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Wstęp

W badaniu “Koronawirus – opinie Polaków i ocena działań”
Forum Odpowiedzialnego Biznesu, sprawdziło, skąd Polacy
czerpią wiedzę o koronawirusie i komu najbardziej w tym
zakresie ufają. Ankietowani odpowiedzieli także na pytania
o to, czy pandemia pokazuje solidarność międzyludzką
oraz w jaki sposób wpłynie na relacje społeczne i sytuację
gospodarczą.

Pandemia koronawirusa stała się prawdziwym testem
szybkości działania, odwagi i odpowiedzialności,
na poziomie indywidualnym, naszego najbliższego
otoczenia, ale też testem tego, jak funkcjonujemy jako
społeczeństwo, sprawdzianem dla różnego rodzaju
instytucji, organizacji i oczywiście biznesu.

Marzena Strzelczak

dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Raport podzielony
jest na części:
Wiedza i zaufanie
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Wiedza i zaufanie

Podsumowanie

W pierwszym okresie pandemii, kiedy było
realizowane badanie, koronawirus zawładnął naszą
świadomością: 84% Polaków i Polek aktywnie
poszukuje informacji o nim przynajmniej kilka razy
dziennie
Głównym kanałem zdobywania informacji jest
telewizja (77%), w której Polacy najczęściej oglądają
polityków (68%).
Jednak najbardziej ufamy ekspertom w dziedzinie
zdrowia zarówno krajowym jak i zagranicznym
(naukowcom, lekarzom, przedstawicielom WHO
i GIS).

Społeczeństwo

Pracownicy pozytywnie oceniają działania
pracodawców – prawie połowa z nich (48%) uważa,
że są „dobre”.
Niestety taki sam odsetek (48%), nie jest pewny
czy jego pracodawca podjął dodatkowe działania
mające na celu wsparcie otoczenia.
Polacy i Polki uważają, że pandemia zwróciła nam
uwagę na kwestie odpowiedzialności za innych (68%),
relacji międzyludzkich (66%) i szacunku do środowiska
(64%).

Biznes

Większość pracodawców podjęła dodatkowe
działania w związku z epidemią. Pracownicy
i pracownice wskazują liczne pozytywne działania
pracodawców, takie jak: informowanie – 57%, czy też
zapewnienie sprzętu ochronnego – 54%.
Większość pracodawców zapewniło środki ochrony
przed zarażeniem (79%), ale nie wszystkie są
uznawane za skuteczne (63%).
W opinii 74% Polaków i Polek, pandemia unaoczniła
istotną rolę osób pełniących zawody wcześniej raczej
mało doceniane – pielęgniarek, kierowców, listonoszy
i kurierów czy kierowców.
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Stopień zainteresowania tematyką koronawirusa

Koronawirus
jest bardzo
ważnym
tematem
dla POLEK
I Polaków.

84%

Albo aktywnie poszukująemy
informacji, albo i tak trafiamy
na nie„przy okazji”.

Z nas aktywnie poszukuje informacji
o koronawirusie przynajmniej kilka razy dziennie
Komentarz Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Pandemia koronawirusa postawiła wszystkich w ekstremalnej sytuacji. Dla wielu z nas poza
trudnościami z zaakceptowaniem tak odmiennej codzienności, wyzwaniami związanymi z relacjami
i dobrostanem psychicznym, te zmiany wiążą się też z trudną sytuacją życiową - oznaczają obawy
a nawet utratę pracy, większą niepewność jutra. Tym istotniejsza jest więc solidarność i wzajemna
pomoc. Cenne są wszelkie inicjatywy wsparcia, zwłaszcza te adresowane do osób wykluczonych
i najbardziej narażonych na skutki pandemii. Niemniej, niezależnie od miejsca, w którym dziś
jesteśmy, poczucie ogromnej niepewności i straty jest powszechne , dominujące i uzasadnione.
Nadzieję na przyszłość może budzić fakt, że polskie społeczeństwo sięga po sprawdzone
i wiarygodne źródła informacji o SARS-CoV-2
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P1. Czy interesujesz się tematem pandemii koronawirusa i tego co się dzieje w związku z nią? N=1019

Stopień zainteresowania tematyką koronawirusa

47%
Tak, sprawdzam te informacje kilka
razy dziennie

Jednak
informacje
o nim śledzimy
z różną
intensywnością.

37%

Tak, sprawdzam te informacje
kilkanaście razy dziennie

13%

Trochę, dowiaduję się o tym, ale
raczej “przy okazji”

1%

Osoby pracujące częściej
intensywnie śledzą informacje
na temat pandemii niż ogół
społeczeństwa.
Najrzadziej informacji
o pandemii szukają najmłodsi
(18-24 lata) studenci, osoby
pracujące dorywczo.

