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Metodologia
Nota prawna. Ze względu na społeczne znaczenie epidemii koronawirusa, firma Market Side udostępnia wyniki niniejszego sondażu. Oświadczamy, że jesteśmy jedynym
właścicielem i przysługują nam pełne prawa autorskie do raportu. Wyrażamy bezwarunkową zgodę i zachęcamy do jego publikacji i wykorzystania.
Przedstawione wyniki odzwierciedlają opinie i zachowania Polaków w chwili realizacji badania, tj. 13-14 marca 2020 r.. Nie są analizą epidemiologiczną, prawną
czy administracyjną. Przekazują to, co myśli i czego oczekuje opinia publiczna.

Badanie internetowe (CAWI)
 Ankieta internetowa, 7 minut
 Próba N=500,

Kwestionariusz

Realizacja

 Autorski kwestionariusz opracowany przez
Market Side (w załączeniu)

Ogólnopolski internetowy Panel opinii ®
 Platforma Cint ©

 Pytania:

 Maksymalny błąd statystyczny 4.4%

 Realizacja 48h:

- świadomość koronawirusa wśród Polaków

 Mieszkańcy Polski w wieku 18-80 lat

- start 13 marca 2020 r. godz. 17:30

- zmiana zachowań

 Próba reprezentatywna, kontrolowana ze
względu na:
- płeć
- wiek
- region geograficzny (makroregion GUS)
- wielkość miejscowości zamieszkania

- zakończenie 14 marca 2020 r. godz. 24:00

- podjęte działania ochronne

- raport 15 marca 2020 r.

- opinia na temat działania rządu
- dalsze kroki, jakie powinien podjąć rząd
- oczekiwany czas trwania i przebieg epidemii
w Polsce

Populacja 18+
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Podsumowanie wyników
Świadomość i zmiany w funkcjonowaniu

Środki osobistej ochrony

• Wszyscy Polacy słyszeli o koronawirusie, są świadomi
epidemii

• Zagrożenie wirusem skłoniło wszystkich do stosowania
większej ochrony

• 90% z nas wprowadziło zmiany w codziennym życiu
związane z epidemią

• 97% Polaków częściej myje ręce, a 56% zaczęło
używać płynów dezynfekujących do mycia rąk, zamiast
mydła

• Najczęściej unikamy wychodzenia z domu (75%) oraz
odwołujemy umówione spotkania (75%)
• 62% Polaków zrobiło nieco większe zakupy
spożywcze, ale tylko 16% zgromadziło duże zapasy.
Najczęściej zapasy robili ludzie młodzi, bardzo rzadko
osoby w wieku 65 i więcej lat

• 20% zatrudnionych pracuje z domu, zamiast jeździć do
miejsca pracy

• 72% nie podaje dłoni na powitanie
• Wśród środków planowanych do wprowadzenia
najczęściej wskazywano na:
- noszenie jednorazowych rękawiczek (33%)

- noszenie maseczki przy wyjściach z domu (30%)

Komentarz: Polacy nie wpadli w panikę. Zachowują się
odpowiedzialnie, stosują do zaleceń ograniczenia mobilności.
Zrobili nieco większe zakupy, ale nie rzucili się do sklepów
by gromadzić duże zapasy
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Podsumowanie wyników
Ocena działań rządu
• Ocena działań podejmowanych przez rząd w związku
z epidemią jest pozytywna
• 62% badanych oceniło rząd ‚zdecydowanie’ lub ‚raczej
dobrze’. Tylko 16% ocenia rząd negatywne.

• Oczekiwania wobec rządu są niezwykle wysokie
• Już w trakcie realizacji badania rząd podjął szereg
decyzji, które wyszły im naprzeciw:
- zakaz większych zgromadzeń (98% „za”)

• 75% Polaków uważa, że działania podjęte przez rząd
są odpowiednie do sytuacji

- zamknięcie kin (97%)

• 69% sądzi, że rząd rzetelnie informuje o tym co się
dzieje. 60% wskazało, że reakcja rządu na zagrożenie
była szybka

- zamknięcie restauracji (91%)

• W sumie 84% badanych pozytywnie oceniło rząd pod
względem co najmniej jednego z tych aspektów

