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Sytuacja finansowa
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w ostatnim miesiącu w ciągu najbliższego miesiąca

KCV1. Jak zmieniła się sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego w ciągu ostatniego miesiąca?

KCV2. Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego miesiąca sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego….?

KCV3. Czy zrezygnował(a) Pan(i) w ostatnich dniach z jakiegoś zakupu w obawie o swoją przyszłość finansową?

KCV4. Które stwierdzenie najbardziej odpowiada Pana(i) planom na najbliższe tygodnie?

KCV5. Czy uważa Pan(i), że w ciągu najbliższych trzech miesięcy materialne warunki życia ludności w naszym kraju poprawią się, czy pogorszą?

dane w procentach

N=100 dziennie

Zakupy

rezygnacja z jakiegoś zakupu 

w ostatnich dniach plany zakupowe na najbliższe tygodnie

Materialne warunki

życia ludności w Polsce 
w ciągu najbliższych 3 miesięcy

Indeks dziennego pomiaru nastrojów
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Kalendarium epidemii koronawirusa - marzec

04.03 Pierwszy przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Polsce.

08.03 GIS rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych. Wchodzi w życie specustawa mająca ograniczyć zachorowania.

11.03 Ogłoszenie zamknięcia uczelni, szkół, przedszkoli, żłobków i ośrodków wychowawczych.

12.03 Pierwsza w Polsce ofiara śmiertelna choroby COVID-19.

13.03 Zamknięcie granic Polski dla ruchu lotniczego oraz kolejowego, przywrócenie kontroli paszportowych na granicach lądowych, zakaz wjazdu dla obcokrajowców.

14.03 Zamknięcie restauracji, obiektów sportowych i miejsc rozrywki oraz galerii handlowych. Zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób.

15.03 Wprowadzenie kordonu sanitarnego na granicach RP, ograniczenie ruchu granicznego. 125 osób zakażonych i troje zmarłych w kraju.

18.03 Piąty przypadek śmiertelny w Polsce. U niemal 300 osób potwierdzono zakażenie. Na świecie odnotowano 200 tys. zakażeń i 8 tys. zgonów.

20.03 Ogłoszenie stanu epidemii przez Ministra Zdrowia. Podniesienie grzywny za łamanie kwarantanny do 30 tys. zł.

21.03 Liczba osób zarażonych nowym koronawirusem w Polsce przekroczyła 500.

24.03 Wprowadzenie przez Rząd RP zakazu gromadzenia się powyżej 2 osób i nowych obostrzeń w przemieszczaniu się, uroczystościach religijnych oraz korzystaniu 

z transportu zbiorowego.

25.03 Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce przekroczyła 1000, a 14 chorych zmarło od początku epidemii.

27.03 Tego dnia we Włoszech odnotowano 919 przypadków śmiertelnych - największą dotychczas dzienną liczbę zmarłych na COVID-19 w jednym państwie.

28.03 Bilans epidemii do tego dnia w Polsce to przeszło 1500 zachorowań oraz 18 zmarłych.

30.03 Ponad 2000 potwierdzonych zarażonych i 31 ofiar śmiertelnych w kraju.

31.03 Ogłoszenie nowych restrykcji, m.in. zamknięcia parków i zieleńców, bulwarów, plaż, hoteli i noclegowni, salonów fryzjerskich i kosmetycznych; zakazu 

wychodzenia z domu osób niepełnoletnich bez opieki dorosłego; limitu 3 osób na kasę w sklepach i na targowiskach oraz 9 pasażerów w pojazdach komunikacji.
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Kalendarium epidemii koronawirusa - kwiecień

01.04 W USA odnotowano 1049 przypadków śmiertelnych - największą dotychczas dzienną liczbę zmarłych na COVID-19 w jednym państwie. W Polsce, tego dnia 

zmarło 10 osób, podnosząc bilans ofiar choroby do 43. Zarażenie koronawirusem potwierdzono dotąd w kraju u ponad 2500 osób.

02.04 Liczba osób na świecie, u których potwierdzono zakażenie wirusem, przekroczyła milion. Ponad 53 tysiące chorych zmarło.

05.04 Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson trafił do szpitala z powodu pogorszenia stanu zdrowia. Od 10 dni choruje on na COVID-19. Niemal 5 tysięcy Brytyjczyków 

zarażonych koronawirusem zmarło do tego dnia. Najwięcej ofiar choroby – ponad 15 tysięcy – odnotowano we Włoszech, a najszybciej sytuacja pogarsza się w USA.

06.04 Liczba ofiar koronawirusa w Polsce przekroczyła 100. Boris Johnson trafił na oddział intensywnej terapii.

07.04 Ponad 7300 osób na świecie zmarło na COVID-19 tego dnia, z czego niemal 2000 w USA. To najtragiczniejsze wyniki dzienne od początku pandemii.

08.04 Rząd ogłosił nowy pakiet pomocowy dla polskich firm: 100 mld zł trafi do przedsiębiorstw, które utrzymają zatrudnienie i produkcję.