Nie interesuję się tym tematem

2%

Wiem o pandemii, ale staram się
unikać tego tematu

Osoby częściej
dowiadujące się przy okazji

Osoby aktywnie
szukające informacji

89% 90% 89% 90% 95% 89%
35-65 lat
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Miasta
200-499 tys.
mieszkańców

Emeryt/ka

Średnie firmy
(50-249
pracowników)

Specjalista/ka

Pracownik/ca
administracji

31% 23% 25%
16-24 lata

Osoby
pracujące
dorywczo

Studenci

P1. Czy interesujesz się tematem pandemii koronawirusa i tego co się dzieje w związku z nią? N=1019

Źródła informacji o koronawirusie

68%

informacje
o trwającej
epidemii
najczęściej
ZDOBYWAMY
od polityków
I POLITYCZEK
występujących
w telewizji.

58%
55%
47%
42%
38%
38%
2%

33%

Wypowiedzi przedstawicieli rządu

22%

Krajowe organizacje sanitarne i ich
przedstawiciele (np. GIS)

19%

Organizacje międzynarodowe i ich
przedstawiciele (np. WHO)

8%

Znajomi, rodzina

6%

Wypowiedzi przedstawicieli
samorządu

9%

Wpisy prywatnych osób w mediach
społecznościowych

2%

Mój pracodawca

2%

Inne

Źródła wiedzy o koronawirusie - wszystkie
Źródła wiedzy o koronawirusie - główne źródło

Telewizja wciąż pozostaje
najpopularniejszym kanałem
informacji, niewiele jednak
ustępuje internetowym
portalom informacyjnym oraz
mediom społecznościowym.
Najczęściej widzimy
wypowiedzi
przedstawicieli rządów,
ale również krajowych
i międzynarodowych
organizacji sanitarnych.

77%

Telewizja

63%

Internetowe portale informacyjne
(wp.pl, onet.pl, gazeta.pl i inne)

52%

Media społecznościowe
(facebook, twitter, LinkedIn)

47%

Strony internetowe i fora

35%

Radio

10%

Gazety
(w formie papierowej)

Źródła wiedzy o koronawirusie - media
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P3. Z jakich źródeł informacji korzystasz, by dowiadywać się o koronawirusie?
Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi., N=1018
P4. Jakie jest Twoje główne źródło informacji o koronawirusie?, N=1018

Zaufanie do poszczególnych źródeł informacji
średnia (skala 1-10)
7,38 Naukowcy

Najbardziej
wierzymy
ekspertom
w dziedzinie
zdrowia
zarówno
krajowym JAk
I zagranicznym.

7,35 Wypowiedzi lekarzy i lekarek
7,30 Przedstawiciele Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO)
7,18 Przedstawiciele Głównego
Inspektoratu Sanitarnego (GIS)
6,98 Mój lekarz/lekarka
5,73 Media
5,60 Znajomi
5,58 Dziennikarze i dziennikarki
5,56 Przedstawiciele rządu

Politycy i polityczki, których
Polki i Polacy najczęściej
oglądają, nie są jednak
postrzegani jako autorytet
w sprawach informacji
o koronawirusie, podobnie jak
organizacje religijne.
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5,35 Mój pracodawca
5,35 Moi współpracownicy
5,18 Media społecznościowe
4,20 Kościół / organizacje religijne

P5. W kwestii informowania o koronawirusie w jakim stopniu ufasz poszczególnym źródłom informacji?
Oceń w skali 1-10, gdzie 1 oznacza całkowity brak zaufania, a 10 pełne zaufanie. N=1018

Komentarz
Forum
Odpowiedzialnego
Biznesu

Jako główne źródło wiedzy o pandemii ankietowani
wskazali telewizję (77%), która wyprzedziła internetowe
portale informacyjne (63%) oraz media społecznościowe
(52%). Widać więc, że telewizja w tradycyjnej formule
programów informacyjnych wcale nie ustępuje pola mediom
elektronicznym.
W mediach śledzimy najczęściej komunikaty przekazywane
przez przedstawicieli/ki rządu, które jako główne źródło
informacji o koronawirusie wskazał co trzeci ankietowany/a.
Nieco niższy odsetek wskazań zanotowały krajowe
organizacje sanitarne (22%) oraz ich międzynarodowe
odpowiedniki (19%). Opinie znajomych i rodziny oraz wpisy
w mediach społecznościowych to główne źródło informacji
dla odpowiednio 8% i 9% respondentów. Można założyć, że
poszukiwanie informacji o koronawirusie w komunikatach
rządowych wynika przede wszystkim z tego, że prezentują one
aktualny stan prawny i zasady organizacji życia społecznego w
czasie pandemii, wraz z obowiązującymi zakazami i nakazami.
Inaczej wygląda zaufanie, jakim Polki i Polacy darzą
poszczególne źródła informacji. Jako najbardziej wiarygodne
i merytoryczne źródła wiedzy badani postrzegają
naukowców, lekarzy/ki oraz osoby reprezentujące eksperckie
organizacje międzynarodowe (np. WHO) i krajowe (GIS).
W dziesięciostopniowej skali te grupy otrzymały od
ankietowanych średnio 7 na 10 punktów. To wyniki zbliżone
do rezultatów badania Edelman Trust Barometer “Trust and
Coronavirus”. Pokazuje to, że w sytuacji kryzysowej zwracamy
się do autorytetów naukowych, a ich znaczenie rośnie.
Znacznie niższy stopień zaufania (średnie wyniki w granicach
5,73-5,18 na 10 pkt.) ankietowani wykazują wobec informacji
dostarczanych przez media, dziennikarzy, znajomych,
przedstawicieli/ki rządu, pracodawcę czy współpracowników
oraz treści dostępnych w mediach społecznościowych.
W zakresie pozyskiwania wiedzy o koronawirusie
najmniejszym zaufaniem darzone są zaś organizacje religijne te otrzymały średnio jedynie 4,2 na 10 pkt.
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Społeczeństwo
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Ocena działań podjętych przez pracodawcę
Skala 1-10

