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Nowy obraz polskiego 
konsumenta

Postawy i zachowania Polaków w obliczu pandemii koronawirusa
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Wstęp
Rok 2020 sprawił, że nie tylko doświadczamy nowej rzeczywistości i staramy się

do niej sprawnie dostosować, ale również analizujemy oraz próbujemy przewidzieć

jej krótko i długookresowe skutki. Zjawiska, z którymi się obecnie zmagamy są o tyle

wyjątkowe, że dotykają każdego z nas, na wielu płaszczyznach. Bardzo wyraźnie

unaoczniają się wzajemne zależności i połączenia, z których wcześniej często nie

zdawaliśmy sobie sprawy, lub ich nie docenialiśmy. Jesteśmy obecnie poddawani

szeregowi wyzwań zarówno jako jednostki - konsumenci, pracownicy, przedsiębiorcy,

obywatele, ale także w ramach całych organizacji czy społeczeństwa. Na naszych

oczach i z naszym udziałem kształtują się nowe zachowania i nawyki. Niektóre z nich

pozostaną z nami na dłużej, inne w perspektywie czasu stracą na znaczeniu.

Przedstawiamy Państwu raport „Nowy obraz polskiego konsumenta”, który jest

próbą odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na postawy i zachowania

Polaków. Dodatkowo pokazuje on perspektywę polskiego społeczeństwa

w kontekście globalnych wyników badań PwC. Raport przybliża nasze

zachowania zakupowe, wskazuje nowe podejście do rozrywki, pracy, usług

transportowych czy zdrowia, a także mówi o roli technologii oraz naszym

nastawieniu do ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Na zachowania zakupowe oddziałują obecnie najsilniej dwa czynniki: sytuacja

finansowa gospodarstw domowych oraz technologia. 1/3 Polaków zaobserwowała

spadek dochodów, a obniżenie wynagrodzenia dotknęło więcej kobiet niż mężczyzn.

Polacy obawiają się wizji nadchodzącego kryzysu oraz dalszego wzrostu cen,

co przekłada się na zwiększenie poziomu oszczędności - 25% z nas deklaruje,

że oszczędza więcej niż przed pandemią. Badania pokazują też, że Polacy mają

coraz większą swobodę w korzystaniu z nowych technologii i doceniają jej znaczenie

na wielu płaszczyznach - towarzyskiej, zaopatrzenia gospodarstw domowych, a także

w sprawach administracyjnych.
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Nie oznacza to jednak, że technologia wypiera stare przyzwyczajenia, co widać

np. w preferencjach dotyczących robienia zakupów spożywczych.

Polacy doceniają możliwość pracy zdalnej i postrzegają ją jako bardziej ekologiczną

i dającą poczucie bezpieczeństwa. Jednak główną wadą tej formy pracy jest brak

kontaktu społecznego oraz to, że przeznaczamy na nią więcej czasu w ciągu dnia,

co utrudnia dbanie o work-life balance. Co ciekawe mimo, że spędzamy więcej czasu

w domach, sama konsumpcja mediów wzrosła nieznacznie, a żadne z nich nie

zyskało znaczącej liczby nowych użytkowników.

Pandemia pokazała nam jak ważne jest dbanie o zdrowie. Ponad 80% Polaków

deklaruje, że bardziej skupia się na zdrowiu psychicznym i samopoczuciu oraz na

zdrowiu fizycznym. Ekologia i dbanie o środowisko są ważne dla niemal wszystkich

Polaków, i co cieszy aż 2/3 z nas deklaruje, że pandemia nie spowodowała większego

zużycia opakowań plastikowych. Tylko 1/4 z nas w obawie o swoje bezpieczeństwo

wybiera teraz mniej ekologiczne środki transportu, a na popularności zyskało

przemieszczanie się rowerem i chodzenie na piechotę.

Cały czas pozostajemy w procesie transformacji, której terminu zakończenia oraz

ostatecznego wyniku nie możemy przewidzieć. Otoczenie jest niezwykle dynamiczne,

co wymusza konieczność bycia elastycznym zarówno w życiu prywatnym,

jak i biznesowym. Jednak punkt, w którym obecnie się znajdujemy daje nam już

możliwość przyjrzenia się procesom, które zachodzą i stają się udziałem polskiego

społeczeństwa. Mamy nadzieję, że ten raport stanie się bazą, na której organizacje

i przedsiębiorcy będą mogli budować nowy obraz swoich klientów i wychodzić

naprzeciw zmieniającym się potrzebom i oczekiwaniom.
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Wszyscy jesteśmy konsumentami, a ostatnie miesiące pokazały,

że otaczający nas świat, rynek, firmy, ale również my jako klienci już nie

jesteśmy tacy sami. Zmiana naszych zachowań dokonała się na wielu

płaszczyznach - nie tylko samej ścieżki zakupowej, ale również

w kontekście sposobu pracy, zakresu korzystania z technologii, transportu,

wyboru rozrywki, czy troski o środowisko. Wiąże się to z wieloma

wyzwaniami dla firm. Muszą one nie tylko na nowo zdobyć zaufanie

konsumentów w tej nowej, nieprzewidywalnej rzeczywistości, ale również

zapewnić jak najwyższą jakość i dostępność swoich produktów czy usług

przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej dbałości o zdrowie,

bezpieczeństwo i doświadczenia zakupowe konsumenta.

Digitalizacja i transformacja cyfrowa firm, którą obecnie powszechnie

obserwujemy stała się jedną z odpowiedzi na te potrzeby i wyzwania.

Zakres i częstotliwość robienia zakupów online wzrosły. Jednak,

jak pokazuje nasze badanie, rozwój ecommerce to dopiero początek drogi.

Konieczna jest odpowiednia integracja kanałów online i offline

oraz aktywizacja i stały kontakt z klientami, aby na bieżąco dostosowywać

ofertę, strategie cenowe i ofertę lojalnościową. Stało się to jeszcze

ważniejsze właśnie w obliczu pandemii. I to doświadczenie pokazuje,

że nie istnieje droga na skróty - potrzebne jest tu silne przywództwo

i działanie holistyczne. Krzysztof Badowski
Partner w PwC, lider zespołu dóbr konsumenckich

i handlu detalicznego w CEE / CIS
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Obniżenie wynagrodzenia dotknęło więcej kobiet niż mężczyzn

1/3 Polaków zaobserwowała spadek dochodów  
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41% Polaków uważa, że w ciągu najbliższych miesięcy 

wydatki ich gospodarstw domowych wzrosną

Obawy wiążą się ze wzrostem cen i wizją 

nadchodzącego kryzysu
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1/4 Polaków oszczędza więcej 
niż przed pandemią
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Największy wzrost wydatków nastąpił 

w kategorii artykułów spożywczych, zdrowotnych, 

pielęgnacyjnych oraz elektroniki użytkowej
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Zmniejszyła się częstotliwość zakupów 

Polaków we wszystkich kategoriach

Z wyjątkiem kategorii spożywczej
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Mimo pandemii zakupy spożywcze nadal 

najchętniej robione są w sposób tradycyjny, a nie 

w kanałach cyfrowych
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1/3 Polaków zwiększyła 

częstotliwość zakupów online
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Jednak prawie dla wszystkich Polaków ceny produktów i usług są 

istotne podczas dokonywania wyborów zakupowych

Klienci zwracają uwagę na dostępność produktów,

szeroki asortyment oraz wygodę zakupów
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Polacy w wieku 55+ nie zmienili swoich zwyczajów 
w zakresie konsumpcji mediów oraz rozrywki
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Dla Polaków praca zdalna oznacza poczucie bezpieczeństwa oraz dbałość 

o środowisko
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Większość Polaków spędziła w tym roku wakacje w Polsce, wybierając 

mniejsze hotele i samodzielne apartamenty

15



PwC
16

Wizyta w placówce służby zdrowia wiąże się z poczuciem braku 

bezpieczeństwa

Większość Polaków źle ocenia dostęp do lekarza pierwszego 

kontaktu
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Z komunikacji zbiorowej i współdzielonej zrezygnowało 

około 1/4 Polaków – głównie osoby powyżej 45. roku życia
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Dla Polaków w wieku 35-44 lata ekologia w obliczu pandemii jest mniej 

ważna niż dla pozostałych grup wiekowych
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Zachowania zakupowe 
Polaków
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35%

34%

30%

12%

7%

5%

4%

26%

Epidemia COVID-19 sprawiła, że niemal 1/3 Polaków doświadczyła spadku dochodów. W szczególności doświadczyły tego kobiety w grupie 25-44 lata,

co najprawdopodobniej związane jest z większym obciążeniem tej grupy obowiązkami wynikającymi ze zdalnego nauczania dzieci. Jednocześnie obserwujemy wzrost

wydatków gospodarstw domowych w tym okresie. Najmłodsza grupa (18-24) w największym stopniu deklaruje zmniejszenie wydatków związanych ze spotkaniami

towarzyskimi oraz utratę środków spowodowaną anulowanymi wydarzeniami. W porównaniu do sytuacji na świecie, Polacy w mniejszym stopniu deklarują zarówno

spadek dochodów, jak i wzrost wydatków gospodarstw domowych.