Komentarz: skala pozytywnych opinii wskazuje, że w chwili
zagrożenia Polacy potrafią wznieść się ponad polityczne
podziały. Doceniamy skuteczne działania władz nawet, jeśli nie
jesteśmy zwolennikami ‚dobrej zmiany’. Potwierdza się opinia,
że umiemy jednoczyć się w trudnych momentach
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Oczekiwania wobec rządu
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- zamknięcie granic (91%)
- ograniczenia działaniu galerii handlowych (86%)
• Oczekujemy jednak więcej. Przede wszystkim
wsparcia dla szpitali. Zakupu dodatkowych respiratorów
oraz większej liczby testów (98% badanych)
• Rząd powinien też wykorzystać system alertów sms
do komunikacji oraz nakazać pracodawcom, aby
pracownicy mogli pracować z domu, jeśli to możliwe
• Wiele osób zaakceptuje stworzenie stref zamkniętych,
o ograniczonej możliwości poruszania się
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Podsumowanie wyników
Jak bardzo się obawiamy
• Większość z nas obawia się potencjalnego zarażenia
koronawirusem (58%). Wirusa nie boi się tylko 14%
Polaków
• Częściej obawy przed zarażeniem mają kobiety oraz
osoby starsze

• 64% Polaków uważa, że epidemia w Polsce będzie
bardzo ograniczona. Tylko 15% obawia się scenariusza
z Włoch, a 11% spodziewa się czegoś gorszego
• Najczęściej oczekujemy, że zagrożenie
epidemiologiczne trwać będzie 2-3 miesiące lub miesiąc

Praktyki religijne
• 80% Polaków uważa, że kościół katolicki powinien
całkowicie odwołać Msze święte
• Opinię taką wyraziły niemal wszystkie osoby w wieku
65 i więcej lat

Komentarz: już podjęte decyzje i wezwanie wiernych z grup
ryzyka do pozostania w niedzielę w domu to krok w dobrą
stronę. Jednak zagrożenie wirusem odbieramy na tyle
poważnie, że oczekiwane są bardziej stanowcze działania,
takie jak całkowite odwołanie zgromadzeń religijnych

Komentarz: nie jesteśmy beztroskimi optymistami, faktycznie
boimy się zagrożenia. Biorąc pod uwagę obecny stan rzeczy,
przewidywania dotyczące skali i czasu trwania epidemii
w Polsce wydają się racjonalne
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Szczegółowe wyniki badania
August 2018
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Świadomość i zmiany w codziennym życiu
Zmiany w codziennym funkcjonowaniu
Świadomość koronawirusa
Zrobiłam(em) nieco większe zakupy

62%

spożywcze
Zrobiłam(em) duże zapasy spożywcze

100%

16%

Unikam wychodzenia z domu

75%

Odwołałam(em) umówione spotkania ze

75%

znajomymi lub rodziną

Pracuję z domu, zamiast w biurze

20%

Osoby pracujące N=333

Przeprowadziłam(em) się z obecnego miejsca
zamieszkania w bardziej bezpieczne miejsce

3%

10%

Nie podjęto żadnych działań
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Środki osobistej ochrony przed wirusem
Środki już stosowane

Środki planowane do wprowadzenia

Częstsze mycie rąk

Nie podawanie dłoni na powitanie

72%

Używanie płynów dezynfekujących
do mycia rąk, zamiast mydła

56%

Noszenie jednorazowych rękawiczek
Noszenie maseczki przy wyjściach z
domu
Żadne
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Częstsze mycie rąk

97%

18%

3%

Nie podawanie dłoni na powitanie
Używanie płynów dezynfekujących do
mycia rąk, zamiast mydła

Noszenie jednorazowych rękawiczek

-

20%

23%

33%

Noszenie maseczki przy wyjściach z
domu

30%

Żadne więcej

34%

2%
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Ocena działań rządu
Ogólna ocena działań rządu
związanych z epidemią
Zdecydowanie
źle; 6%

Zdecydowanie
dobrze; 22%

Raczej źle; 10%

Adekwatność, rzetelność i szybkość działania
Zaprezentowano odsetek wskazań na „tak – zgadzam się’

Rząd podjął odpowiednie działania
związane z zagrożeniem koronawirusem

75%

Rząd rzetelnie informuje opinię publiczną o
rozwoju epidemii koronawirusa w Polsce
Ani dobrze, ani
źle; 22%

69%

Rząd szybko zareagował na zagrożenie
koronawirusem

60%

Raczej dobrze;
40%

Nie zgodzono się z żadnym
z tych stwierdzeń
Ocena negatywna

16%
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16%

Ocena pozytywna

62%
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Oczekiwania wobec rządu
Zaprezentowano odsetek wskazań na „tak – powinien’

Sfinansować szpitalom zakup dodatkowych respiratorów

98%

Zakazać okresowo większych zgromadzeń

98%

Kupić dla szpitali większą liczbę testów na koronawirusa

98%

Nakazać zamknięcie kin, do odwołania

97%

Wykorzystać system alertów sms do informowania ludności o epidemii

92%

Nakazać pracodawcom, aby pracownicy mogli pracować z domu, tam gdzie to
tylko możliwe