Pracownicy
I PRACOWNICE
częściej
pozytywnie
oceniają
działania
pracodawców
– prawie
połowa z nich
uważa, że są
dobre lub
bardzo dobre.

20%

16%

10

9

9%

Bardzo dobra

8

5%

10%

7

15%

6

5

14%

4

2%

3 2

3%

1

5%

Bardzo zła

45% pracowników
poproszonych o ocenę
postawy pracodawcy na skali
od 1 do 10 wskazało 8 lub
wyżej.
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P11. Jak oceniasz działania Twojego pracodawcy w związku z epidemią koronowirusa?
Oceń na skali 1-10, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 10 bardzo dobrze., N=668

Ocena działań podjętych przez pracodawcę

Skala 1-10, odsetek osób, które wskazały najwyższe 3 oceny (8,9 lub 10)

Pracodawców
najlepiej
oceniają
specjaliści/tki
oraz
zatrudnieni
w sektorze
handlu i usług.
Postawę pracodawców
wysoko oceniają pracujący
w mikro- i małych firmach.
Najrzadziej pozytywne
oceny przyznają natomiast
pracownicy/e biurowi/e oraz
osoby zatrudnione na umowę
zlecenia/o dzieło.
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52%

Mikrofirmy (1 - 9 pracowników), N=178

52%

Małe firmy (10 - 49 pracowników), N=135

38%

Średnie firmy (50 - 249 pracowników), N=157

42%

Duże firmy (250 - 499 pracowników), N=48,
N=62

41%

Bardzo duże firmy (500+ zatrudnionych), N=49,
N=136

45%

Umowa o pracę, N=504

36%

Umowa zlecenie/o dzieło, N=92

54%

Specjalista/ka, N=89

34%

Wyspecjalizowany pracownik /pracownica
administracyjno-biurowy/a, N=67

44%

Pracownik/ca umysłowy/a, N=135

52%

Pracownik/ca handlu i usług, N=96

39%

Robotnik/ca wykwalifikowany/a, N=183

35%

Robotnik/ca niewykwalifikowany/a, N=51

45%

Średnia N-668

P11. Jak oceniasz działania Twojego pracodawcy w związku z epidemią koronowirusa?
Oceń na skali 1-10, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 10 bardzo dobrze., N=668

Dodatkowe działania pracodawcy na rzecz
otoczenia zewnętrznego podjęte w związku
z pandemią
Mikrofirmy
15% (1 - 9 pracowników), N=178

Prawie połowa
PRACUJĄCYCH
nie jest
pewna co do
dodatkowych
działań
ze strony
pracodawcy
mających na
celu wsparcie
otoczenia.
Najczęściej działania
podejmują największe firmy
zatrudniające więcej niż 500
osób, związane z branżą
handlowo-usługową oraz
pracą umysłową.
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Małe firmy
15% (10 - 49 pracowników), N=135

NIE WIEM
48%

17%

Średnie firmy
(50-249 pracowników), N=157

Duże firmy
10% (250-499 pracowników), N=62

20%

TAK
16%

Bardzo duże firmy
(500+ pracowników), N=136

16% specjalista/ka, N=89
wyspecjalizowany pracownik/ca
12% administracyjno-biurowy/a, N=67

18% pracownik/ca umysłowy/a, N=135

NIE
36%

pracownik/ca handlu i usług,
20% N=96
robotnik/ca wykwalifikowany/a,
16% N=183

14%

robotnik/ca niewykwalifikowany/a,
N=51

P13. Czy Twój pracodawca podjął jakieś dodatkowe działania w związku z pandemią dotyczące
wsparcia otoczenia?, N=668

Czy działania pracodawcy są wystarczające?

Bazując na
posiadanej wiedzy,
2/3 pracujących
pozytywnie
ocenia dodatkowe
działania
pracodawców,
zarówno
ADRESOWANE DO
pracowników, jak
i otoczenia.

