
Polacy coraz mniej chętni do szczepienia 
przeciw COVID-19

Już co trzeci Polak twierdzi, że nie zamierza zaszczepić się przeciw COVID-19.  
Wśród zaszczepionych i oczekujących na szczepienie aż 92,4 proc. chce móc również wybrać 
producenta szczepionki. Niemal dwie trzecie obawia się przy tym powikłań.

Aż 33,6% uczestników najnowszego sondażu przeprowadzonego przez BioStat® we współpracy z WP twierdzi, że nie 
zamierza zaszczepić się przeciw COVID-19. Wśród respondentów w sumie 14,6% przyznało, że otrzymało już co najmniej 
jedną dawkę szczepionki, 51,8% oczekuje na swoją kolej. 

n=1067

Czy zamierza Pan/i zaszczepić się przeciw COVID-19?

Tak - 51,8%

Jestem po szczepieniu 
dwoma dawkami - 3,5%

Jestem po szczepieniu
pierwszą dawką - 11,1%

Nie - 33,6%

W grupie osób deklarujących zamiar zaszczepienia się oraz tych, którzy już zostali zaszczepieni 92,4% przyznało, że 
chcieliby mieć wybór szczepionki na COVID-19 ze względu na producenta.

n=708

Czy chciał(a)by Pan/i mieć wybór szczepionki na COVID-19 
różnych producentów? 

Tak - 92,4%

Nie - 7,6%

Najchętniej Polacy szczepiliby się preparatem firmy Pfizer – 58,2% ankietowanych wskazało tę szczepionkę. Ze szczepionki 
Moderny skorzystałoby 15,5%, a z jednodawkowej firmy Johnson&Johnson 12,9%. Na szczepionkę firmy AstraZeneca 
zdecydowałoby się 4,9% uczestników badania. Dla 7,8% rodzaj szczepionki nie ma znaczenia.

 



Gdyby miał/a Pan/i możliwość wyboru szczepionki, to którą woli Pan/i 
być zaszczepioną/zaszczepionym?

n=708

58,2%

Pfizer

15,5%

4,9%
12,9%

7,8%

AstraZeneca 
(Oksfordzka)

Moderna Johnson&
Johnson

Obojętne

0,7%

Żadna

Przy wyborze szczepionki największe znaczenie miałoby to czy stworzona została ona w oparciu o nowoczesną formułę 
mRNA (81,8% wskazań). Dla 72,2% respondentów chcących się szczepić, przy wyborze szczepionki istotna byłaby grupa 
wiekowa do której należą, dla 61,2% krótszy odstęp między kolejnymi dawkami, natomiast dla 58,6% to czy ma do czynienia 
ze szczepionką wektorową.

Dwukrotna dawka

n=708

Które z poniżej wymienionych czynników uważa Pan/i 
za istotne przy wyborze szczepionki?

81,8% 18,2%

72,2% 27,8%

Formuła mRNA

Grupa wiekowa, do której należę

61,2% 38,8%

Krótszy odstęp między dawkami

58,6% 41,4%
Szczepionka wektorowa

55,1% 44,9%
Jednokrotna dawka

54,8% 45,2%

Dłuższy odstęp między dawkami 

30,1% 69,9%

Tak Nie



Niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) obawia się 62,4% spośród Polaków, którzy już uzyskali szczepionkę lub 
oczekuję na zaszczepienie.

n=708

Czy obawia się Pan/i niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP)? 

Tak - 62,4%

Nie - 37,6%

 Zapytani o to, jakiego rodzaju NOP obawiają się, uczestnicy sondażu BioStat i WP najczęściej  wskazywali na zakrzepy 
(niemal dwie trzecie z tych, którzy potwierdzili obawę przed NOP), następnie okresowego pogorszenia samopoczucia 
(związanego z bólem głowy, mięśni, podwyższoną temperaturą) – 62% lub uczulenia na składnik szczepionki, miejscowego 
obrzęku, zaczerwieniania itd. - 41%, albo nasilenia objawów innych chorób – 40,5%.

Nieprawidłowego podania szczepionki

n=442

Jakiego rodzaju NOP obawia się Pan/i w przypadku zaszczepienia

65,6%

62,0%

Zakrzepów 

Okresowe pogorszenie samopoczucia
(bóle głowy, mięśni, podwyższona temperatura)

41,0%Uczulenia na składnik szczepionki, 
miejscowego obrzęku, zaczerwienienia itd.

40,5%Nasilenie objawów innych chorób

34,6%Zachorowania na koronawirusa

28,1%

 Skontrolować aktualny stan swojego zdrowia przed zaszczepieniem się zamierza 63,1% deklarujących zamiar szczepienia.

n=708

Czy przed zaszczepieniem skontrolował/a Pan/i lub zamierza skontrolować
aktualny stan swojego zdrowia?  

Tak - 63,1%

Nie - 36,9%

Sondaż „Opinie Polaków o skuteczności ochrony przed SARS-CoV-2” we współpracy z WP.pl został przeprowadzony przez Centrum Badawczo-
Rozwojowe BioStat® 30 kwietnia 2021 roku. Badanie zrealizowano metodą CAWI na grupie 1067 Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i 
wiek. Od marca 2020 roku, kiedy ogłoszono pandemię koronawirusa, BioStat® prowadzi cykliczne badania, pod nazwą: „Ochrona zdrowia w czasie 
koronawirusa – opinie Polaków”.