Ocena wydatków gospodarstw domowych w Polsce Zmiana sytuacji finansowej wg globalnego badania PwC

Wzrost rachunków gospodarstwa domowego np. jedzenie, ogrzewanie domu, prąd

41%

Spadek dochodu gospodarstwa domowego z powodu zwolnienia/utraty pracy/zmniejszenia 

liczby godzin

40%

Spadek dochodu gospodarstwa domowego z powodu choroby/konieczności opieki nad 

innymi

8%

Zmniejszenie wydatków związanych 

z imprezami/spotkaniami towarzyskimi

Wzrost rachunków gospodarstwa domowego np. jedzenie, 

ogrzewanie domu, prąd

Spadek dochodu gospodarstwa domowego 

z powodu zwolnienia/ utraty pracy/ zmniejszenia liczby godzin

Utrata pieniędzy z powodu anulowanych wydarzeń/wakacji/innych 

działań

Spadek dochodu gospodarstwa domowego z powodu 

choroby/konieczności opieki nad innymi

Wzrost dochodu gospodarstwa domowego

Wzrost dochodu do dyspozycji

Żadne z powyższych

Pytanie: Które z następujących sytuacji wystąpiły w związku z pandemią koronawirusa?

Próba: Polska, 1 000

Pytanie: Które z następujących sytuacji wystąpiły w związku z pandemią koronawirusa?

Próba: Świat, 4 447
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W Polsce 41% Polaków spodziewa się wzrostu wydatków w najbliższych miesiącach, a 20% ocenia, że ich wydatki spadną.

Istotnie częściej zdecydowanie większe wydatki przewiduje grupa wiekowa 65+, co pokazuje obawy związane ze stanem gospodarki, w tym inflacją.

17%

24%

16%

4%

39%

będziemy wydawać

znacznie więcej

będziemy wydawać

znacznie mniej

będziemy wydawać

nieco mniej

będziemy wydawać

nieco więcej

będziemy wydawać 

tyle samo

33%

36%

32%

będziemy wydawać

więcej

będziemy wydawać

tyle samo

będziemy wydawać

mniej

Ocena wydatków gospodarstw domowych w Polsce Ocena wydatków gospodarstw domowych na świecie

Pytanie: Jak według Pana/Pani zmienią się wydatki gospodarstwa domowego w ciągu 

najbliższych kilku miesięcy?

Próba: Polska, 1 000

Pytanie: Jak według Pana/Pani zmienią się wydatki gospodarstwa domowego w ciągu 

najbliższych kilku miesięcy? 

Próba: Świat, 4 447

20% mniej

41% więcej
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Artykuły spożywcze 

Produkty i usługi zdrowotne i pielęgnacyjne 

Elektronika użytkowa /komputery służące do pracy/nauki 

Majsterkowanie / ogrodnictwo 

Restauracje - jedzenie na wynos 

Urządzenia gospodarstwa domowego 

Rozrywka i media 

Produkty i usługi edukacyjne 

Odzież i obuwie 

Restauracje - jedzenie na miejscu 

Produkty i usługi sportowe 

Wprowadzane obostrzenia mają wpływ na nową strukturę wydatków gospodarstw domowych.

Zdecydowanie spadły wydatki na usługi, natomiast wzrosły wydatki na produkty – w szczególności w kategoriach artykułów spożywczych, produktów zdrowotnych oraz 

elektroniki użytkowej.

Co ciekawe, wydatki na produkty i usługi sportowe wzrosły przede wszystkim w grupie wiekowej 18-24, a na jedzenie na wynos wśród mężczyzn.

Zmiana wielkości wydatków domowych wg kategorii produktowych

Pytanie: Jak zmieniła się Pana/Pani częstotliwość robienia zakupów w następujących kategoriach, w związku z COVID? 

Próba: Polska, 1 000

Takie same WzrosłySpadły

50%

52%

65%

60%

43%

68%

46%

65%

63%

36%

52%

5%

16%

16%

22%

39%

17%

39%

21%

26%

55%

40%

45%

32%

19%

18%

18%

15%

15%

14%

11%

10%

8%
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Jest to dla mnie istotniejsze niż wcześniej

W takim samym stopniu jak wcześniej

Jest to dla mniej istotne niż wcześniej

W ogóle nie zwracam uwagi

Prawie dla wszystkich Polaków (93%) ceny produktów i usług są istotne podczas dokonywania wyborów zakupowych, przy czym aż dla 43% badanych przez pandemię 

COVID-19 ten czynnik stał się istotniejszy niż wcześniej.

PwC

Polscy konsumenci od lat byli jednymi z najbardziej wrażliwych cenowo

konsumentów w Europie. Sytuacja pandemiczna oraz związana z nią niepewność

dochodów dodatkowo nasila to zjawisko. Wraz z nałożonymi ograniczeniami,

zanikiem misji impulsowych znaczna część zakupów przyjęła charakter planowany.

W efekcie obserwujemy stały wzrost koszyka zakupowego w sklepach o szczególnie

atrakcyjnym postrzeganiu cenowym, które jednocześnie znajdują się w pobliżu

miejsca zamieszkania. Istotny powrót do zjawiska smart shopper dodatkowo

sprzyja produktom marki własnej, które na przestrzeni lat zdobywały sobie

sympatię konsumentów. W wybranych przypadkach cierpi również średnia

i wyższa półka cenowa wraz z migracją do tańszych alternatyw.

Kluczowym zadaniem dla sieci będzie więc stała praca nad poprawą wizerunku

cenowego, który jak pokazuje praktyka, nie zawsze musi być związany

z rzeczywistym postrzeganiem. Na znaczeniu nabiorą praktyki związane

z komunikowanymi akcjami promocyjnymi, komunikacją wewnątrzsklepową

oraz personalizowaną.

43%

50%

3%

3%

Ocena istotności cen produktów i usług

Pytanie: W jakim stopniu zwraca Pan/Pani uwagę na ceny produktów i usług, od czasu 

COVID-19? 

Próba: Polska, 1 000
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Zacząłem/am oszczędzać większy procent zarobków

Oszczędzam taki sam procent zarobków

Oszczędzam mniejszy procent zarobków

Nie mogę sobie pozwolić na oszczędności

Korzystam z oszczędności dokonanych wcześniej

58% Polaków oszczędza tyle samo lub więcej niż przed pandemią COVID-19, w tym prawie 1/4 oszczędza więcej. 1/5 nie może sobie pozwolić na oszczędzania, a 5% 

już musiała zacząć korzystać z oszczędności zgromadzonych wcześniej.

Jedynie 7% badanych deklaruje wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, jest to zachowanie obserwowane przede wszystkim w grupie wiekowej 25-34 lata. 

Niestety aż 11% Polaków było zmuszone zrezygnować z ubezpieczeń, które nie są obowiązkowe.

PwC

Oszczędzanie Polaków Ubezpieczenia Polaków

Pytanie: W jaki sposób w związku z COVID-19 zmienił sie Pana/Pani sposób zarządzania 

budżetem domowym? 

Próba: Polska, 1 000

Pytanie: W jaki sposób w związku z COVID podchodzi Pan/Pani do kwestii ubezpieczeń?

Próba: Polska, 1 000

24%

34%

17%

20%

5%

82%

11%

7%

Ubezpieczam się jak wcześniej

Zrezygnowałem/am ze wszystkich 

ubezpieczeń, które nie są obowiązkowe

Wykupiłem/am dodatkowe ubezpieczenia

24



PwCPwC

Niemal we wszystkich kategoriach połowa Polaków deklaruje utrzymanie dotychczasowej częstotliwości zakupów. 

Zmiany, które nastąpiły jednak częściej są spadkami niż wzrostami.

W kategorii artykułów spożywczych niższą częstotliwość zakupów zadeklarowały głównie osoby w wieku 45-54 lata, natomiast wyższą grupa wiekowa 18-24.

W większości kategorii niższą częstotliwość robienia zakupów deklarują Polacy w wieku 55-64.

PwC

Konsumenci deklarują utrzymanie częstotliwości zakupów. Jednocześnie analiza

danych paragonowych potwierdza istotny zanik ruchu w większości formatów,

który jest jednak często kompensowany wzrostem wartości koszyka zakupowego.

Wyzwaniem dla wielu sieci, niezależnie od oferowanych kategorii, jest jednak

zanik zakupów inspiracyjnych – tzw. „window shopping”. Na skutek ograniczeń

w handlu oraz mobilności konsumentów w dużym stopniu zanika ten jakże istotny

punkt kontaktu z ofertą.

Priorytetem na najbliższe miesiące i lata będzie budowa kanałów

bezpośredniej komunikacji z klientem, która pozwoli z jednej strony

na inspirowanie, a z drugiej na umocnienie atrakcyjnego postrzegania zarówno

pod kątem szerokości oferowanego asortymentu jak i jego atrakcyjności cenowej.

