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Komunikat z badań 
 
 

Połowa Polaków w okresie pandemii pracuje jak 

zwykle 

Warszawa, 26 marca 2020 r. – Praca zdalna, tzw. home office w 

okresie pandemii nie jest powszechnym zjawiskiem. Połowa 

respondentów (51 proc.) deklaruje, że chodzi do pracy jak zwykle i 

swoje obowiązki wykonuje w tym samym miejscu, w którym pracuje 

na co dzień. 

Wyniki pierwszej fali badania „GfK Corona Mood: dynamika 

zachowań konsumenckich na rynkach FMCG, dóbr trwałych i usług 

finansowych” 

Jedynie 17 proc. respondentów wskazało, że w ich przypadku pandemia 

spowodowała konieczność pracy z domu, czy to w związku z inicjatywą 

#Zostańwdomu, czy też po prostu indywidualną decyzją, aby ograniczać 

kontakty z innymi osobami. 
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Najgorsze scenariusze dotyczą: 8 proc. respondentów, którzy w związku z pandemią stracili pracę i 

obecnie nie pracują w ogóle, gdyż działalność instytucji lub firmy, w której pracowali, została 

zawieszona; 2 proc., które aktualnie nie pracują, bo musieli zawiesić swoją działalność 

gospodarczą oraz 2 proc. nie pracujących, bo wykonywali pracę będąc zatrudnionymi na umowy 

cywilnoprawne. 

Inne scenariusze pracownicze, które wywołała pandemia to przymusowe urlopy wypoczynkowe, na 

których znalazło się 5 proc. respondentów, zasiłki opiekuńcze na czas opieki nad dzieckiem, na 

których znalazło się 4 proc. respondentów oraz urlopy bezpłatne, na których przebywa 3 proc. 

respondentów. 

W zakresie indywidualnych strategii profilaktycznych zabezpieczających przed zarażeniem wirusem 

najczęściej występującą postawą wśród respondentów jest zwiększona dbałość o higienę. Aż 85 

proc. respondentów deklaruje, iż częściej niż zwykle myje ręce. Inne, równie częste strategie to 

unikanie kontaktu z innymi (80 proc. deklaracji) i unikanie wychodzenia z domu (67 proc.). Skupisk 

ludzi i zakupów w supermarketach i dyskontach unikało dotychczas 47 proc. respondentów. Jedna 

trzecia ankietowanych dostrzega profilaktyczne funkcje diety – 33 proc. z nich deklaruje, iż 

wzmacnia odporność za pomocą produktów witaminowych, suplementów, a 30 proc., iż spożywa 

więcej czosnku, cebuli, imbiru i innych naturalnych produktów walczących z wirusami i bakteriami. 

Tylko 5 proc. respondentów deklaruje, iż wychodząc z domu zakłada maseczkę. 

 



 
 

3 

W przypadku badań postaw mających wpływ na naszą ogólną – mam na myśli ogół społeczeństwa 

– kondycję zdrowotną, chyba najistotniejsze spostrzeżenia dotyczą nie tyle osób, które wdrożyły 

jakąś indywidualną strategię ochrony siebie i współobywateli, a raczej poziom odsetków osób, które 

ich nie stosują. Czas pokaże czy te niewątpliwie niskie wskazania w odniesieniu do niektórych 

postaw okażą się wystarczające i spowodują spadek zachorowań w oczekiwanym przez nas 

wszystkich czasie – komentuje Dominika Grusznic-Drobińska, Team Manager w GfK. 

 

 

 

O badaniu 

Przedmiotem trackingu są informacje o postawach, decyzjach i zachowaniach zakupowych na 

rynkach FMCG, dóbr trwałych i usług, w tym usług i produktów bankowych. 

 

Pierwszą falę badania zrealizowano w dniach 20-23 marca metodą CAWI (wspomaganych 

komputerowo wywiadów z respondentami z wykorzystaniem ankiety umieszczonej w internecie) na 

losowo-kwotowej, reprezentatywnej przedmiotowo, ogólnopolskiej próbie n=500 osób. Struktura 

respondentów została dobrana i zrealizowana z zachowaniem rozkładu parametrów społeczno-

demograficznych odzwierciedlającym rozkład tych cech w populacji generalnej. Cechy 

kontrolowane w badaniu: wykształcenie, płeć x wiek, wykształcenie, województwo, klasa wielkości 

miejscowości. 
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O GfK 

GfK – extracting the signals from the noise  

W świecie danych – ich nadmiarowości, nadużywania i zakłóceń – klucz do sukcesu znajduje się w 

umiejętności odnajdywania w otaczającym szumie istotnie wartościowych sygnałów. 

GfK ze swoim ponad 85-letnim doświadczeniem w skutecznym łączeniu danych z wiedzą naukową 

jest zaufanym doradcą w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. Dbałość o szczegóły, 

zaawansowane wdrożenia oparte na rozszerzonej inteligencji, pozwalają nam dostarczać 

rozwiązania analityczne na najwyższym poziomie. Zapewniamy nie tylko dane opisowe, ale także 

praktyczne rekomendacje. Dostępne dosłownie na wyciągnięcie ręki. Dzięki nim bez obaw 

podejmiesz wszelkie decyzje biznesowe – zwiększające sprzedaż, efektywność organizacji lub 

działań marketingowych. Dlatego naszym globalnym hasłem i obietnicą jest Growth from 

Knowledge. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.gfk.com lub śledź GfK na Twitterze 

www.twitter.com/GfK 
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