Są to przede wszystkim
pracujacy w mikrofirmach
oraz specjaliści/ki (także
pracownicy/e umysłowi/e)
z wyższym wykształceniem.
Niezadowolenie cechuje
natomiast osoby
zatrudnione na umowę
o pracę oraz robotników
wykwalifikowanych.
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WOBEC
PRACOWNIKÓW

WOBEC
OTOCZENIA

TAK
NIE
63% 36%

TAK NIE
64% 37%

Tak:
77%
70%
65%
79%
Nie:
43%
39%
48%

16-24 lata
wyższe wykształcenie
mikro firmy (1-9 pracowników)
specjalista

podstawowe wykształcenie
umowa o pracę

Tak:
70%
70%
73%
Nie:
48%
40%
46%

wyższe wykształcenie
mikrofirmy (1-9 pracowników)
pracownik/ca umysłowy/a

duże firmy (250-499 pracowników)
umowa o pracę
robotnik wykwalifikowany

robotnik wykwalifikowany

P15.Czy działania podjęte przez firmę wobec pracowników uważasz za wystarczające w tej sytuacji?, N=668
P16. Czy działania podjęte przez firmę wobec jej otoczenia uważasz za wystarczające w tej sytuacji?, N=668

Twierdzenia – postawy i styl życia

W pierwszej
kolejności
odwołujemy
się do wartości
wspólnotowych,
takich jak:
bezpieczeństwo,
środowisko,
relacje
międzyludzkie
i solidarność.

23% 6% 3%

31%

37%

25% 7% 4%

31%

33%

24% 7% 3%

33%

33%

Pandemia pokazuje, że kluczową rolę dla
zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa ma
odpowiedzialność indywidualnych osób
Jestem wystarczająco poinformowany
o sposobach zabezpieczenia przed
zakażeniem koronawirusem siebie i innych
Pandemia pokazuje, że w życiu najważniejsze
są dobre relacje międzyludzkie i zaufanie,
rodzina i przyjaciele
Pandemia pokazuje, że ludzie muszą traktować
środowisko naturalne z większym szacunkiem

22% 7% 3%

40%

27%

37%

20%

9% 5%

29%

Pandemia pokazuje solidarność międzyludzką
i to, że w sytuacji trudnej troszczymy się
o siebie nawzajem
Pandemia zmieni styl naszego życia w kierunku
ograniczenia konsumpcji

26%

17%

33%

18% 6%

Pandemia pokazuje, że w sytuacji kryzysu
każdy myśli przede wszystkim o sobie
17%

Kluczową rolę w walce
z pandemią odegra
poczucie indywidualnej
odpowiedzialności za
wspólne dobro.

30%

34%

14% 6%

Pandemia sprawi, że ludzie będą bardziej
wobec siebie empatyczni i otwarci, lepsi
11%

26%

39%

17% 7%

Pandemia sprawi, że ludzie będą wobec siebie
mniej otwarci, gorsi
9%

22%

39%

21%

9%

Zdecydowanie zgadzam się
Raczej zgadzam się
Ani zgadzam się, ani nie zgadzam się
Raczej nie zgadzam się
Zdecydowanie nie zgadzam się
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P17. Zaznacz na ile zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami?, N=1018

Komentarz
Forum
Odpowiedzialnego
Biznesu

Polacy dostrzegają, że w trudnej sytuacji,
wywołanej pandemią koronawirusa, kluczową rolę
dla zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa ma
odpowiedzialność indywidualnych osób, a w życiu
najważniejsze są dobre relacje międzyludzkie
i wzajemne zaufanie oraz rodzina i przyjaciele.
Z takimi stwierdzeniami zgodziło się odpowiednio
68% i 66% badanych.
Optymizmem napawa też fakt, że większość
badanych (57%) zgadza się ze stwierdzeniem,
że pandemia pokazuje solidarność międzyludzką
i to, że w sytuacji trudnej troszczymy się o siebie
nawzajem. Co ciekawe, bardziej pozytywne
odczucia mają najstarsze badane osoby , w wieku
45-65 lat, będące przecież relatywnie najbardziej
narażone na zachorowanie. Tak uważa 64% z nich
(wśród emerytów i rencistów odsetek ten wynosi
nawet 69%). Z kolei w najmłodszej z ankietowanych
grup - tj. osób w wieku 16-24 lata - z twierdzeniem
o solidarności i wzajemnym wsparciu zgodził się
niespełna co drugi badany/a (48%). Trudno to
skomentować inaczej niż rozczarowaniem młodszego
pokolenia naszą rzeczywistością społeczną.
Ankietowani są jednak zdania, że po pandemii świat
może stać się bardziej zrównoważony. Z opinią,
że ludzie muszą traktować środowisko naturalne
z większym szacunkiem, zgadza się 64% badanych.
Prawie połowa (47%) ankietowanych ocenia, że po
jej zakończeniu, jako społeczeństwo, zmienimy styl
życia w kierunku modelu bardziej zrównoważonej
konsumpcji. Przeciwnego zdania jest zaledwie 19%
badanych.
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Biznes
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Odsetek pracodawców, którzy
podjęli działania W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ

Większość
pracodawców
podjęła
działania
w związku
z PANDEMIĄ.
Pracownicy
w większości
wskazują
liczne
pozytywne
działania
pracodawców.