92%

Zamknąć okresowo granice, uniemożliwić wjazd i wyjazd do Polski

91%

Nakazać zamknięcie restauracji, za wyjątkiem zamawiania żywności do domu

91%

Wprowadzić ograniczenia w działaniu galerii handlowych

86%

Wprowadzić ograniczenia w działaniu dużych sklepów

73%

Ograniczyć poruszanie się w dużych miastach, tworząc strefy zamknięte
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Wybrane cytaty ze spontanicznych opinii i sugestii
Udostępnić maseczki i rękawiczki dla ludności
Zakazać prowadzenia mszy, zamknąć granicę, pomóc ludziom w kwarantannie np. dostarczać żywność i produkty higieniczne
Kontrolować, czy uczniowie przebywają w domu. Legitymować i wyciągać konsekwencje wobec rodziców w przypadku łamania zakazu
Bardziej uświadamiać ludzi, badać temperaturę w miejscach pracy
Zacząć mówić o wyzdrowieniu chorych a nie tylko o kolejnych zachorowaniach
Wprowadzić w średnich i małych miastach możliwość zakupów spożywczych online z dowozem do miejsca zamieszkania
Poprawa procedur w przypadku podejrzenia zakażenia i ich prawidłowe stosowanie
Zwiększenie potrzebnych testów i środków zabezpieczających dla lekarzy, szybsze wykonywanie testów, ogólnie maksymalną pomoc dla szpitali i
lekarzy. Zabezpieczenie finansowe dla rodziców, którzy musza wziąć wolne w pracy aby zostać w domu z dziećmi
Bezwzględne zakazanie opuszczania domów przez dzieci i ludzi starszych, chorych. Zorganizować pomoc dla samotnych
Myślę że rząd robi aż za dużo. Za bardzo panikujemy. Albo po prostu wiedzą coś czego nie mówią do wiadomości publicznej
Uruchomić dodatkową produkcję maseczek
Zasiłki dla ludzi którzy przez epidemie nie mają możliwości podjąć pracę
Dostęp do płynów dezynfekcyjnych. Kategoryczny zakaz podnoszenia cen i tak drogiej żywności
Instruować, by podczas dokonywania zakupów pomiędzy klientami zachowana została odległość ok. 1, 5 metra
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Wybrane cytaty ze spontanicznych opinii i sugestii
Kary dla rodziców dzieci że łażą po mieście gdzie najwięcej ludzi bo myślą że to ferie
Zakaz mszy świętych i działalności Kościołów na okres 4 tygodni
Zakaz wyjazdu do innych miast, ograniczenie możliwości podróżowania, za wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych
Zachowanie rozsądku i nie straszenie ludzi
Zamknąć wszystkie duże zakłady pracy do odwołania, aby ludzie mogli bezpiecznie przeczekać zagrożenie w domu
Wszystko jest powoli realizowane przez ludzi Rząd zrobił już dość sporo dla naszego bezpieczeństwa
Rozsądek i uzmysłowienie sobie powagi sytuacji, bez tego nic nie wskóramy. Spoty reklamowe
Rząd dużo zrobił już dla Polski , teraz tylko czekać i nie wychodzić za bardzo z domów w skupiska ludzi
Rzetelnie informować społeczeństwo, zabezpieczyć pracowników służby zdrowia we wszystkie konieczne środki bezpieczeństwa oraz środki do
leczenia chorych
Wprowadzić surowe kary za naruszanie zasad i narażanie innych osób na zakażenie
Uruchomić programy edukacyjne w TVP (1, 2, Kultura, Historia, Sport), aby do południa nadawały lekcje dla uczniów. Zdaję sobie sprawę, że nie ma
gotowych programów, ale na pewno można znaleźć nauczycieli z renomowanych szkół, którzy poprowadzą lekcje, a te transmitować ze szkół w TV.
Włosi nadają programy edukacyjne na 3 kanałach
Większy rygor sanitarny w sklepach np. chleb tylko w opakowaniach lub podawany przez sprzedawcę, większa kontrola kwarantanny
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Niedzielna Msza Święta
Czy Msze Święte powinny
zostać całkowicie odwołane?
Zdecydowanie
nie; 5%
Raczej nie; 3%

Odpowiedzi „tak” według płci i wieku

Nie wiem; 11%

Płeć

Ogółem
Raczej tak;
17%
Zdecydowanie
tak; 63%

Nie

8%

Wiek

Kobiety

Mężczyźni

18-34

35-49

50-64

65+

N=

263

237

117

178

135

70

80%

87%

73%

62%

87%

80%

93%

Tak

80%
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Obawa zakażenia koronawirusem
Czy obawia się Pan(i)
zakażenia koronawirusem?