Z tego powodu obserwujemy intensyfikację działań komunikacyjnych

i personalizacyjnych. W praktyce programy lojalnościowe, często traktowane

pobłażliwie przejmą na siebie istotny ciężar walki o traffic i skuteczny marketing.

W praktyce zyskują też nową rolę – centrum aktywacji i zaangażowania klientów.

Zmiana częstotliwości robienia zakupów wg kategorii produktowych

Pytanie: Jak zmieniła się Pana/Pani częstotliwość robienia zakupów w następujących 

kategoriach, w związku z COVID? 

Próba: Polska, 1 000
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Artykuły spożywcze 

Produkty i usługi zdrowotne 

i pielęgnacyjne 

Restauracje - jedzenie na wynos 

Majsterkowanie / ogrodnictwo 

Elektronika użytkowa /komputery 

służące do pracy/nauki 

Rozrywka i media 

Produkty i usługi edukacyjne 

Odzież i obuwie 

Urządzenia gospodarstwa 

domowego 

Produkty i usługi sportowe 

Restauracje - jedzenie na 

miejscu 

Tak samo CzęściejRzadziej

63%

54%

38%

52%

48%

43%

53%

54%

50%

45%

35%

19%

29%

49%

38%

43%

47%

39%

41%

45%

51%

62%

18%

17%

13%

10%

9%

9%

7%

6%

5%

4%

3%
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Osobiście w sklepie

Kupuję online i odbieram w sklepie

Kupuję online z dostawą do domu

Ktoś inny robi to dla mnie 

(np. przyjaciel, krewny, sąsiad)

W trakcie pandemii zakupy spożywcze Polacy robią przede wszystkim w sklepach stacjonarnych, jedynie 11% Polaków robi zakupy online. Zakup z dostawą do domu 

deklarowali przede wszystkim badani w miastach powyżej 500 000 mieszkańców.

Jednak ponad połowa Polaków robiących zakupy spożywcze w internecie deklaruje, że kupuje tą drogą więcej artykułów niż przed pandemią.

Co istotne, ci którzy korzystają z zakupów online, planują nadal kupować w sieci po złagodzeniu reżimów sanitarnych (90%), na świecie to 86% badanych.

PwC

Kupuję tyle samo artykułów 

spożywczych online co wcześniej

Kupuję mniej artykułów 

spożywczych online

Kupuję więcej artykułów 

spożywczych online

37%

4%

57%

bardzo prawdopodobne/ 

prawdopodobne

mało/ bardzo mało 

prawdopodobne
10%

90%

87%

4%

7%

2%

Sposób robienia zakupów spożywczych Zakupy spożywcze online w trakcie pandemii

Pytanie: W jaki sposób w związku z COVID-19 zmienił sie Pana/Pani sposób zarządzania 

budżetem domowym? 

Próba: Polska, 1 000

Pytanie: Jak prawdopodobne jest, że po złagodzeniu reżimów sanitarnych związanych 

z COVID nadal będzie Pan/Pani korzystać w takim samym stopniu z zakupów produktów 

spożywczych online? Próba: Polska, 1 000

Pytanie: Wspomniał Pan/Pani, że robi zakupy spożywcze online. Jak zmieniło się to, jeśli 

w ogóle, od momentu pandemii? 

Próba: Polska, 110

Chęć robienia zakupów spożywczych online po złagodzeniu reżimów 

sanitarnych
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Zacząłem/am kupować więcej żywności w lokalnych sklepach

Kupuję więcej produktów paczkowanych/

w opakowaniach

Zacząłem/am robić zakupy/zwiększyłem częstotliwość zakupów 

w dużych supermarketach/ hipermarketach gdzie w jednym 

miejscu mogę kupić wszystko czego potrzebuję

Zacząłem/am korzystać/korzystam częściej ze sklepów 

internetowych

Kupuję więcej żywności wyprodukowanej lokalnie

Żadne z powyższych

Wiele produktów zacząłem sam przygotowywać, i już ich nie 

kupuję (chleb, sery, przetwory, ciasta)

Zacząłem/am robić zakupy zwiększyłem częstotliwość zakupów 

w małych lokalnych/osiedlowych sklepach

Pandemia nie wpłynęła na nawyki zakupowe prawie 1/5 Polaków. Główną zmianą jest robienie większych zakupów w lokalnych sklepach oraz zwiększenie

częstotliwości zakupów w tych miejscach. Zwiększenie częstotliwości zakupów spożywczych w sklepach wielkopowierzchniowych deklaruje przede wszystkim grupa

wiekowa 18-24. Widoczny jest także trend „samowystarczalności”, czyli samodzielne przygotowywanie produktów takich jak chleb, ciasta, sery, przetwory,

a także uprawa warzyw i ziół. 1/5 badanych, przede wszystkim z miast powyżej 500 000 mieszkańców deklaruje, że zaczęła korzystać (w ogóle lub częściej) ze sklepów

internetowych, a grupa 25-34 zaufała zakupom produktów świeżych w tym kanale.

PwC

32%

22%

19%

19%

19%

18%

17%

16%

Zacząłem/am sam uprawiać niektóre warzywa czy zioła

Kupuję mniej jedzenia importowanego

Częściej robię zakupy

Postanowiłem/am już na stałe kupować artykuły wyprodukowane 

lokalnie (przede wszystkim żywność)

Robię zakupy w miejscach, w których wcześniej nie sprzedawano 

artykułów spożywczych, np. restauracje, lokalni wytwórcy itp..

Kupuję więcej produktów świeżych przez Internet

Nawyki zakupowe Polaków (artykuły spożywcze)

Pytanie: Zastanawiając się nad tym jak kupuje Pan/Pani artykuły spożywcze od czasu pandemii, prosimy wskazać, które z poniższych stwierdzeń dotyczą Pana/Pani? 

Próba: Polska, 1 000

15%

14%

9%

7%

6%

6%
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Rozrywka i media

Elektronika użytkowa /komputery służące do pracy/nauki

Produkty i usługi sportowe

Urządzenia gospodarstwa domowego

Restauracje - jedzenie na wynos

Produkty i usługi edukacyjne

Odzież i obuwie

Majsterkowanie / ogrodnictwo

Produkty i usługi zdrowotne i pielęgnacyjne

Restauracje - jedzenie na miejscu

Artykuły spożywcze

29%

38%

35%

42%

48%

42%

43%

46%

56%

71%

83%

47%

42%

40%

37%

36%

34%

33%

30%

20%

16%

7%

12%

18%

11%

15%

25%

17%

17%

16%

28%

43%

52%

19%

14%

14%

11%

13%

9%

10%

9%

6%

5%

2%

Tylko w sklepach 

stacjonarnych

Znaczenie kanału cyfrowego w trakcie pandemii było zależne od kategorii produktowej.

Kategorie dla których sprzedaż online była istotna to rozrywka i media, elektronika użytkowa oraz produkty i usługi sportowe. W pozostałych kategoriach nadal większe 

znaczenie miał kanał tradycyjny.

Wzrostu znaczenia kanału online nie widać dla żadnej kategorii wśród respondentów w wieku 44+.

Sposób robienia zakupów w trakcie pandemii

Pytanie: W jaki sposób najczęściej kupuje Pan/Pani następujące produkty w trakcie pandemii? 

Próba: Polska, 1 000

Tylko w sklepach 

internetowych

Mniej więcej 
tak samo

Głównie w sklepach 

internetowych

Głównie w sklepach 

stacjonarnych

24%

20%

25%

21%

16%

23%

24%

24%

24%

13%

10%
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Wzrosła

Zmalała

Jest taka sama jak wcześniej

Nie korzystałem i nie korzystam

Zakupy w internecie Polacy najczęściej dokonują przy pomocy komputera, nieco rzadziej korzystają ze swoich smartfonów.

Ze smartfonów i tabletów w celu zrobienia zakupów nie korzystają przede wszystkim mieszkańcy wsi, oraz grupa wiekowa 55+.

Osoby aktualnie korzystające z konkretnych urządzeń deklarują, że również w przyszłości będą dokonywać zakupów przy ich pomocy.

PwC

Przy użyciu 

komputera

Przy użyciu 

smartfona

Przy użyciu 

tabletu

87%

66%

39%

Sposób robienia zakupów w trakcie pandemii Prawdopodobieństwo dokonywania zakupów po złagodzeniu 

reżimu sanitarnego (prawdopodobne i bardzo prawdopodobne)

Pytanie: Jak zmieniła się Pana/Pani częstotliwość dokonywania zakupów za pośrednictwem internetu, w związku z COVID?