TAK
77%

NIE WIEM
9%

P6. Czy Twój pracodawca podjął jakieś szczególne
działania w związku z pandemią koronowirusa?
N=668
19

NIE
14%

Działania pracodawców

Działania
pracodawców
najczęściej
wiążą się z
informowaniem
o zagrożeniu,
odpowiednim
przygotowaniem
miejsc
pracy oraz
minimalizacją
bezpośrednich
kontaktów.

57%

poinformował pracowników o zagrożeniu

54%

wyposażył pracowników w dodatkowy sprzęt ochronny

45%

ograniczył liczbę spotkań i/lub liczbę osób
uczestniczących w spotkaniach

40%

wprowadził pracę zdalną (o ile to było możliwe)

40%

ograniczył do niezbędnego minimum liczbę pracownic/
pracowników w siedzibie firmy

34%

ograniczył podróże służbowe

34%

wprowadził dodatkowe procedury wobec klientów

33%

na bieżąco informuje o sytuacji, wprowadził dodatkowe
procedury
przełożył wydarzenia skupiające wiele osób na późniejszy
termin
wprowadził możliwość opieki nad dziećmi w sytuacji,
kiedy rodzic musi pracować

31%
26%

Co piąty pracownik wskazuje,
że jego pracodawca nakazał
wykorzystanie zaległych
urlopów.

21%

nakazał wykorzystać bieżące urlopy wypoczynkowe

19%

wprowadził pracę rotacyjną

12%

ograniczył wypłatę premii i innych dodatków

12%

skierował pracowników na bezpłatne urlopy

9%

powołał specjalny sztab antykryzysowy związany
z pandemią

9%

zmienił sposób wynagradzania/premiowania na gorsze

6%

wprowadził wsparcie psychologiczne dla osób
potrzebujących
zmienił sposób wynagradzania i/lub premiowania na
lepsze
zrezygnował ze współpracy z osobami zatrudnionymi na
umowy cywilnoprawne
wprowadził możliwość skorzystania z pomocy typu
concierge

5%
5%
4%
3%
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P7. Jakie podjął działania?, N=513

rozwiązał umowy o pracę

Działania pracodawców a wielkość
mikro- i małe przedsiębiorstwa, bardzo duże firmy

Działania na
rzecz ochrony
pracowników
przed koronawirusem najczęściej były
podejmowane
w firmach zatrudniających
powyżej 500

45%
49%
68%

wyposażył pracowników w dodatkowy sprzęt
ochronny

43%
61%
64%

poinformował pracowników o zagrożeniu

39%
35%
58%

ograniczył liczbę spotkań i/lub liczbę osób
uczestniczących w spotkaniach

22%
24%
51%

ograniczył podróże służbowe

30%
36%
49%

wprowadził pracę zdalną (o ile to było
możliwe)

28%
27%
46%

na bieżąco informuje o sytuacji, wprowadził
dodatkowe procedury

31%
24%
45%

wprowadził dodatkowe procedury wobec
klientów

22%
25%
40%

przełożył wydarzenia skupiające wiele osób
na późniejszy termin

13%
25%
32%

wprowadził możliwość opieki nad dziećmi
podczas pracy

10%
19%
24%

wprowadził pracę rotacyjną

5%
3%
19%

powołał specjalny sztab antykryzysowy
związany z pandemią

4%
3%
11%

wprowadził wsparcie psychologiczne dla
osób potrzebujących

4%
2%
10%

zmienił sposób wynagradzania i/lub
premiowania na lepsze

Mikrofirmy (1 - 9 pracowników), N=112
Małe firmy (10 - 49 pracowników), N=113
Bardzo duże firmy (500+ pracowników), N=111
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P7. Jakie podjął działania?, N=513

Działania pracodawców a wielkość FIRMY
Duże przedsiębiorstwa

Duże firmy częściej przekładały planowane wydarzenia
na późniejszy
termin i zapewniały opiekę
dzieciom pracowników. Ich
pracownicy
częściej też
zetknęli się z
ograniczeniem
premii i innych
dodatków.
Średnie firmy (50 - 249
pracowników, N=129)
wyróżniają się jedynie
ograniczeniem do
niezbędnego minimum liczby
pracownic/pracowników
w siedzibie firmy – 48% vs
22
40% (średnia).

33%
46%
31%
44%
26%
40%
12%
21%

Średnia wskazań
Duże firmy (250 - 499 pracowników), N=48

P7. Jakie podjął działania?, N=513

na bieżąco informuje o sytuacji, wprowadził
dodatkowe procedury

przełożył wydarzenia skupiające wiele osób
na późniejszy termin

wprowadził możliwość opieki nad dziećmi
podczas pracy

ograniczył wypłatę premii i innych dodatków

Działania pracodawcy a status zawodowy
Różnice w opiniach pracowników w zależności od
rodzaju umowy na jakiej są zatrudnieni
60%

Zatrudnieni na
umowy o pracę
częściej
wskazywali
na pozytywne
działania
pracodawcy.