09.04 Ogłoszono przedłużenie obowiązywania zakazów: zamknięcia punktów usługowych i ograniczeń w poruszaniu się do 19 kwietnia; zamknięcia szkół i ruchu 

lotniczego oraz kolejowego do 26 kwietnia; zamknięcia granic dla cudzoziemców do 3 maja. Wprowadzono ponadto obowiązek noszenia maseczek od 16 kwietnia.

10.04 Przekroczona została liczba 100 tysięcy osób zmarłych na COVID-19. Najwięcej ofiar śmiertelnych – po ok. 19 tysięcy – odnotowano w USA i we Włoszech.

14.04 Liczba ofiar epidemii w Polsce przekroczyła 250. Wirusa SARS-CoV-2 odnotowano na świecie już u ponad 2 milionów osób – w Polsce zdiagnozowano ich 7200.

15.04 Ogłoszenie wzmocnienia Funduszu Dróg Samorządowych w celu pobudzenia gospodarki i zapowiedź zniesienia części restrykcji od niedzieli 19 kwietnia.

16.04 Pierwszy dzień obowiązku noszenia maseczek. Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej premier i minister zdrowia ogłosili 4 etapy znoszenia ograniczeń.

17.04 Już ponad 150 tysięcy osób na świecie zmarło na COVID-19. W Polsce odnotowano 330 ofiar śmiertelnych epidemii.

20.04 Od tego dnia zniesione są zakazy: wstępu do lasów i parków oraz wychodzenia z domu osób w wieku 13-18 lat. Zwiększono limity osób w sklepach i kościołach. 

Spośród odnotowanych dotychczas w Polsce 9600 przypadków zakażenia nowym koronawirusem, 1133 osoby wyzdrowiały, a 380 chorych zmarło.

23.04 Lawinowo rośnie bezrobocie w USA. Od połowy marca, pracę straciło ponad 26 milionów Amerykanów. Czarne scenariusze przewidują stopę bezrobocia 20%.

27.04 W niespełna 2 tygodnie liczba zarażonych na świecie wzrosła o 50% do 3 milionów. W Polsce w tym samym czasie wzrost zakażeń wyniósł 65% do 11900.

29.04 Premier RP ogłosił drugi etap odmrożenia gospodarki: od 4 maja otwarte będą hotele, galerie handlowe i instytucje kultury, a od 6 maja – żłobki i przedszkola.
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Kalendarium epidemii koronawirusa - maj

04.05 Wszedł w życie drugi etap luzowania obostrzeń: otwarto centra handlowe, hotele, część bibliotek i instytucji kultury, wznawiane są rehabilitacje.

06.05 Od tego dnia istnieje możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli, z zachowaniem szczególnych zasad sanitarnych.

07.05 Coraz większy udział w nowych przypadkach zachorowań na COVID-19 w Polsce dotyczy gmin górniczych na Śląsku. Górnicy masowo przechodzą testy.

08.05 Stopa bezrobocia w USA w ciągu 80 dni wzrosła z 3,5% do 14,7%. W samym tylko kwietniu, gospodarka amerykańska straciła 20,5 miliona miejsc pracy.

09.05 Przedłużono zakaz ruchu lotniczego nad Polską do 23 maja. Liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na COVID-19 na świecie przekroczyła 4 miliony.

11.05 Przedstawiono nowy rządowy program wsparcia turystyki krajowej. Bon „1000 plus” do zrealizowania w Polsce otrzymają zarabiający poniżej 5200 zł brutto.

12.05 W Rosji potwierdzono już ponad 240 tys. zakażeń koronawirusem. Odnotowuje się tam drugie największe po USA dzienne przyrosty nowych zachorowań.

13.05 Ogłoszono 3. etap odmrażania gospodarki: od 18 maja otworzą się salony fryzjerskie i kosmetyczne, bary, kawiarnie i restauracje.

14.05 Wiceminister Edukacji Narodowej zapowiedział prawdopodobne przedłużenie zamknięcia szkół do końca roku szkolnego, czyli do 26 czerwca.

16.05 Przedsiębiorcy, niezadowoleni z antykryzysowych działań rządowych, protestowali w Warszawie. Policja użyła przeciw nim gazu pieprzowego i siły fizycznej.

17.05 Zniesiono obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny po powrocie do Polski z pracy w państwach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

18.05 Wszedł w życie 3. etap znoszenia ograniczeń. Więcej pasażerów może podróżować środkami transportu zbiorowego, otwarto boiska sportowe, kina plenerowe.

19.05 Liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na COVID-19 na świecie przekroczyła 5 milionów, a w USA 1,5 miliona. W Polsce zbliża się do 20 tysięcy.

21.05 Fatalne dane GUS-u o produkcji przemysłowej w Polsce: w kwietniu spadek rok do roku wyniósł 24,6%. Analitycy spodziewali się spadku na poziomie 10%.

24.05 Brazylia to obecnie drugi po USA kraj najbardziej dotknięty pandemią: potwierdzono tam ponad 360 tys. przypadków zachorowań, panuje wysoka śmiertelność.