Pytanie: Jak prawdopodobne jest, że po złagodzeniu reżimu sanitarnego związanego z COVID będzie Pan/Pani nadal robił/a zakupy przy użyciu: 

Próba: Polska, 1 000

34%

5%

53%

8%

Wzrosła

Zmalała

Jest taka sama jak wcześniej

Nie korzystałem i nie korzystam

23%

6%

41%

30%

Wzrosła

Zmalała

Jest taka sama jak wcześniej

Nie korzystałem i nie korzystam

8%

7%

32%

54%
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Kanał tradycyjnyKanał cyfrowy

12%

41%

23%

8%

15%

11%

53%

23%

7%

6%

18%

55%

17%

5%

4%

12%

41%

25%

11%

12%

44%

42%

7%

1%

6%

37%

46%

6%

2%

8%

W dobie pandemii sklepy internetowe mają istotną przewagę nad handlem tradycyjnym, jeśli chodzi o poczucie komfortu w trakcie robienia zakupów. Wiąże się to 

z przypisanym do tego kanału dystansem społecznym.

W handlu tradycyjnym Polacy przede wszystkim doceniają sklepy zlokalizowane blisko ich miejsca życia, co wynika z ograniczenia mobilności wielu z nas.

Bardzo 

dobrze

Dobrze

Niezbyt 

dobrze

Niedobrze

Nie 

korzystam

Centra handlowe Super i hipermarkety 

poza centrami 

handlowymi

Sklepy lokalne / 

osiedlowe

Targi / straganySklepy internetowe 

oferujące wiele 

marek/produktów

Sklepy internetowe 

wyspecjalizowane (konkretne 

produkty/ konkretna marka)

Komfort robienia zakupów

Pytanie: Jak obecnie ocenia Pan/Pani komfort dokonywania zakupów w ... 

Próba: Polska, 1 000
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Wygoda

Dostępność produktów

Duży asortyment

Szybkość

Łatwość płacenia

Jakość obsługi

Przyjazna obsługa

Dbałość o zasady higieny

Łatwość zwrotów

Promocja

Dla Polaków, niezależnie od kanału, w którym robią zakupy, istotne są te same czynniki.

Na poziom satysfakcji wpływa przede wszystkim wygoda, dostępność produktów oraz szeroki asortyment.

Kluczowa różnica między kanałami to dbałość o zasady higieny w sklepie stacjonarnym.

Wyraźnie widać, że projektowanie wyjątkowych doświadczeń, szczególna dbałość o opakowanie, czy design to kwestie istotne dopiero wtedy, gdy zaspokojone zostaną 

podstawowe oczekiwania, na czele z wygodą.

84%

87%

82%

92%

90%

92%

93%

93%

86%

87%

91%

92%

93%

93%

94%

95%

95%

95%

Nie dotyczy sklepów internetowych

Nie dotyczy sklepów internetowych

Istotność czynników przy zakupach w sklepach stacjonarnych i internetowych

Marka

Społeczna odpowiedzialność

marki /firmy

Kontakt z człowiekiem

Personalizacja

Program lojalnościowy

Design / wygląd

Opakowanie

Wyjątkowość doświadczeń

Łatwość korzystania na telefonie

Bezpieczeństwo dostawy

Pytanie: Jak istotne są w trakcie pandemii dla Pani/Pana, podczas robienia zakupów lub korzystania z usług w... 

Próba: Polska, 1 000

76%

71%

71%

67%

67%

63%

62%

61%

75%

69%

65%

67%

64%

62%

61%

74%

89%

Nie dotyczy sklepów internetowych

Nie dotyczy sklepów stacjonarnych

Nie dotyczy sklepów stacjonarnych

Sklepie stacjonarnym Sklepie internetowym
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Zmniejszenie wrażliwości cenowej jest możliwe maksymalnie u ok. 1/3 badanych. Zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i cyfrowych największą wartość ma dostępność 

produktów.

W świecie cyfrowym szczególnie istotne dla Polaków są: wygoda, bezpieczeństwo dostawy, łatwość zwrotów i łatwe płatności.

Sklepy stacjonarne powinny szczególną uwagę zwrócić na szybkość obsługi.

Czynniki, za które klienci są skłonni zapłacić więcej

Sklepie stacjonarnym Sklepie internetowym

Pytanie: Za co jest Pan/Pani skłonny/a więcej zapłacić kupując produkt lub usługę w… ?  

Próba: Polska, 1 000

Dostępność produktów

Szybkość

Duży asortyment

Wygoda

Promocja

Marka

Dbałość o zasady higieny

Łatwość płacenia

Jakość obsługi

Przyjazna obsługa

Łatwość zwrotów

Program lojalnościowy

Społeczna odpowiedzialność 

marki /firmy

Kontakt z człowiekiem

Design / wygląd

Opakowanie

Personalizacja

Wyjątkowość doświadczeń

Łatwość korzystania 

na telefonie

Bezpieczeństwo dostawy

26%

28%

14%

24%

24%

35%

30%

36%

20%

20%

20%

23%

27%

27%

29%

31%

32%

35%

Nie dotyczy sklepów internetowych

Nie dotyczy sklepów internetowych

20%

14%

11%

11%

8%

7%

6%

6%

32%

11%

9%

7%

7%

6%

6%

14%

29%

Nie dotyczy sklepów internetowych

Nie dotyczy sklepów stacjonarnych

Nie dotyczy sklepów stacjonarnych
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Jakość produktu

Cena

Znajomość marki

Promocja

Ekologiczność produktu

Lokalność produktu

Polecenie przez znajomych

Produkcja zgodnie z zasadami fair trade, 

etyki i poszanowania środowiska 

naturalnego

Dla Polaków równie istotna co cena jest jakość produktów.

Cena jest ważniejsza dla osób mieszkających w miastach powyżej 500 000 mieszkańców i dla grupy wiekowej 18-24.

Produkcja zgodna z zasadami fair-trade, etyki i poszanowania środowiska naturalnego jest szczególnie ważna dla Polaków w wieku 55-64, a lokalność produktu 

dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Najważniejsze czynniki przy wyborze marki produktów

Pytanie: Co jest dla Pana/Pani najważniejsze przy wyborze marki produktów? 

Próba: Polska, 1 000

80%

79%

42%

31%

16%

10%

9%

9%
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Po jednym 

Po dwóch

Po trzech lub więcej

Dostarczanie dobrych doświadczeń przez marki wydaje się być kluczowe, także w czasie pandemii. 

Prawie połowa Polaków (42%) daje markom tylko jedną szansą i warto zwrócić uwagę, że tak ostre kryteria prezentują szczególnie osoby starsze (w wieku 65+).

Młodsi dają markom minimalnie większy kredyt zaufania – jednak po dwóch złych doświadczeniach też nie wrócą do marki, która ich zawiodła.

Tylko 13% badanych jest skłonna dać markom trzy lub więcej szans.

Utrata zaufania do marki po złym doświadczeniu

Pytanie: Po ilu złych doświadczeniach z marką / firmą przestanie Pan/Pani korzystać z jej usług lub produktów? 

Próba: Polska, 1 000

13%

45%

42%
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KOMENTARZ EKSPERTA PwC

Polscy konsumenci z jednej strony odczuli spadek dochodów, z drugiej jednak

spodziewają się, że ich wydatki w najbliższych miesiącach będą rosnąć.

Z całą pewnością wpłynie to na siłę nabywczą naszego społeczeństwa.

Dodając do tego fakt, że handel internetowy w dobie pandemii jest doceniany

przede wszystkim ze względu na komfort i poczucie bezpieczeństwa

jaki zapewnia, a do tego umożliwia łatwe wyszukiwanie produktów oraz ich

porównanie (także pod względem cenowym), możemy się spodziewać wzrostu

ważności tego kanału dla producentów, dystrybutorów oraz sprzedawców.

Warto zwrócić uwagę, że dla polskich konsumentów równie ważna

co dostępność produktów istotna jest także wygoda, jakość i przyjazność

obsługi oraz procesu zakupowego. To wyraźnie pokazuje, że dbałość

o doświadczenia klientów ma znaczenie i warto projektować dobre oraz spójne

doświadczenia pomiędzy kanałami. Jest to oczywiście zawsze spore wyzwanie,

ale aż 88% Polaków twierdzi, że po 1-2 złych doświadczeniach z marką

rezygnuje z jej produktów i usług. Co więcej, w dobie przesuwania się Polaków

z kanałów tradycyjnych do cyfrowych łatwość podjęcia takich decyzji i wyborów

zdecydowanie rośnie.

ZACHOWANIA ZAKUPOWE POLAKÓW 

• Spadek dochodu deklaruje 36% kobiet i 23% mężczyzn

• Spadki dochodu dotknęły przede wszystkim Polaków w wieku 25-44 oraz tych 

posiadających dzieci  - 41%

• Wydatki na takim samym poziomie jak przed pandemią na odzież i obuwie 

deklaruje 57% kobiet i 70% mężczyzn

• Cena produktów i usług jest istotniejsza niż przed pandemią dla 48% kobiet i dla 

38% mężczyzn

• Na cenę większą uwagę zwracają osoby w wieku 35-44 oraz 55+

• Aktualnie na oszczędności nie może sobie pozwolić 24% kobiet i 16% mężczyzn

• Aż 33% Polaków w wieku 18-24 zaczęło więcej oszczędzać

• Oszczędzanie większego procentu zarobków deklaruje 28% kobiet i 20% 

mężczyzn

• Ekologia przy wyborze produktu jest istotniejsza dla kobiet – 19%, niż dla 

mężczyzn – 12%

• Wygoda dokonywania zakupów w sklepie stacjonarnym jest istotniejsza dla 

mężczyzn – 23% (kobiety 16%), a w sklepie internetowym dla kobiet – 38% 

(mężczyźni 31%)

• W trakcie pandemii 35% kobiet i 28% mężczyzn nie kupuje produktów i usług z 

kategorii rozrywka i media, natomiast produktów i usług edukacyjnych 40% 

mężczyzn i 33% kobiet
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29%

50%

6%
13%

2%

Pandemia przyczyniła się do nieznacznego wzrostu konsumpcji mediów. 