49%
56%
50%
47%
29%
44%
24%
43%
25%
36%

Zatrudnieni na umowy
cywilnoprawne częściej
stykali się z kierowaniem
pracowników na bezpłatne
urlopy.

27%
36%
24%
34%
27%
21%
10%
10%
22%

Pracuję na umowę o pracę, N=407
Pracuję na umowę zlecenie, umowę o dzieło, N=63
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P7. Jakie podjął działania?, N=513

poinformował pracowników o zagrożeniu

wyposażył pracowników w dodatkowy
sprzęt ochronny
ograniczył liczbę spotkań i/lub liczbę osób
uczestniczących w spotkaniach
wprowadził pracę zdalną (o ile to było
możliwe)
ograniczył do niezbędnego minimum liczbę
pracownic/pracowników w siedzibie firmy
wprowadził dodatkowe procedury wobec
klientów

ograniczył podróże służbowe

na bieżąco informuje o sytuacji, wprowadził
dodatkowe procedury

wprowadził pracę rotacyjną

skierował pracowników na bezpłatne urlopy

Komentarz
Forum
Odpowiedzialnego
Biznesu

Jak wskazują ankietowani pracownicy i pracownice,
niemal ośmiu na dziesięciu pracodawców wprowadziło
rozwiązania, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka
zakażenia wirusem COVID-19 wśród personelu oraz
klientów. Zakres realizowanych przez firmy działań jest
bardzo szeroki. Począwszy od informowania o zagrożeniu
(57%) i odpowiedniego przygotowania miejsc pracy (54%)
przez ograniczanie bezpośrednich kontaktów (45%) oraz
wprowadzenie pracy zdalnej (40%). Zaskakuje, że aż 26%
firm zaoferowało swoim pracownikom także pomoc w opiece
nad dziećmi w czasie, gdy rodzice muszą pracować. Niektóre
przedsiębiorstwa zapewniają również wsparcie psychologiczne
dla osób potrzebujących (6%), a nawet pomoc w zakupach
(concierge).
Działania te częściej dostrzegali pracownicy największych firm,
zatrudniających powyżej 500 osób. Różnicę w porównaniu
z mniejszymi przedsiębiorstwami widać szczególnie
w takich działaniach jak zapewnienie dodatkowego sprzętu
ochronnego i formalizacja zasad ograniczających liczbę osób
na spotkaniach.
Nie można jednak stwierdzić, że z kryzysem najlepiej radzą
sobie największe firmy. Tylko połowa ich pracowników uważa
bowiem, że rozwiązania wprowadzone przez pracodawcę
wobec pracowników były wystarczające. Z kolei największy
odsetek osób, które oceniły, że pracodawca podjął
wystarczające działania wobec swoich pracowników, był
w mikroprzedsiębiorstwach – tak oceniło niemal trzy czwarte
badanych. 45% ankietowanych postrzega dobrze i bardzo
dobrze działania swoich pracodawców, a w sumie 70%
ankietowanych ocenia je pozytywnie.
Równocześnie, 8% procent ankietowanych już zetknęło
się z sytuacją redukcji zatrudnienia. Sytuacja jest bardzo
dynamiczna i niepewna w kontekście zatrudnienia, stąd
trudno ocenić, jak dokładnie wyglądają te dane na dziś
(badanie zrealizowano w dn. 25.03 – 30.03 br.). Niemniej,
w obecnej sytuacji za pozytywny można uznać fakt, że część
pracodawców wysyła pracowników na urlopy – 21% na płatne
urlopy wypoczynkowe, a 12% na urlopy bezpłatne. To oznacza
bowiem, że firmy na razie starają się unikać drastycznych
rozwiązań takich jak znacząca redukcja zatrudnienia.
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Obowiązki
w pracy związane
z bezpośrednim
kontaktem

Większość
pracodawców
zapewniłA
środki
ochrony
środki
ochrony przed
wirusem, ale
nie wszystkie
są uznawane
za skuteczne.
Na kontakt najbardziej
narażone są osoby pracujące
w handlu i usługach,
a najbardziej niezadowoleni
z przyjętych przez
pracodawcę rozwiązań są
zatrudnieni w bardzo dużych
firmach.
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Wprowadzenie przez
pracodawcę środków
ochrony

Pracownicy
I PRACOWNICE narażeni
na bezpośrednie
kontakty

TAK NIE
48% 52%

Tak:
62%

średnie
wykształcenie

68%

miasto 50-99 tys.
mieszkańców

65%

bardzo duże firmy
(500+ pracownic
i pracowników)

82%

branża handlowousługowa

Nie:
61%

wyższe
wykształcenie

59%

miasto 500+ tys.
mieszkańców

70%

specjaliści
i specjalistki

Pracownicy
I PRACOWNICE
korzystający ze
środków ochrony

TAK NIE
79% 21%

Tak:
41%
Nie:
41%

Poczucie, że środki
ochrony zapewniają
bezpieczeństwo

wszystkich
pracownic
i pracowników

wszystkich
pracownic
i pracowników

TAK NIE
63% 37%

Tak:
26%

wszystkich
pracownic
i pracowników

77%

małe firmy (10-49
pracowników)