25.05 Ponad 1000 osób w Polsce, niemal 100 tys. w USA i 350 tys. na świecie, zmarło dotychczas na chorobę COVID-19. Nie maleją dzienne przyrosty zachorowań.

27.05 Ogłoszono zniesienie obowiązku noszenia maseczek i limitu osób w sklepach i kościołach od 30 maja. Dopuszczone będą też zgromadzenia do 150 osób. 

Od 6 czerwca, otwarte będą kluby fitness, baseny, siłownie, sale zabaw i parki rozrywki, kina i teatry. Możliwa będzie organizacja targów, wystaw i wesel do 150 osób.
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Kalendarium epidemii koronawirusa - czerwiec

01.06 Polskie Linie Lotnicze LOT wznowiły od tego dnia połączenia krajowe. MEN potwierdziło zamknięcie szkół do końca roku szkolnego 2019/2020.

02.06 Sejm przegłosował, a prezydent niezwłocznie podpisał ustawę o wyborach prezydenckich w 2020 roku. Wybory w trybie mieszanym odbędą się 28 czerwca.

04.06 Padł globalny rekord dziennego przyrostu potwierdzonych zachorowań na COVID-19: tego dnia, odnotowano ich 130 tysięcy. Najwięcej, w Brazylii i USA.

06.06 Od tego dnia otwarte mogą być m.in. siłownie, baseny i parki rozrywki. Odnotowano gwałtowny wzrost nowych zachorowań w kraju.

08.06 Wielka Brytania wprowadziła wymóg poddania się 14-dniowej kwarantannie przez osoby przybywające z zagranicy.

10.06 Rząd ogłosił, że w nocy z 12 na 13 czerwca Polska przywraca pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej.

15.06 Liczba potwierdzonych przypadków na świecie przekroczyła 8 milionów, w Polsce zbliżyła się do 30 tysięcy, z czego 11 tysięcy w województwie Śląskim.

16.06 Z nielicznymi wyjątkami umożliwiono lotnicze połączenia pasażerskie Polski z innymi krajami UE.

23.06 Liczba aktywnych przypadków zakażenia na świecie stale rośnie; tego dnia odnotowano aż 162 tysiące zachorowań – to drugi największy przyrost w historii.

27.06 Liczba potwierdzonych przypadków na świecie przekroczyła 10 milionów, ofiar śmiertelnych: 500 tysięcy. Wciąż odnotowuje się rekordowo wiele zakażeń.

30.06 Wielka Brytania nałożyła ścisłe restrykcje w mieście Leicester, po odnotowaniu tam gwałtownego wzrostu zachorowań na koronawirusa w ostatnich dniach.
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Kalendarium epidemii koronawirusa - lipiec

01.07 Wznowiono połączenia lotnicze między Polską a większością krajów UE, EFTA i kilkoma innymi państwami. Obowiązuje zakaz przylotów ze Szwecji i Portugalii.

02.07 Ministerstwo Zdrowia zmieniło zasady odbywania kwarantanny, znacznie ją skracając, by ułatwić powrót potencjalnie chorych do codziennego funkcjonowania.

07.07 W USA, liczba wykrytych przypadków zakażenia koronawirusem przekroczyła 3 miliony. Stanowi to ok. 25% wszystkich zachorowań potwierdzonych na świecie.

15.07 Sejm przegłosował bon turystyczny. Rodziny dostaną 500 zł na każde dziecko do wydania na wakacje. Rząd chce, żeby program zaczął działać jeszcze w lipcu.

19.07 Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce przekroczyła 40 tysięcy. Ponad 30 tys. osób wyzdrowiało, a 1627 chorych zmarło.

21.07 Rząd złagodził szereg obostrzeń dot. dystansu społecznego, więcej osób może jednocześnie korzystać m.in. z basenów, hal targowych, czy trybun stadionów.

30.07 Tego dnia w Polsce odnotowano rekordową liczbę 657 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Rząd rozważa przywrócenie obostrzeń społecznych.
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Kalendarium epidemii koronawirusa - sierpień

02.08 Ukraina uznała Polskę za kraj o podwyższonym ryzyku COVID-19 i nałożyła obowiązek odbycia 2-tygodniowej kwarantanny dla osób wjeżdżających z Polski.
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Nota metodologiczna

Zagregowany Indeks Dziennego Pomiaru Nastrojów uzyskuje 

się jako syntetyczną miarę, której podstawę stanowi agregacja 

sald diagnoz oraz prognoz zawartych w 5 pytaniach. 

Wskaźnik wyrażany jest na symetrycznej skali od -100 do 100. 

Zero oznacza równowagę między odpowiedziami 

negatywnymi i pozytywnymi.  

Badanie przeprowadzane jest techniką wywiadów 

telefonicznych. Realizowane jest codziennie (od poniedziałku 

do piątku) na losowo-kwotowej próbie przygotowanej na 

podstawie struktury demograficznej GUS (stałe kwoty na: 

województwa, wielkość miejscowości – 4 przedziały, 

wiek – 5 przedziałów, wykształcenie – 3 przedziały, płeć). 

Dzienna próba badawcza wynosi 100 osób. 
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