Walkę o uwagę i czas Polaków wygrały przede wszystkim komunikatory internetowe, social media, telewizja i tradycyjne książki. Zaraz za nimi znalazły się płatne usługi 

streamingowe takie jak Netflix czy HBO GO, bezpłatne usługi streamingowe (Youtube) oraz internetowe wydania gazet.

Z płatnych usług streamingowych częściej korzystają kobiety oraz osoby młodsze (18-34).

Żadne medium jednak nie przekonało do siebie znaczącej liczby nowych użytkowników.

Korzystanie z mediów w trakcie pandemii

Gazety / prasa 

online

E-booki Social media Komunikatory 

internetowe

Aplikacje do 

chatów Video

Bezpłatne 

uslugi

streamingowe

Płatne usługi 

streamingowe

Gry video, 

e‐sport

Aplikacje do 

słuchania 

muzyki 

Podcasty Radio 

internetowe

Telewizja Prasa 

papierowa

Książki Radio

15%

50%

12%

21%

1%

10%

35%

8%

44%

3%

25%

46%

6%

22%

1%

Wzrosło

Pozostało takie 

samo

Zmalało

Nie korzystałem 

i nie korzystam

Zacząłem 

korzystać

14%

29%

7%

46%

5%

19%

35%

7%

35%

4%

21%

34%

6%

34%

5%
11%

31%

8%

46%

4%

26%

52%

10% 11%

2%

11%

34%

7%

43%

5%
9%

31%

8%

47%

5%
13%

39%

9%

34%

5% 7%

44%

18%

28%

3%

24%

51%

10% 13%

2%

17%

59%

9%
13%

2%

Pytanie: Jak zmieniło się Pani/Pana korzystanie z następujących mediów w trakcie pandemii?  

Próba: Polska, 1 000
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Polacy deklarują, że po pandemii nadal będą korzystać przede wszystkim z tych mediów, z których zaczęli więcej korzystać w czasie pandemii, czyli z komunikatorów

internetowych, social mediów oraz książek. Jednak pozostałe typy mediów również po pandemii nie powinny zaobserwować odejść nowo pozyskanych użytkowników.

Kontynuację korzystania z mediów najczęściej deklarują osoby młode, do 35. roku życia. I przede wszystkim ta grupa przewiduje, że po ustaniu pandemii będzie równie

intensywnie grać w gry video oraz słuchać podcastów.

Prawdopodobieństwo korzystania z mediów po pandemii

40%
44%

9% 7%

Gazety / prasa 

online

E-booki Social media Komunikatory 

internetowe

Aplikacje do 

chatów Video

Bezpłatne 

uslugi

streamingowe

Płatne usługi 

streamingowe

Gry video, 

e‐sport

Aplikacje do 

słuchania 

muzyki 

Podcasty Radio 

internetowe

Telewizja Prasa 

papierowa

Książki Radio

34%

48%

10% 9%

26%

43%

17% 15%

38% 41%

10% 10%

Bardzo 

prawdopodobne

Prawdopodobne

Mało 

prawdopodobne

Bardzo mało 

prawdopodobne

25%

38%

18% 19%

29%

40%

17% 14%

29%

39%

17% 15%

24%

36%

18% 21%

41%
46%

9%
5%

26%

39%

17% 19%
23%

38%

18% 21%
28%

42%

15% 15%

30%

45%

13% 12%

38%
46%

9% 7%

37%

47%

10% 7%

Pytanie: Jak prawdopodobne jest, że będzie Pan/Pani w takim samym stopniu kontynuował korzystanie z tych mediów po ustaniu pandemii? 

Próba: Polska, 1 000
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W okresie pandemii znacząco maleje liczba dostępnych opcji spędzania czasu

wolnego. 2020 rok zapisze się w naszej pamięci pustymi salami kinowymi,

zamkniętymi teatrami i odwołanymi imprezami masowymi. Spędzając

więcej czasu w domach, nie rezygnujemy jednak z rozrywki. Jak pokazują

nasze analizy, bardzo wiele osób zdecydowało się na skorzystanie z usług

over-the-top (OTT), czyli na przykład z serwisów streamingowych.

Wielkość tego segmentu rynku wyniosła w 2019 roku 472 mln USD,

zaś prognozowany przez nas w raporcie “Perspektywy rozwoju branży rozrywki

i mediów w Polsce 2020-2024” wynik na koniec 2020 roku to 596 mln USD.

Oznacza to przyrost o ponad 26% i wyraźnie wskazuje jaki sposób oderwania

się od pandemicznej rzeczywistości stał się w naszym kraju popularny.

Co za tym przemówiło? Przede wszystkim możliwość swobodnego wyboru

oglądanych treści, dogodnej pory, a nawet oglądanie całych sezonów seriali,

bez konieczności oczekiwania na kolejny odcinek.

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, długoterminowo zainteresowanie

serwisami SVOD będzie pozostawało cały czas wysokie i w ciągu dekady

od 2015 roku do 2024 wartość rynku OTT zwiększy się w Polsce 11 krotnie.

• Z komunikatorów internetowych zaczęło korzystać 36% więcej kobiet i 

23% więcej mężczyzn, z social media: 31% kobiet i 18% mężczyzn, z 

e-booków 13% kobiet i 7% mężczyzn, z płatnych usług streamingowych 

26% kobiet i 15% mężczyzn, z telewizji 31% kobiet i 20% mężczyzn, z 

książek 31% kobiet i 16% mężczyzn

• W grupie wiekowej 18-24 najbardziej wzrosła częstotliwość korzystania 

z social mediów (58%), komunikatorów internetowych (49%), 

bezpłatnych usług stremingowych (48%), płatnych usług 

streamingowych (46%), aplikacji do video chatów (36%), gier video 

(32%), aplikacji do słuchania muzyki (31%), książek (30%), prasy 

dostępnej online (24%), e-booków (20%) oraz podcastów (19%)

• Największy wzrost korzystania z telewizji odnotowano w miastach do 

100 000 mieszkańców – 31%

• Największy wzrost konsumpcji mediów i rozrywki (poza telewizją i 

radiem) deklarowali badani w miastach powyżej 500 000 mieszkańców

• Największe spadki odnotowała prasa papierowa  - od 14% wśród 

mieszkańców wsi do 25% w miastach powyżej 500 000 mieszkańców, 

średnio 18%

MEDIA I ROZRYWKA
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Marcin Sidelnik

Partner w PwC, lider sektora telekomunikacji, 

mediów i rozrywki

https://www.pwc.pl/pl/publikacje/perspektywy-rozwoju-branzy-rozrywki-i-mediow-w-polsce-2020-2024.html
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Na początku pandemii mieliśmy do czynienia z prawdziwą rewolucją na rynku pracy, 50% Polaków pracowało zdalnie. Aktualnie z tej formy korzysta 1/4 Polaków.

Brak takiej formy świadczenia pracy wynika raczej ze specyfiki uniemożliwiającej taki tryb, niż z zasad narzucanych przez pracodawców.

Korzystanie z pracy zdalnej

Tak, cały czas

Tak, ale tylko na początku pandemii

Nie

Powody dla których nie korzysta się z pracy zdalnej

Pytanie: Czy w związku z pandemią korzystał Pan/Pani z możliwości pracy zdalnej?

Próba: Polska, 740 (pracujący zarobkowo)

Pytanie: Dlaczego nie korzystał Pan/Pani lub już nie korzysta z pracy zdalnej?

Próba: Polska, 369

74%
Tyle osób w badaniu światowym PwC 

wskazało, że miało szansę pracować zdalnie

24%

26%

50%

72%

16%

12%

Specyfika mojej pracy na to nie pozwala

Wolę pracować z miejsca pracy niż z domu

Pracodawca nie umożliwia już pracy zdalnej

41



PwCPwC

Praca zdalna zapewnia Polakom przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, a pracodawcy są doceniani za umożliwienie tej formy. Jednak główną wadą jest brak

kontaktu z kolegami z pracy. 39% badanych woli pracować z domu, a 25% z miejsca pracy. Polacy podkreślają także, że praca z domu jest bardziej ekologiczna.

1/5 Polaków twierdzi, że dzięki pracy zdalnej osiąga lepszą równowagę między pracą a życiem, ale aż 1/4 podkreśla, że pracują z domu pracuje dłużej i więcej.