77%

umowa
zlecenie/o dzieło

Nie:
15%

wszystkich
pracownic
i pracowników

49%

bardzo duże firmy
(500+ pracownic
i pracowników)

P8. Czy wykonywanie Twojej pracy związane jest z koniecznością bezpośredniego kontaktu z wieloma osobami,
którego nie można nawet czasowo wyeliminować?, N=668
P9.Czy pracodawca wprowadził rozwiązania chroniące Cię przed zarażeniem koronawirusem?, N=347
P10. Czy masz poczucie, że te rozwiązania zapewniły Ci bezpieczeństwo?, N=274

Twierdzenia – biznes i gospodarka
Top2Box

Polacy
zwracają
uwagę przede
wszystkim na
kluczową rolę
niektórych
zawodów
oraz ciężką
sytuację
mikro, małych
i średnich firm.

Pandemia pokazała jak niedoceniane
są niektóre zawody np. pielęgniarki,
sprzedawczynie, listonosze, kierowcy
27%

47%

17% 6%3%

31%

40%

30%

38%

21% 6%3%

22%

6%4%

Pandemia pokazała, że mikro, małe
i średnie firmy w sytuacjach kryzysu są
najbardziej narażone na niekorzystne
zmiany
Pandemia pokazuje że niezbędna
jest bezpłatna służba zdrowia oraz
powszechne ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne
Pandemia pokazuje, że zbyt wiele osób
nie ma stabilności ekonomicznej, w tym
skutecznych zabezpieczeń społecznych

31%

34%

25%

7% 3%

Pandemia pokazuje, że odpowiedzialność
za zapewnienie wspólnego
bezpieczeństwa spoczywa na państwie
26%

34%

28%

7% 5%

Pandemia pokazuje, że biznes powinien
być bardziej zaangażowany w działania
na rzecz społeczeństwa

W kwestiach gospodarczych
dominuje pogląd
o konieczności pełnienia
przez państwo roli aktywnego
gracza/aktora.

19%

37%

32%

8%4%

Zdecydowanie zgadzam się
Raczej zgadzam się
Ani zgadzam się, ani nie zgadzam się
Raczej nie zgadzam się
Zdecydowanie nie zgadzam się
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P17. Zaznacz na ile zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami?, N=1018

Twierdzenia – biznes i gospodarka

Wykluczenie
cyfrowe wciąż
jest ogromnym
problemem.
Pandemia
uwypukliła
skalę wyzwań
zwłaszcza
w odniesieniu
do sytuacji
uczących się
dzieci.

30%

27%

28%

12% 5%

Pandemia pokazała, jak duża część dzieci
i młodzieży uczącej się jest wykluczona
cyfrowo np. przez brak dostępu do
komputera i internetu)
Pandemia doprowadzi do częstszego użycia
nowych technologii w pracy

37%

22%

37%

22%

33%

29%

21%

13%

30%

26%

33%

38%

7% 4%

11% 4%

11% 6%

15%

8%

Pandemia pokazała jak dużo czasu tracimy
w pracy na niepotrzebne spotkania, które
można przeprowadzić w inny sposób - np.
telefonicznie czy w formie spotkań wideo
online
Pandemia pokazała, że zbyt duża część
społeczeństwa jest wykluczona cyfrowo np.
przez brak dostępu do komputera i internetu
Pandemia doprowadzi do poprawy
efektywności pracy dzięki wdrożeniu
nowych technologii

Zdecydowanie zgadzam się
Raczej zgadzam się
Ani zgadzam się, ani nie zgadzam się
Raczej nie zgadzam się

Jest to tym ważniejsze,
że chętnie wskazujemy
na rosnącą rolę nowych
technologii w biznesie
i codziennym życiu.
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Zdecydowanie nie zgadzam się

Komentarz Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Opinię, że pandemia doprowadzi do częstszego użycia nowych technologii w pracy częściej
wyrażają osoby starsze, w wieku 45-65 lat (64% ankietowanych w tej grupie wiekowej),
a najrzadziej osoby w wieku 25-34 lata (52%). Może to świadczyć o większym sceptycyzmie osób
młodszych, wynikającym z ich codziennego doświadczenia i większego oswojenia z nowymi
technologiami. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w przypadku stwierdzenia, że pandemia
doprowadzi do poprawy efektywności pracy dzięki wdrożeniu nowych technologii. Wśród osób
młodszych, odsetek osób patrzących na tę kwestię optymistycznie jest niemal identyczny jak
sceptyków.
P17. Zaznacz na ile zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami?, N=1018

