
Wakacje podczas pandemii: 
prawie 45% Polaków chce ograniczeń dla nieszczepionych, a 70% spotkało się 

z lekceważeniem zasad bezpieczeństwa.

•  70% Polaków znalazło się w miesiącach wakacyjnych i urlopowych w sytuacji  
         lekceważenia zasad dotyczących DDM.

• W sumie 44,8% Polaków uważa, że należy wprowadzić ograniczenia dla  
        niezaszczepionych.

•  Pandemia znacząco wpływa na plany wakacyjne lub przebieg urlopu co trzeciego  
        Polaka.

• 72,9% Polaków uważa, że szczepienia przeciw COVID-19 mogą doprowadzić 
        do ograniczenia pandemii SARS-CoV-2.

•     67,6% respondentów obawia się kolejnej fali zachorowań na COVID-19.

•  Co trzeci Polak nie zarejestrował się wciąż do szczepienia, a co czwarty w ogóle  
       nie chce się szczepić.

W sumie 44,8% Polaków uważa, że należy wprowadzić ograniczenia dla niezaszczepionych, podobne do 
rozwiązań znanych z innych krajów (np. z Francji czy Włoch), które polegałyby między innymi na umożliwieniu 
wstępu do restauracji, kin, komunikacji publicznej tylko osobom posiadającym certyfikat kowidowy. Co czwarty 
Polak uważa przy tym takie działanie za zdecydowanie pożądane. Zdecydowanie przeciwnych wprowadzaniu 
ograniczeń dla niezaszczepionych jest 27,8% respondentów oraz 8,5% - raczej przeciwnych, natomiast 18,9% 
nie ma zdania na ten temat.

Sondaż „Opinie Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2” został przeprowadzony od 26 do 28 lipca 2021 roku przez Centrum Badawczo-Rozwojowe 
BioStat® metodą CAWI na grupie 1000 pełnoletnich Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek. To kolejny sondaż z cyklu badań opinii 
Polaków, jakie prowadzi BioStat® podczas epidemii koronawirusa.

Czy uważa Pan/i, że 
dla niezaszczepionych?

należy wprowadzić ograniczenia

Zdecydowanie należy wprowadzić - 24,8%

Raczej należy wprowadzić 
(pod pewnymi warunkami) - 20,0%

n=1000

Trudno powiedzieć - 18,9%

Raczej nie należy
wprowadzić - 8,5%

Zdecydowanie nie
należy wprowadzać - 27,8%



67,6% uczestników lipcowego sondażu Biostat obawia się kolejnej fali zachorowań na COVID-19. Im starsi 
respondenci, tym większy odsetek lękających się nawrotu pandemii. W grupie powyżej 55 lat niemal trzy 
czwarte ankietowanych wyraża obawę przed kolejną falą zachorowań, podczas gdy tylko co drugi z najmłodszych 
Polaków ma takie obawy.

Czy obawia się Pan/i zachorowań na COVID-19?kolejnej fali 

18-24 lata

51,1% 48,9%
25-34 lata

57,5% 42,5%
35-44 lata

64,9% 35,1%
45-54 lata

73,8% 26,2%
55 lata i więcej

74,5% 25,5%

Ogółem

67,6% 32,4%

n=1000Tak Nie

72,9% Polaków uważa, że szczepienia przeciw COVID-19 mogą doprowadzić do ograniczenia pandemii SARS-
CoV-2. Aż 27,1% uczestników sondażu nie uważa szczepienia przeciw COVID-19 za środek ograniczający 
pandemię koronawirusa. Co ciekawe, sceptyczne wobec szczepień częściej są kobiety niż mężczyźni. Niemal 
co trzecia z pań wątpi w skuteczność szczepień w walce z pandemią, podczas gdy wśród panów tylko co piąty.

n=1000Tak Nie

Czy Pani/Pana zdaniem szczepienia przeciw COVID-19 mogą 
pandemii SARS-CoV-2?doprowadzić do ograniczenia 

Ogółem

72,9% 27,1%
Kobiety

67,7% 32,3%
Mężczyźni

78,6% 21,4%



Reprezentatywną pod względem wieku i płci grupę 1000 Polaków zapytano o to czy już zostali zaszczepieni 
przeciw koronawirusowi. To kolejny sondaż z cyklu badań opinii Polaków, jakie prowadzi BioStat® podczas 
epidemii SARS-CoV-2. W ostatnim tygodniu czerwca przyjęcie pełnej dawki szczepionki potwierdziło 45,9% 
respondentów, zaś oczekiwanie na drugą dawkę szczepionki – 4,9%. Był to wynik zgodny z oficjalnymi danymi, 
publikowanymi przez ministerstwo zdrowia z tego okresu. 

n=1000

Czy został/a Pan/i przeciw koronawirusowi?zaszczepiona/y 

Tak, kompletnie - 45,9%
(dwoma dawkami lub szczepionką jednodawkową)

Tak, jedną dawką, czekam na kolejną - 4,9%

Nie - 49,2%

Do szczepień nie przystąpiło dotąd 49,2% uczestników sondażu, który Centrum Badawczo-Rozwojowe 
BioStat® przeprowadził od 26 do 28 lipca 2021 roku. Co trzeci Polak (32,6%) nie zarejestrował się dotąd do 
szczepienia przeciw COVID-19. Kolejnych 16,6% respondentów deklaruje, że zarejestrowało się na szczepienie.

n=1000

Czy  się Pan/i na szczepienie?zarejestrował/a

Tak - 16,6%

Nie - 32,6%

Jestem już zaszczepiony/a - 50,8%

W grupie osób, które nie chcą się szczepić, najczęściej wskazywanym powodem jest obawa przed skutkami 
ubocznymi – zaznaczyło tę odpowiedź niemal dwie trzecie przeciwników szczepień (65,5%). 52,4% niechętnych 
wobec szczepień uważa, że szczepionka nie chroni przed kolejnymi wariantami koronawirusa, 46,3% w tej 
grupie nie wierzy w skuteczność szczepionki, a 18,7% nie wierzy w pandemię.