Tylko 13% Polaków chciałoby na stałe pracować zdalnie, a 21% preferuje model hybrydowy (kilka dni w domu, kilka w biurze).

Odczucia związane z praca zdalną

Pytanie: Prosimy zaznaczyć, które stwierdzenia opisują Pana/Pani doświadczenia związane z pracą zdalną

Próba: Polska, wszyscy badani, którzy deklarują, iż korzystali z pracy zdalnej, 362

Praca zdalna daje mi poczucie 

bezpieczeństwa

Wolę pracować z domu niż z miejsca 

pracy

Doceniam mojego pracodawcę za to, 

że umożliwił mi pracę zdalną

Praca z domu jest bardziej ekologiczna 

(np. brak dojazdów)

Brakuje mi kontaktu z kolegami z pracy

Wolę pracować z miejsca pracy niż 

z domu

Pracując z domu pracuję dłużej/więcej

51%

39%

34%

34%

29%

25%

25%

Praca z domu jest bardziej efektywna

Praca z domu jest mniej efektywna

Dzięki pracy z domu mogę lepiej 

zadbać o work-life balance

Chciałbym/chciałabym pracować w 

modelu hybrydowym (kilka dni w domu, 

kilka dni w biurze)

Pracując z domu pracuję krócej/mniej

Chciałabym/chciałabym na stałe 

wykonywać pracę zdalnie

Chciałbym/chciałabym wrócić na stałe 

do pracy z miejsca pracy

24%

24%

21%

21%

13%

13%

9%
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Mniejszymi kosztami związanymi 

z transportem

Wyższymi opłatami za prąd

Połączeniem obowiązków domowych 

z służbowymi np. opieka nad dzieckiem

Dodatkowymi wydatkami na sprzęt 

biurowy (biurko, krzesło, monitor etc)

Wyższymi opłatami za Internet

Dodatkowymi wydatkami związanymi 

ze zdalną nauką dzieci (dodatkowy 

komputer/laptop w domu)

Polacy pracujący zdalnie podkreślają, że dzięki temu ponoszą mniejsze koszty związane z transportem, ale niestety widzą wyższe koszty wynikające z zużycia prądu 

i internetu oraz konieczności wyposażenia „domowego biura”.

Aż dla 41% badanych praca zdalna oznacza konieczność łączenia obowiązków domowych takich jak opieka nad dzieckiem z obowiązkami służbowymi.

Konsekwencje pracy zdalnej

Pytanie: Praca z domu wiąże się dla Pana/Pani z:

Próba: Polska, wszyscy badani, którzy deklarują, iż korzystali z pracy zdalnej, 362

55%

48%

41%

23%

21%

18%
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Preferencje związane z pracą zdalną są różne w zależności od grupy

wiekowej pracowników, czy też płci.

Dotychczasowa praktyka, zgodnie z którą kobiety w większym stopniu

niż mężczyźni podejmują się opieki nad dziećmi, dała się zauważyć również

w preferencjach pracowników względem pracy zdalnej. Jedynie 16% procent

kobiet wskazało, że praca zdalna daje im możliwość zadbania o work-life

balance. Najprawdopodobniej wynika to z konieczności łączenia w domu

obowiązków służbowych z opieką nad dziećmi. Pracować zdalnie na stałe

chciałoby mniej kobiet niż mężczyzn.

To jak duży wpływ na ocenę atrakcyjności pracy zdalnej może mieć obecność

dzieci w domu pokazują również statystyki związane z wiekiem respondentów.

Zdecydowanie mniej pozytywnie pracę zdalną ocenia grupa wiekowa,

w której najczęściej mamy do czynienia z rodzicami. Z kolei w najmłodszej

grupie wiekowej hybrydowy model pracy będzie bardziej preferowany nawet

po zakończeniu obostrzeń pandemicznych.

Lock down powinien być dla pracodawców momentem na refleksję

i okazją do zmiany dotychczasowego, tradycyjnego podejścia do modelu

pracy. Już teraz powinni oni rozpocząć wdrażanie na stałe elastycznych modeli

pracy z uwzględnieniem nowych preferencji ich pracowników, które niebawem

mogą się utrwalić.

• Osoby, które zrezygnowały z pracy z domu gdyż wolą pracę w biurze to w 15% 

mężczyzni, a w 9% kobiety

• 27% mężczyzn twierdzi, że dzięki pracy zdalnej może lepiej zadbać o work-life 

balance, podobną opinię ma tylko 16% kobiet

• Pracę zdalną na stałe chciałoby wykonywać 16% mężczyzn i 11% kobiet

• Aż 30% mężczyzn uważa, że praca z domu jest mniej efektywna (i tylko 20% 

kobiet)

• O łączeniu obowiązków służbowych z opieką nad dziećmi mówi 46% kobiet i 35% 

mężczyzn

• Z pracy zdalnej nadal korzystają przede wszystkim Polacy w grupie wiekowej 

18-24 (36%)

• Najwięcej osób, które już przestały korzystać z pracy zdalnej jest w wieku 25-44 

(56%)

• Najbardziej docenia pracodawców za umożliwienie pracy zdalnej grupa wiekowa 

25-34 (46%)

• 25% osób w wieku 18-24 twierdzi, że dzięki pracy zdalnej pracuje mniej/krócej, 

w pozostałych grupach wiekowych to 7-14%

• Najsilniejsza chęć pracy z biura jest w grupach 18-24 (17%) oraz 55-64 (16%), w 

pozostałych grupach 3%-9%

PRACA
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Usługi transportowe



PwC

Pandemia w istotny sposób wpłynęła na zachowania Polaków w obszarze przemieszczania się.

Na popularności zyskało korzystanie z własnego samochodu oraz roweru, a także chodzenia na piechotę.

Spadki popularności zanotowały usługi transportu zbiorowego oraz co-sharingu.

Korzystanie ze środków transportu

1%

20%

31%

48%

Własny 

samochód

Komunikacja 

miejska

Komunikacja 

podmiejska

Pociągi 

dalekobieżne

Samolot Taksówki Usługi 

transportowe

Car-sharing Własny rower Rower miejski Wypożyczane 

hulajnogi

Chodzę pieszo

26%

54%

6%
14%

2%

26%

39%
32%

2%

24%

37% 37%

Częściej niż przed 

COVID

Tak samo jak 

wcześniej

Rzadziej niż przed 

COVID

Nie korzystałem 

wcześniej, i nie 

korzystam teraz

1%

16%

30%

53%

3%

19%
29%

48%

2%

16% 20%

61%

2%
14% 11%

73%

2%

14% 17%

68%

25%

39%

10%

27%

3%

16% 14%

68%

33%

53%

8% 7%

Pytanie: W związku z COVID, w jaki sposób korzysta Pan/Pani z następujących środków transportu ... 

Próba: Polska, 1 000

46



PwC

Te środki transportu, które zyskały na popularności – czyli własny samochód, rower i chodzenie na piechotę – są jednocześnie postrzegane jako najbezpieczniejsze.

Natomiast komunikacja zbiorowa oraz co-sharing budzą nie tylko obawy, ale także strach Polaków. 

Bezpieczeństwo środków transportu

4%

16%

31%
22%

27%

Własny 

samochód

Komunikacja 

miejska

Komunikacja 

podmiejska

Pociągi 

dalekobieżne

Samolot Taksówki Usługi 

transportowe

Car-sharing Własny rower Rower miejski Wypożyczane 

hulajnogi

Chodzę pieszo

66%

20%

2% 2%
10%

5%

21%

38%

19% 18%

4%

18%

36%

21% 21%

Bardzo bezpiecznie

Zwykle bezpiecznie

Mam obawy

Nie mam zdania

4%
14%

27% 23%
32%

4%

18%
27%

21%
29%

4%
13%

23% 22%

37%

6%
16% 18% 18%

42%

3%
13%

22% 22%

40%
45%

24%

6% 7%

18%
9%

20% 17% 17%

38%

52%

31%

6% 6% 7%

Nie korzystam, 

ponieważ się boję

Pytanie: Jak bezpiecznie czuje się Pan/Pani korzystając z następujących form transportu ... 

Próba: Polska, 1 000
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COVID-19 z impetem uderzył w rozmaite koncepcje transportu wspólnego

oraz shared mobility. Pandemia uświadomiła nam, że w najbliższym czasie

własne środki transportu będą w dalszym ciągu wiodły prym na rynku, nie tylko

w Polsce, ale na całym świecie.

Według PwC Digital Auto Report 2020 “Navigating through a post-pandemic

world” COVID-19 wpłynie również na preferencje konsumentów i istotność

czynników, dla których decydują się oni na korzystanie z transportu

współdzielonego. Dostępność pojazdów w ramach shared-mobility,

czy ich standard, nie będą już kluczowe dla klienta, w przeciwieństwie

do regularnej dezynfekcji i sprzątania, które wyprzedzą nawet kryterium

cenowe przy wyborze dostawcy.

