
Sondaż: „Opinie Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2”

Polacy są zmęczeni ograniczeniami

77,4% Polaków obawia się przywrócenia obostrzeń, a 2/3 uważa dotychczas obowiązujące ograniczenia za 
restrykcyjne. Ponad połowa jest przeciwna wprowadzaniu paszportów zdrowotnych dla zaszczepionych. 
Tylko 45% wierzy w skuteczność powszechnych szczepień.

77,4% Polaków przyznaje się do obaw, że zostaną przywrócone obostrzenia w sferach objętych luzowaniem i ponownie 
obowiązywać będą ograniczenia w życiu społeczny. Tylko 12,8% pytanych nie ma tego typu obaw, a co dziesiąty nie ma 
zdania na ten temat.

W przeprowadzonym od 16 do 17 lutego 2021 najnowszym sondażu Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® 
reprezentatywną grupę 1000 Polaków zapytano o opinie dotyczące restrykcji pandemicznych i szczepień na COVID-19. 
CBR BioStat® monitoruje wpływ pandemii SARS-CoV-2 na życie Polaków od marca ubiegłego roku, kiedy to odnotowano 
pierwsze zachorowania na obszarze kraju.

Czy obawiasz się, że obostrzenia w sferach objętych luzowaniem zostaną 
przywrócone i ponownie  obowiązywać będą ograniczenia w życiu społecznym?
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NieTak Trudno powiedzieć

n=1000

Niemal 2/3 Polaków uważa obecne obostrzenia w gospodarce za restrykcyjne, w tym zdaniem 30,5% pytanych są one 
zdecydowanie zbyt restrykcyjne. Za odpowiednie do sytuacji obostrzenia pandemiczne uznaje 26,5% ankietowanych. Tylko 
co dziewiąty z biorących udział w sondażu twierdzi, że wprowadzone restrykcje są łagodne, z czego 2,9% to przekonani, że 
są one zdecydowanie zbyt łagodne.

Co ciekawe, im młodsi respondenci, tym wyższy odsetek oceniających restrykcje negatywnie. Największy odsetek osób, 
które uznają restrykcje za odpowiednie do sytuacji odnotowano w grupie wiekowej powyżej 55 lat. W tej samej grupie 
najczęściej ankietowani uznali obostrzenia za łagodne – w sumie 16,4%, w tym 3,1% za zdecydowanie zbyt łagodne.

Czy uważasz, że obostrzenia pandemiczne w gospodarce są obecnie:
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Mimo to 42,5% Polaków popiera wprowadzanie obostrzeń pandemicznych. Więcej niż co trzeci nie popiera, a co piąty nie 
ma zdania. Tu również odpowiedzi powiązane są z wiekiem respondentów. Najmłodsi w wieku od 18 do 34 lat popierają 
obostrzenia w najmniejszym stopniu. Jednak już niemal co drugi ankietowany w wieku od 35 do 54 lat deklaruje poparcie 
dla restrykcji. W najstarszej grupie wiekowej odsetek popierających ograniczenia pandemiczne wynosi natomiast 60,2%.

Czy popierasz wprowadzenie obostrzeń pandemicznych?
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Wprowadzenie paszportów kowidowych, czyli dokumentów poświadczających zaszczepienie, aby ich posiadacze mogli 
swobodnie podróżować, korzystać z oferty turystycznej i hotelowej, z basenów, sal sportowych i fitness oraz uczestniczyć 
w wydarzeniach publicznych (koncertach czy meczach) aprobuje niemal co trzeci Polak. Przeciwny wprowadzeniu takiego 
rozwiązania jest co drugi respondent.

Najwięcej niechętnych tego typu rozwiązaniom odnotowano w grupie wiekowej od 25 do 34 lat, 63% oraz 12,2% 
wstrzymujących się od opinii. Największym poparciem 39,1% respondentów paszporty zdrowotne cieszą się w grupie 
powyżej 55 lat.

Czy popierasz wprowadzenie paszportów kowidowych, które umożliwią zaszcze-
pionym swobodne podróżowanie, korzystanie z oferty turystycznej i hotelowej, 
z basenów, sal sportowych i fitness, uczestnictwo w wydarzeniach publicznych 
(koncerty, mecze)?
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45,3% Polaków uważa, że powszechne szczepienia są skutecznym sposobem na szybkie zakończenie pandemii. W 
skuteczność szczepień nie wierzy 31,7% ankietowanych, zaś 20,3% nie ma zdania.

Im starsi respondenci, tym częściej wyrażają pozytywne oczekiwania wobec szczepienia. Sceptycy szczepionkowi 
najliczniejsi są natomiast w grupie wiekowej od 25 do 34 lat (37,8% wątpiących w skuteczność powszechnych szczepień).

Czy uważasz, że powszechne szczepienia są skutecznym sposobem na szybkie 
zakończeni pandemii?
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Z kolei trzy czwarte Polaków chce mieć wybór pomiędzy szczepionkami różnych producentów. 17,6% trudno zdecydować. 
Tylko 8% uczestników sondażu BioStat nie czuje potrzeby, aby dokonywać wyboru szczepionki.

Czy chcesz mieć wybór pomiędzy szczepionkami różnych producentów?

17,6%74,4% 8,0%
NieTak Trudno powiedzieć

n=1000



Rafał Piszczek, prezes CBR BioStat

Polacy są wyraźnie zmęczeni ograniczeniami z powodu pandemii. Są przy tym raczej 
pesymistycznie nastawieni jeśli chodzi o szansę szybkiego zakończenia pandemii dzięki 
powszechnym szczepieniom. Niemal co trzeci uznaje obostrzenia za zbyt restrykcyjne, 
a ponad trzy czwarte uczestników naszego sondażu obawia się przywrócenia 
wcześniejszych ograniczeń. W sumie tylko dwie piąte respondentów popiera restrykcje. 
Co istotne, młodsi ankietowani są wyraźnie bardziej niechętni obostrzeniom, natomiast 
starsi częściej popierają ograniczenia. Pomysł wprowadzenia paszportu zdrowotnego, 

który ułatwi zaszczepionym powrót do normalności również nie cieszy się powszechną akceptacją. Tylko co trzeci 
uczestnik sondażu opiera to rozwiązanie, podczas gdy większość jest temu przeciwna.

Komentarz

Sondaż „Opinie Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2” przeprowadziło Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® od 16 do 17 lutego 2021 roku. 
Badanie zrealizowano metodą CAWI na grupie 1000 Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek. To kolejny sondaż z cyklu badań opinii 
Polaków, jakie prowadzi BioStat® podczas epidemii koronawirusa.