Komentarz
Forum
Odpowiedzialnego
Biznesu

Młode pokolenie z większym dystansem podchodzi
do potencjalnych dobrodziejstw związanych z nowymi
technologiami i nie dostrzega tylu szans na pozytywne zmiany
- w przeciwieństwie do pokolenia ich rodziców i dziadków.
Być może dlatego, że znają je lepiej i dostrzegają zagrożenia
związane z technologiami. Jednak, co ciekawe, starsze pokolenie
jest także bardziej niż młodzi wyczulone na nierówności,
które pokazała pandemia - związane z dostępem do nowych
technologii w całym społeczeństwie (widzi je odpowiednio 59%
badanych w grupie 45-65 lat vs 36% badanych w grupie do 24
r.ż.) oraz związane z wykluczeniem cyfrowym dzieci i młodzieży
(dostrzega je 43% ankietowanych w wieku do 24 lat i 60% osób
w wieku 35-65 lat).
Polacy i Polki dostrzegli też, że pandemia unaoczniła istotną
rolę osób pełniących zawody wcześniej raczej mało doceniane:
pielęgniarek, kierowców, listonoszy i kurierów czy kierowców.
Z tym stwierdzeniem zgodziło się 74% ankietowanych,
a odpowiedzi negatywnej udzieliło zaledwie 9% z nich. Podobnie
oceniona została sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw.
Opinię, że właśnie sektor MŚP jest najbardziej zagrożony
skutkami pandemii dzieli 7 na 10 badanych. Przeciwnego
zdania jest zaledwie 9% ankietowanych. Warto zauważyć, że
w odpowiedziach na oba powyższe pytania uderza niezwykła
jednomyślność badanych.

Jak pokazują wyniki naszego badania, bardzo ważnym sygnałem jest - niestety topniejący optymizm ludzi młodych. Są bardzo ostrożni w ocenie możliwych pozytywnych
skutków pandemii, w tym także zmian związanych z rozwojem nowych technologii.
Jako społeczeństwo coraz częściej dostrzegamy również, że skupianie się wyłącznie
na tworzeniu kolejnych rozwiązań technologicznych niestety nie wystarczy do budowy
włączającego społeczeństwa i dostępnego rynku pracy.
Stąd wniosek, że konieczne jest wymyślenie gospodarki na nowo, aby służyła nam
wszystkim, umożliwiła rozwój w sposób zrównoważony, solidarny. Tak więc, choć kwestie
społeczne są wyjątkowo ważne dziś oraz w najbliższej przyszłości, kiedy będziemy mierzyli
się ze skutkami pandemii na rynku pracy, to równie istotne nie przestają być kwestie
środowiskowe. Bo to suma wielu czynników, w tym stosunek człowieka do eksploatacji
zasobów naturalnych i środowiska, doprowadziła nas do wyzwań i pytań, które dziś są
kluczowe. Nie można o tym zapominać.

Marzena Strzelczak
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dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Demografia
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WOjewództwo

Demografia
Ogólnopolska próba
badawcza osób w wieku
produkcyjnym
N=1018

14% mazowieckie

38%

wieś

12% śląskie

13%

miasto do 19 tys.
mieszkańców

11%

miasto 20 – 49 tys.
mieszkańców

7%

miasto 50 – 99 tys.
mieszkańców

9%

miasto 100 – 199 tys.
mieszkańców

9%

miasto 200 – 499 tys.
mieszkańców

12%

miasto 500 tys. lub
więcej mieszkańców

11% wielkopolskie
9%

małopolskie

8%

dolnośląskie

6%

WIEK

MIejsce zamieszkania

łódzkie

6%

podkarpackie

6%

pomorskie

6%

lubelskie

15% 16 - 24

Wykształcenie

5% kujawsko-pomorskie

6%

podstawowe/
gimnazjalne

29%

zasadnicze zawodowe

zachodniopomorskie

4%

uczę się w szkole
średniej

3%

lubuskie

27%

średnie

50% kobiety

2%

opolskie

7%

policealne

50% mężczyźni

2%

podlaskie

3%

studiuję w szkole
wyższej

9%

licencjat, inżynier

16%

wyższe magisterskie/
stopień naukowy

22% 25 – 34
23% 35 – 44
40% 45- 65

PŁEĆ
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4%

warmińsko-mazurskie

3%

świętokrzyskie

3%

Status zawodowy

Demografia
Ogólnopolska próba
badawcza osób w wieku
produkcyjnym
N=1018

Wielkość firmy

27%

robotnik wykwalifikowany

20%

pracownik umysłowy

14%

pracownik handlu i usług

13%

specjalista z wyższym wykształceniem/wolny zawód

10%

wyspecjalizowany pracownik administracyjno biurowy

8%

robotnik niewykwalifikowany

4%

właściciel prywatnej firmy

2%

Rolnik

1%

dyrektor, wysoki urzędnik państwowy

Sytuacja zawodowa

27% 1 - 9 pracowników

76% Pracuję na umowę o pracę

20% 10 - 49 Pracowników

14% Pracuję na umowę zlecenie, umowę
o dzieło

24% 50 - 249 pracownikó

8% Mam własną działalność

9%

3% Pracuję u jednego pracodawcy na innym
rodzaju umowy

250 - 499 pracowników

20% 500 i więcej pracowników

2% Inne
1% Mam kontrakt menadżerski
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