Dopiero w dłuższej perspektywie czasu, po ustaniu epidemii, trend

współdzielenia w transporcie powróci i będzie można zauważyć wzrost udziału

shared mobility na rynku, w szczególności przyspieszony rozwojem technologii

oraz pojazdów autonomicznych. Dodatkowo, w związku z planowanymi

regulacjami wspierającymi największego wzrostu współdzielonej mobilności

należy się spodziewać na terenie Unii Europejskiej.

• Najbezpieczniej w środkach komunikacji miejskiej czuje się najmłodsza 

grupa 18-24 (37%), a najmniej bezpiecznie seniorzy  65+ (19%)

• Z własnego samochodu częściej zaczęły korzystać osoby młodsze 

(25-34), z własnego roweru mieszkańcy miast poniżej 100 000 

• Pieszo częściej zaczęły przemieszczać się kobiety w miastach powyżej 

500 000 mieszkańców

• Z komunikacji miejskiej i podmiejskiej zrezygnowały przede wszystkim 

kobiety w grupie wiekowej 18-24

• Osoby, które mają dzieci, częściej niż osoby bezdzietne, zaczęły 

korzystać z własnego samochodu, własnego roweru i przemieszczania 

się pieszo

TRANSPORT
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Polacy w trakcie pandemii dostrzegają wagę dbania o swoje zdrowie, zarówno psychiczne jak i fizyczne, a co za tym idzie deklarują dbałość o dietę i ruch.

Osoby 65+, będące w grupie ryzyka, w największym stopniu dbają o swoje zdrowie fizyczne.

Kobiety częściej niż inne grupy zwracają natomiast uwagę na dietę.

Dbanie o siebie (Polska) Dbanie o siebie (Świat)

Pytanie: : W związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa jest Pan/Pani 

bardziej skoncentrowany/a na dbaniu o ... 

Próba: Polska, 1 000

Pytanie: W związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa jest Pan/Pani bardziej 

skoncentrowany/a na dbaniu o ... 

Próba: Świat,  4 447

Zdrowie psychiczne 

i samopoczucie

Kondycję / formę 

Zdrowie fizyczne Dietę

82%

81%

76%

70%

Zdrowie psychiczne 

i samopoczucie

Kondycję / formę 

Zdrowie fizyczne Dietę

69%

64%

69%

63%
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Niemal połowa Polaków, mimo pandemii, skorzystała z możliwości letniego wypoczynku w tym roku. Jednak 1/5 badanych nie wzięła w ogóle urlopu, a kolejne 20% 

wzięło urlop, ale nigdzie nie wyjechało. 1/3 Polaków bała się o swoje bezpieczeństwo (głównie osoby 65+), a 13% czuło się mimo wszystko bezpiecznie. 

Z wypoczynku zagranicznego skorzystały głównie osoby z miast powyżej 500 000 mieszkańców, w grupie wiekowej 25-34.

Wakacje 2020

Pytanie: W związku z COVID w te wakacje: 

Próba: Polska, 1 000

Bardzo dobrze

Dobrze

Dostatecznie

Źle

Bardzo źle

Nie mam zdania

Korzystam z wakacji w Polsce

Boję się o swoje bezpieczeństwo

Biorę urlop, ale nigdzie nie wyjeżdżam

Nie biorę urlopu

Korzystam z samodzielnych miejsc

Czuję się bezpiecznie

Korzystam z małych hoteli

Korzystam z własnego noclegu

Korzystam z dużych hoteli

Wyjeżdżam za granicę samochodem

Wyjeżdżam za granicę samolotem

37%

29%

20%

19%

16%

13%

6%

6%

4%

3%

3%
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Większość ankietowanych nie jest zadowolonych z poziomu dostępu do lekarza pierwszego kontaktu w czasie pandemii.

Ocena dostępu do lekarza pierwszego kontaktu

Pytanie: Dostęp do lekarza pierwszego kontaktu w trakcie pandemii ocenia Pan/Pani:  

Próba: Polska, 1 000

Bardzo dobrze

Dobrze

Dostatecznie

Źle

Bardzo źle

Nie mam zdania

7%

17%

25%

20%

21%

9%
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Dla większości Polaków wizyta w placówce służby zdrowia wiąże się z poczuciem braku bezpieczeństwa.

W przypadku telemedycyny te obawy niemal nie występują, a wręcz w istotny sposób ten sposób kontaktu wykazuje przewagę nad tradycyjną formą kontaktu. 

Tutaj jednak mamy sporą grupę (37%), która nie ma zdania na ten temat. Może to wynikać z braku doświadczeń w kontakcie z lekarzem poprzez telefon/video chat.

Poczucie bezpieczeństwa w kontakcie ze służbą zdrowia

Pytanie: Kontaktując się ze służbą zdrowia (przychodnie, szpital) czuje się Pan/Pani …?  

Próba: Polska, 1 000

Wizyta w placówce / oddziale Telemedycyna

Bezpieczniej niż przed COVID

Tak samo jak przed COVID

Mniej bezpiecznie niż przed COVID

Nie mam zdania

8%

21%

48%

23%

28%

22%

13%

37%
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Wyniki naszego badania jasno wskazują, że jednym ze skutków pandemii jest większa dbałość

i uważność Polaków na kwestie zdrowotne. Motywatorem jest tak zwana motywacja “od”, która

jest odzwierciedleniem obniżonego poczucia bezpieczeństwa, jak również utrudnionego

dostępu do służby zdrowia. Niemniej jednak nawet w tej formie może ona przynieść zmiany

nawyków skutkujących większą uważnością na samopoczucie i zdrowie pod warunkiem

korzystania z dobrych praktyk w zakresie dobrostanu.

Psychologicznie niezwykle ważnym mechanizmem jest subiektywne poczucie zaopiekowania

się sobą, które można realizować na poziomie dbania o zdrowie fizyczne (regularne spacery,

wszelkie dostępne aktywności sportowe) oraz zdrowie psychiczne (korzystanie

z ogólnodostępnych aplikacji medytacyjnych, ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych, a w razie

potrzeby także z konsultacji psychoterapeutycznych, coachingu odporności psychicznej,

life coachingu, czy też szkoleń z zakresu zarządzania stresem). Osoby pracujące zdalnie

powinny zatroszczyć się dodatkowo o odpowiednio zorganizowane miejsce pracy w domu (stały

kąt z wygodnym krzesłem i dobrym oświetleniem oraz maksymalne ograniczenie dystraktorów

“życia domowego”), robienie krótkich przerw, podczas których możemy się rozprostować

lub chwile poćwiczyć, zapewnienie sobie tzw. czasoumilaczy (miłych, małych rzeczy,

które mogą polepszyć nasze samopoczucie np. dobra herbata w ulubionej filiżance)

oraz możliwie dużą ilość zieleni w domu, gdyż ma ona działanie kojące i wyciszające.

Pracodawcy natomiast muszą pamiętać, że przy ogólnym stresie związanym z obecną sytuacją

niezwykle ważna jest relacja na linii pracownik-pracodawca. Gdy jest ona pozytywna i powoduje

komfort psychiczny u pracownika, staje się równocześnie przewagą konkurencyjną wobec firm,

które nie przywiązują wagi do tego aspektu. Generalnie bowiem inwestycja w well-being

pracowników może okazać się najlepszą strategią w budowaniu przewagi

konkurencyjnej i wartościową ofertą na wymagającym rynku talentów.

• O zdrowie psychiczne i samopoczucie dba 84% Polek i 79% Polaków

• Dieta w trakcie pandemii jest istotna dla 75% kobiet i 64% mężczyzn

• Niestety o dietę najmniej troszczy się grupa 18-24 (60%). Najbardziej 

troszczą się seniorzy 65+ (75%)

• Dostęp do lekarza pierwszego kontaktu bardzo źle ocenia 24% kobiet i 

18% mężczyzn

• Telemedycyna powoduje brak poczucia bezpieczeństwa bardziej u 

kobiet (15%) niż u mężczyzn (11%)

• Urlopu w tym roku nie wzięło 18% kobiet i 20% mężczyzn

• 89% seniorów 65+ deklaruje dbanie o swoje zdrowie fizyczne

• Najmniej o swoje bezpieczeństwo w trakcie wakacji bała się grupa 

wiekowa 25-44 (18%), a najbardziej grupa 85+ (48%)

• Największą dbałość o swoje zdrowie, kondycję i dietę deklarują badani 

z miast poniżej 100 000 mieszkańców

• Najgorzej dostęp do służby zdrowia w trakcie pandemii oceniają 

mieszkańcy miast 100-500 tys.
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Dzięki technologii mogę utrzymywać kontakt z rodziną 

i przyjaciółmi w czasie pandemii

Technologia ułatwia życie w czasie pandemii - możliwość 

robienia zakupów

Dzięki technologii w trakcie pandemii czułem się poinformowany 

o aktualnej sytuacji

Technologia ułatwia życie w czasie pandemii - możliwość pracy 

zdalnej i zdalnej nauki

Dzięki technologii życie podczas pandemii jest wygodniejsze -

możliwość zdalnego załatwiania spraw urzędowych

Dzięki technologii możemy sprawnie zarządzać sytuacjami 

kryzysowymi w trakcie pandemii

Dzięki technologii w trakcie pandemii zadbałem o swoje zdrowie 

i sprawność fizyczną

82%

80%

79%

77%

75%

75%

59%

9%

9%

9%

12%

15%

13%

25%

33%

30%

31%

30%

30%

25%

18%

4%

3%

3%

4%

4%

3%

8%

Zdecydowanie się 

nie zgadzam

Polacy doceniają technologię oraz to jak ułatwia one życie w czasie pandemii. Wpływ technologii widzimy przede wszystkim w sytuacjach prywatnych – pomaga nam 

utrzymywać kontakt z rodziną i przyjaciółmi. Stąd niewątpliwie wynikają spore wzrosty w korzystaniu z komunikatorów internetowych oraz mediów społecznościowych. 