Dlaczego Pan/i się szczepić?nie chce

Nie wierzę w skuteczność szczepionki - 46,3%

Nie wierzę w pandemię - 18,7%

Inny powód - 12,0%

Boję się skutków ubocznych - 65,5%

Uważam, że szczepionka nie ochroni 
przed kolejnymi wariantami koronawirusa - 52,4%



Wśród osób już zaszczepionych 94,2% uważa szczepienie za właściwą metodę zwalczania pandemii, nieco niższy 
odsetek podzielających to przekonanie odnotowano wśród oczekujących na drugą dawkę – 85,7% wskazań, 
natomiast wśród niezaszczepionych sensowność szczepienia dostrzega zaledwie co drugi respondent. 

n=1000Tak Nie

Czy Pani/Pana zdaniem
mogą doprowadzić do ograniczenia pandemii SARS-CoV-2?

szczepienia przeciw COVID-19 

Ogółem

72,9% 27,1%
Tak, kompletnie - dwoma dawkami lub szczepionką jednodawkową

94,2% 5,8%
Tak, jedną dawką, czekam na kolejną

85,7% 14,3%
Nie

51,8% 48,2%

Pandemia wpływa na plany wakacyjne lub przebieg urlopu co trzeciego Polaka w bardzo dużym stopniu. Wpływ 
ten za niewielki uznało 42,2% ankietowanych, natomiast zupełnie bez znaczenia – co czwarty.

Co ciekawe, wyraźnie częściej wpływ pandemii na przebieg tegorocznych wakacji odczuwają osoby 
zaszczepione, nawet jedną dawką. Aż 36,4% nieszczepionych twierdzi natomiast, że pandemia zupełnie nie ma 
znaczenia podczas ich urlopu.

Ogółem

32,3% 42,2% 25,5%
Tak, kompletnie - dwoma dawkami lub szczepionką jednodawkową

39,4% 15,1%45,5%
Tak, jedną dawką, czekam na kolejną

38,9% 12,6%48,5%
Nie

25,1% 36,4%38,6%

n=1000

W jakim stopniu pandemia wpływa na plany wakacyjne lub przebieg urlopu

zaszczepionych i niezaszczepionych?

W bardzo dużym stopniu W niewielkim stopniu Zupełnie bez znaczenia



70% Polaków znalazło się w miesiącach wakacyjnych i urlopowych w sytuacji lekceważenia zasad dotyczących 
dystansu społecznego, maseczek i liczby osób.

27,8% respondentów miało do czynienia z dodatkowymi opłatami „z powodu pandemii”.

23,2% napotkało na ograniczenia wstępu do sklepu, na plaże, do hotelu, restauracji i tym podobne.

19,5% ankietowanym sprawdzano zaświadczenia o szczepieniu lub przebytym COVID-19.

16,8% uważa, że w czasie wakacji napotykało na sytuacje uprzywilejowania osób zaszczepionych, na przykład 
w formie braku ograniczeń czy braku  wymogu maseczek. 

Ograniczenia wstępu do sklepu, na plaże, do hotelu, restauracji itd.

23,2% 76,8%
Sprawdzane zaświadczenia o szczepieniu lub przebytym COVID-19

19,5% 80,5%
 Przywileje dla zaszczepionych (np. brak maseczek, brak ograniczeń itd.)

16,8% 83,2%
 Lekceważenie zasad dotyczących dystansu społecznego, maseczek i liczby osób

70,0% 30,0%

Dodatkowe opłaty z powodu pandemii

27,8% 72,2%

n=1000

 Czy w  

spotkał/a się Pan/i z następującymi sytuacjami?

miesiącach wakacyjnych i urlopowych

Tak Nie

Zapytani o to które zachowania uważają za uciążliwe podczas tegorocznych miesięcy wakacyjnych Polacy 
najczęściej wskazują na tłok (51,3%), niechlujne noszenie maseczek (46,3%) oraz brak toalet w miejscach 
turystycznych (43,5%). Ponad jedna trzecia respondentów za uciążliwe uznała również spożywanie alkoholu 
w przestrzeni publicznej (na plaży czy w parku), zostawianie niedopałków (35,9%), brak miejsc parkingowych 
(34,9%) oraz parkowanie „jak popadnie” (34%). 

Które zachowania uważa Pan/i
  podczas tegorocznych miesięcy wakacyjnych?

 za uciążliwe

51,3%

46,3%

n=1000

43,5%

36,0%

35,9%

34,9%

34,0%

30,3%

29,6%

26,7%

19,0%

15,3%

12,7%

11,5%

Tłok

Niechlujne noszenie maseczek

Brak toalet w miejscach turystycznych

Spożywanie alkoholu w przestrzeni 
publicznej (plaża, park itd.)

Niedopałki

Brak miejsc parkingowych

Parkowanie "jak popadnie"

Palenie papierosów

Zbyt głośne rozmowy, krzykliwy styl bycia

Hałaśliwa muzyka

Ograniczenia dla nieszczepionych

Odsłonięte torsy (golasy na ulicy)

Stroje plażowe na ulicach, w sklepach,
instytucjach publicznych

Parawany
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