Raczej nie;
12%

Zdecydowanie
nie; 2%

Zdecydowanie
tak; 24%

Odpowiedzi „tak” według płci i wieku
Płeć

Ogółem
Trudno
powiedzieć;
28%

Wiek

Kobiety

Mężczyźni

18-34

35-49

50-64

65+

N=

263

237

117

178

135

70

58%

68%

47%

46%

59%

62%

67%

Raczej tak;
34%

Nie

14%

Tak

58%
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Oczekiwany zasięg i czas trwania epidemii
Czy spodziewa się Pan(i),
że w Polsce…
Nie wystąpi szersza epidemia wirusa,
sytuacja jest pod kontrolą

Jak Pan(i) sądzi, długo trwać będzie
zagrożenie epidemiologiczne?
Do jednego tygodnia

4%

9%

2-3 tygodnie

Epidemia wystąpi, ale będzie bardzo
ograniczona

64%

19%

Miesiąc

25%

2-3 miesiące

Epidemia będzie porównywalna z
Włochami

35%

15%

4-5 miesięcy, pół roku
Będzie dużo poważniejsza epidemia, to
dopiero jej początki
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Kwestionariusz
August 2018
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Kwestionariusz
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Kwestionariusz
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Krótko o Market Side
August 2018
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O nas
Sukces
•

Na rynku od 2006 roku

•

Do 50,000 wywiadów rocznie

•

Full service: badania ilościowe, jakościowe,
mystery shopping, analizy marketingowe

•

Internetowy Panel Opinii

•

Własne projekty i raporty

•

Doświadczona siatka ankieterska

•

Elastyczność - od 2 grup fokusowych po
wielotysięczne projekty ilościowe

•

Większość procedur realizacji zgodna
z normą ISO 20252
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Przykłady standardów
raportowania

W naszym panelu internetowym mamy kilka tysięcy respondentów
z całej Polski oraz dostęp do platformy integrującej ponad 50,000 panelistów
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Oferta

Otoczenie
rynkowe

Badania
klienta

 Mieszkańcy (populacja,

Jak klient robi zakupy kategorii

struktura, siła nabywcza)

(częstotliwość, wolumen, asortyment,
miejsca zakupów)

 Trendy demograficzne

 Repertuar marek, wzorce korzystania
(U&A)

 Analizy geo-marketingowe

Aktywność
marketingowa

 Co wpływa na decyzje zakupowe, wybór
konkretnej marki
 Ocena promocji – koncept, zauważalność
w miejscu zakupów, ważność w procesie
decyzyjnym
 Postrzeganie produktu na tle konkurencji

Testy
produktowe

 Potencjał gmin

 Jaka jest świadomość
reklam, eventów, promocji

 Czy potencjalny produkt jest dobry

 Co z nich jest zapamiętywane

 Co się w nim podoba, a co zmienić

 Jak oceniane są reklamy, gazetki,
materiały promocyjne, eventy

 Odniesienie do bazy benchmarków

 Lepszy / gorszy od obecnego

(ponad 500 produktów z różnych kategorii)

 CLT (central location) lub HUT (home use)
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Media
•

Regularnie prowadzimy własne badania i analizy wielu
ważnych problemów dotyczących sprzedaży. Nasze raporty
kupowali liderzy w swoich branżach.

•

Przykłady własnych raportów i analiz
o Segmentacja polskich miast (I 2019)
Gdzie nastąpi wzrost potencjału, gdzie populacja spadnie, ilu nas będzie
w 2030 roku. Podział miast na 5 autorskich segmentów, od Liderów wzrostu
po Zapaść.

o Potencjał handlu nowoczesnego i siła nabywcza gmin
w Polsce (X 2015)
Dochód do dyspozycji i indeks siły nabywczej dla 3.124 jednostek
administracyjnych (wszystkie gminy + dzielnice dla 5 największych miast)
Dane obejmują miesięczny dochód do dyspozycji na mieszkańca,
wydatki spożywcze, wielkość i strukturę populacji, liczba sklepów
wybranych sieci (23 wiodące sieci detaliczne fmcg) + powierzchnia handlowa

o Handel czy rozrywka? Co przyciąga klientów (IX 2015)
Prezentacja na V Forum Property News. Analiza oferty rozrywki
w 168 największych centrach modowo-rozrywkowych w Polsce:
kino, gastronomia, fitness

o Ekspansja dyskontów. Zmierzch ery spożywczej
w centrach handlowych? (VI 2015)
Zbliżanie się dyskontów do centrów handlowych, analiza trendów
i prognoza, uwzględniono ponad 300 centrów (GLA 10k+) w przekrojach
wg typu anchora spozywczego, sieci, zarządcy, wielkości miasta,
całkowitego GLA.

•

Nasze raporty i analizy były wielokrotnie cytowane przez główne media
opiniotwórcze i branżowe.
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Zaufali nam
 DETALIŚCI

 PRODUCENCI, USŁUGI

 CENTRA HANDLOWE

 SEKTOR PUBLICZNY
ZTM Warszawa
PP Porty
Lotnicze

Biuro Rzecznika
Praw Dziecka
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