Polacy doceniają też technologię, która umożliwia zdalną pracą i naukę, a także dokonywanie codziennych zakupów.

Co istotne, także możliwość załatwiania spraw administracyjnych przez internet zostało docenione przez polskie społeczeństwo.

Przydatność technologii

Pytanie: Prosimy określić w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami ... 

Próba: Polska, 1 000

Zdecydowanie się 

zgadzam

Nie mam 
zdania

Zgadzam się Nie zgadzam się 

9%

11%

11%

11%

11%

13%

16%
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Nasze badania wskazują, że zdecydowana większość społeczeństwa docenia rolę

jaką pełni technologia w czasie pandemii. Polacy zgadzają się z tym,

że rozwiązania cyfrowe umożliwiły nie tylko pracę i naukę w warunkach izolacji,

ale również ułatwiły robienie zakupów, dbanie o zdrowie, załatwianie

najważniejszych spraw urzędowych, czy też utrzymywanie kontaktów społecznych

i rodzinnych.

Warto zauważyć jakie zmiany po stronie przedsiębiorstw, dostawców szeroko

rozumianych usług (tj. sklepów, banków, urzędów, szkół) były wymagane,

aby umożliwić tak szerokie wykorzystanie technologii. To, co obserwujemy

na rynku to przede wszystkim wykorzystanie platform komunikacyjnych, liczne

wdrożenia technologii związanych z ecommerce’em w zakresie obsługi procesów

zakupowych, jak i silników wspierających zdalną obsługę klientów (m.in. workflow).

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tych rozwiązań przedsiębiorstwa często

musiały zainwestować w nowe oprogramowanie (software), ale również

przygotować się od strony infrastruktury, by zadbać o właściwą wydajność

systemów, szczególnie w sytuacji wzrostu wolumenów. W takich sytuacjach

najlepiej sprawdzają się rozwiązania oparte o chmurę obliczeniową

i to właśnie one w ostatnim czasie stają się coraz bardziej popularne.

Niewątpliwie tak szerokie wykorzystanie technologii jest przełomowe dla wielu

z nas i wszystko wskazuje na to, że zarówno nawyki związane z wykorzystaniem

rozwiązań cyfrowych, jak i same rozwiązania pozostaną z nami na długo.

• Możliwość zdalnego załatwiania spraw urzędowych bardziej doceniają 

kobiety (34%) niż mężczyźni (26%). Najmniej ten aspekt technologii 

wykorzystują mieszkańcy wsi (71%), a najbardziej mieszkańcy miast do 

100 000 mieszkańców  (78%)

• Technologia to dla kobiet możliwość utrzymywania kontaktów 

społecznych (37%) oraz dbania o swoje zdrowie i sprawność fizyczną 

(21%)

• Tylko 14% mężczyzn wykorzystuje technologię, by dbać o swoją 

sprawność fizyczną

• Dla osób w wieku 18-24 technologia zapewniała aktualne informacje 

(48%) oraz możliwość załatwiania spraw urzędowych (47%)

• Najmłodsi najbardziej wierzą, że technologia może pomóc w 

zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi (38%), najstarsza grupa wiekowa 

65+ nie ma tak dużej wiary (15%)
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Dbałość o środowisko naturalne jest dla mnie ważna

W związku z pandemią moje zachowania proekologiczne nie 

zmieniły się

W związku z pandemią wybieram bardziej ekologiczne środki 

transportu

W obliczu pandemii, są ważniejsze rzeczy niż zachowania 

proekologiczne

W związku z pandemią wybieram mniej ekologiczne środki 

transportu

W związku z pandemią przestałem dbać o ekologie - np używam 

jednorazowych reklamówek, kupuję zapakowane w plastik 

produkty

3%

16%

30%

43%

54%

66%

92%

76%

48%

46%

26%

24%

1%

4%

8%

12%

21%

30%

49%

24%

19%

13%

6%

6%

Zdecydowanie się 

nie zgadzam

Większość Polaków (92%) przyznaje, że ekologia i dbanie o środowisko jest dla nich ważne, nawet w trakcie pandemii. 3/4 Polaków mimo trudności związanych 

z obecną sytuacją deklaruje, że nadal zachowuje się w sposób odpowiedzialny, który wspiera dbałość o środowisko.

Jednak prawie połowa badanych zauważa, że w czasie pandemii pojawiają się ważniejsze kwestie niż ekologia. Mimo tego tylko 1/4 wybiera mniej ekologiczne środki 

transportu i deklaruje że przestała dbać o ekologię.

Zrównoważony rozwój

Pytanie: Prosimy określić w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami ... 

Próba: Polska, 1 000

Zdecydowanie się 

zgadzam

Nie mam 
zdania

Zgadzam się Nie zgadzam się 

5%

18%

22%

12%

19%

10%
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Troska o środowisko jest coraz ważniejsza nie tylko dla konsumentów

w Polsce, ale również tych w Europie i globalnie. Ten trend wydaje się

kształtować naszą obecną rzeczywistość, wpisuje się w DNA każdego z nas

w mniejszym lub większym wymiarze. Jednocześnie stawia jednak wiele

wyzwań nie tylko dla firm i organizacji, ale również dla rządów na całym

świecie. To w jaki sposób one funkcjonują i jaką wagę przykładają do ekologii

i zrównoważonego rozwoju staje się ważnym czynnikiem wyboru

poszczególnych produktów i usług czy oceny konkretnych działań.

Wyniki naszego badania jasno pokazują, że należy znaleźć optymalne

rozwiązanie, które szczególnie w obliczu pandemii połączy kwestie

dbałości o środowisko z troską o zdrowie i bezpieczeństwo

konsumentów. Kluczem do sukcesu w tym zakresie jest szeroka współpraca

i zrozumienie potrzeb zarówno tych prywatnych jak i społecznych na poziomie

globalnym, jak również w naszych małych społecznościach.

• Dla kobiet dbałość o środowisko jest ważniejsza (53%) niż dla 

mężczyzn (45%)

• Kobiety częściej (53%) niż mężczyźni (43%) wybierają ekologiczne 

środki transportu

• Dbałość o środowisko jest najmniej istotna dla grupy wiekowej 25-34 –

87% wskazań, w pozostałych grupach to ponad 90% odpowiedzi

• Najmłodsi badani (18-24) oraz grupa 35-44 najczęściej wskazują, że w 

obliczu pandemii są ważniejsze rzeczy niż zachowania proekologiczne  

(54%)

• To właśnie grupa 25-34 najczęściej przyznaje, że przestała dbać o 

ekologię (11%)

• Mniej ekologiczne środki transportu najczęściej wybierane są przez 

Polaków w wieku 18-44

• Dbałość o środowisko naturalne jest najmniej ważna dla mieszkańców 

miast powyżej 500 000 (89%), w mniejszych miastach jest to 93%, a na 

wsi 92%
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Metodologia

Celem raportu PwC Polska „Nowy obraz polskiego konsumenta. Postawy i zachowania Polaków w obliczu pandemii koronawirusa” było określenie zachowań

konsumentów w trakcie trwania epidemii COVID-19 w Polsce oraz tego, w jaki sposób wykształcone nawyki i tendencje będą utrzymywały się w przyszłości,

jak również porównanie polskich wyników z badaniami globalnymi.

Na niniejszy raport składają się wyniki:

Polskiego badania opinii 

publicznej przeprowadzonego przez firmę 

badawczą Ipsos Polska na zlecenie PwC 

Polska. 

Badanie miało formę ankiety online (CAWI) i 

przeprowadzone zostało na reprezentatywnej 

grupie 1000 Polaków w terminie od 

19 do 24 sierpnia 2020 r.

Globalnego badania PwC „Global Consumer Insights Survey 2020”, na które 

składają się 2 oddzielne ankiety online.

Pierwsza ankieta zebrała odpowiedzi od 

19 098 konsumentów 

z 27 krajów lub terytoriów 

i 74 miast między sierpniem a wrześniem 2019 r. 

Druga ankieta zebrała odpowiedzi od 

4 447 konsumentów 

z 9 krajów lub terytoriów 

i 35 miast od kwietnia do maja 2020 r. 
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