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KORONAWIRUS

duże obawy o pracę, 40% pracujących już
odczuło obniżenie dochodów
sondaż ogólnopolski 4P; pomiar 25-27.03.2020 przed uchwaleniem „Tarczy antykryzysowej”

obecnie (27.03.2020)
61% pracujących Polaków
sądzi, że pandemia zagrozi
ﬁrmie, w której pracują

w najbliższym czasie
58% obawia się o stabilność przychodów
w najbliższych miesiącach
zdecydowanie nie
raczej nie
nie wiem
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32% pracujących Polaków już odczuło
osobiście negatywny wpływ pandemii
koronowirusa na sytuację zawodową

przyrasta do 52%, gdy uwzględnimy tych,
którzy negatywnych zmian spodziewają
się w najbliższym czasie

straciło pracę (6%) lub ograniczono im zakres lub czas
wykonywania pracy (26%)

straciło/straci pracę (12%) lub ograniczono im zakres lub
czas pracy lub nastąpi to w najbliższym czasie (40%)
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awansowałem
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straciłem pracę
ograniczono mi godziny pracy /
zredukowano zakres obowiązków

nic się nie zmieniło
i nie zmieni
awansowałem lub
awansuję
zmienię pracę

straciłem pracę lub stracę pracę
ograniczono mi godziny pracy /
zredukowano zakres obowiązków
lub nastąpi to w najbliższym czasie

40% pracujących Polaków deklaruje
(27.03.2020) negatywną zmianę w ich
dochodach

65% deklaruje negatywną zmianę w ich
dochodach lub obawia się takiej zmiany
w najbliższym czasie

utrata dochodów (6%) lub ich zmniejszenie (34%)

utrata dochodów (12%) lub ich zmniejszenie (53%)
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1%
nic się nie zmieniło
zwięszyły się moje
dochody

straciłem dochody
zmniejszyły się moje dochody

nic się nie zmieniło
i nie zmieni
zwiększyły lub zwiększą się
moje dochody w najbliższym
czasie, zacznę mieć dochody

straciłem dochody lub stracę
w najbliższym czasie
zmniejszyły się moje dochody
lub zmniejszą w najbliższym
czasie

PYTANIA:
Jak sądzisz, czy epidemia KORONOWIRUSA będzie miała negatywny wpływ na Twoje miejsce pracy (ﬁrmę, przedsiębiorstwo)?
Czy obawiasz się o swoje miejsce pracy i stabilność przychodów w najbliższych miesiącach?
Czy pandemia koronawirusa wpłynęła na Twoją sytuację zawodową?
Jak Twoim zdaniem pandemia koronawirusa wpłynie w najbliższej przyszłości na Twoją sytuację zawodową?
Czy pandemia koronawirusa wpłynęła na Twoje dochody?
Jak Twoim zdaniem pandemia koronawirusa wpłynie w najbliższej przyszłości na Twoje dochody?

sondaż ogólnopolski 4P; 25-27.03.2020, N=1010, pracujący N=518
populacja: Polacy w wieku 18+ lat; próba: ogólnopolska, reprezentatywna ze względu na podstawowe parametry demograﬁczne (płeć, wiek,
wykształcenie, wielkość miejsca zamieszkania i województwo); metoda: CAWI
UWAGA! w kwestionariuszu pytaliśmy o „koronawirusa”, nie używaliśmy nazwy COVID19, ani „wirus z Wuhan”

