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Czy planuje Pan(i) zaszczepić 
się przeciwko COVID-19?*

Jedynie 26,4% respondentów zadeklarowało, iż jest raczej 

lub zdecydowanie przeciw szczepionkom. Oznacza to, 

że Polacy generalnie popierają szczepienia i tylko jedna 

czwarta populacji jest do nich sceptycznie nastawiona. 

Kontrastuje to wyraźnie z odpowiedziami na niektóre inne 

pytania.

W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z następującymi 
stwierdzeniami?

Pomimo ogólnej aprobaty i chęci zaszczepienia ( jak wskazano w wątku powyżej), ocena zamiarów firm farmaceutycznych jest 

rozłożona znacznie bardziej równomiernie. Z zebranych danych wynika, że 41,1% respondentów pozostaje podejrzliwymi wobec 

stwierdzenia, że firmy farmaceutyczne działają w dobrej wierze i uważa, że raczej kierują się „wyłącznie osiągnięciem zysku”. 

Porównując fakt, iż 26,4% respondentów nie chciało się szczepić, dane ukazują rozbieżność, która może prowadzić do wniosku, 

że choć niektórzy nie ufają firmom farmaceutycznym, to nadal uważają, że zaszczepienie się jest słuszne. Może to też oznaczać, że 

niektórzy Polacy nie widzą lepszej alternatywy.

Zdecydowanie tak Raczej tak

Raczej nie Zdecydowanie nie

Jestem już zaszczepiony(a)

Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam Nie wiem

Nie wiem

Nie ufam szczepionkom przeciwko COVID-19, ponieważ firmy farmaceutyczne 
kierują się wyłącznie zyskiem.

20% 20% 21% 31% 8%
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Gdyby miał(a) Pan(i) wybór, którą z następujących szczepionek 
wybrał(a)by Pan(i)? 

59%Zachodnioeuropejską lub amerykańską, jak np. Pfizer lub Moderna

1%Rosyjską, jak np. Sputnik

0,4%Chińską, jak np. Sinovac

32%Jakąkolwiek szczepionkę zatwierdzoną przez Europejską Agencję Leków

7%Nie wiem 

Jako, że 57% respondentów zadeklarowało chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19, ich preferencje – zwłaszcza, że ten temat 

dotyczy wrażliwych obszarów zdrowia i bezpieczeństwa – mogą wskazywać, komu bardziej ufają. Pomimo tego, że zaufanie wobec 

krajów regionu jest najwyższe (59,5% respondentów ufa szczepionkom zachodnioeuropejskim lub amerykańskim), zaskakujący 

jest nieoczekiwanie wysoki poziom obojętności na ich geograficzne pochodzenie o ile Europejska Agencja Leków stwierdza, że są 

one bezpieczne. Wysoki (31,9%) poziom zaufania do opinii Europejskiej Agencji Leków może w rzeczywistości oznaczać, że prawie 

1/3 populacji uważa poziom instytucjonalny i techniczny za bezpieczniejszy niż geograficzny – a co za tym idzie – rónież krajowy. 

W końcu, bez (lub przed) zatwierdzenia przez EMA, to służby państwowe zatwierdzają szczepionki zachodnioeuropejskie lub 

amerykańskie.

A teraz proszę sobie wyobrazić, że w następny weekend odbędzie się 
w Polsce referendum w sprawie członkostwa w NATO. Jak by Pan(i) 
zagłosował(a)? Czy za tym, aby Polska pozostała w NATO, czy za tym, 
aby je opuściła?

Po latach burzliwej historii, wrogich działaniach Rosji z ostatnich lat oraz w kontekście zmieniającego się porządku 

międzynarodowego, NATO uważane jest za instytucję, która może zapewnić Polsce bezpieczeństwo. Ta wysoka aprobata polskiego 

społeczeństwa dla NATO jest stała i nie zmieniła się w ostatnich dekadach, choć istnieją wątpliwości co do gotowości wszystkich 

państw członkowskich NATO do zaangażowania się w potencjalny konflikt zbrojny w Europie Środkowo-Wschodniej i krajach 

bałtyckich. Członkostwo w organizacjach międzynarodowych, takich jak UE czy NATO, jest w Polsce traktowane jako wyznacznik 

przynależności do cywilizacji zachodniej i wyznacznik bezpieczeństwa międzynarodowego.

Geopolityka

Aby pozostała w NATO

Aby opuściła NATO

Nie wiem

89%

5%
6%
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Czy działalność mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, 
YouTube) powinna być bardziej regulowana przez prawo i przepisy?

22%Zdecydowanie tak

23%Raczej tak

19%Raczej nie

27%Zdecydowanie nie

9%Nie wiem

Porównywalne wyniki wszystkich opcji, zarówno na korzyść i przeciw regulacjom pokazują wyraźnie, jak skomplikowany i 

niejednoznaczny jest to temat. Regulowanie globalnych firm technologicznych i mediów społecznościowych funkcjonuje w debacie 

publicznej wraz z kontrowersyjnymi tematami, takimi jak kontrola treści i cenzura. To pozycjonuje dyskusję wokół tematu regulacji w 

debacie politycznej i polaryzującej społecznej dyskusji o wartościach.

Odczytam teraz nazwiska pewnych światowych przywódców politycz-
nych. Dla każdego z nich proszę powiedzieć, czy Pan(i) o nim słyszał(a), 
a jeśli tak, proszę powiedzieć, czy odbiera go Pan(i) pozytywnie czy 
negatywnie.

Wyniki te dobrze odzwierciedlają przywiązanie i sympatię do zachodnich polityków, interesująca jest natomiast wysoka aprobata dla 

Angeli Merkel, często krytykowanej przez część polskich prawicowych mediów, w tym telewizję publiczną TVP. Niechęć do Władimira 

Putina jest w pełni zrozumiała w kontekście polsko-rosyjskiej historii i ostatnich wrogich działań Rosji. Widzimy również, że Polacy nie 

prezentują pozytywnego stosunku do Xi Jinpinga, co może być związane z rosnącymi napięciami amerykańsko-chińskimi i negatywnie 

ocenianym z polskiej perspektywy chińskim systemem rządów autokratycznych.

Bardzo pozytywnie Raczej pozytywnie Nigdy o nim/ o niej nie słyszałem(am) Nie wiem

Władimir Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej

12% 83% 5%

Angela Merkel, kanclerz Niemiec

59% 34%

0,1%

0,8% 6%

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej

48% 27% 14% 11%

Joe Biden, prezydent USA

58% 19% 2% 21%

Emmanuel Macron, prezydent Francji

39% 44% 4% 12%

Xi Jinping, prezydent Chin

12% 36% 34% 18%

Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii

49% 29% 8% 14%
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