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Diagnoza obecnej sytuacji finansowej Indeks Nastrojów Ekonomicznych Prognoza planów i sytuacji finansowej

Pomiar nastrojów ekonomicznych

tydzień 52 2021: 27.12.2021 – 31.12.2021tydzień 12 2020: 16.03.2020 – 20.03.2020

2

20212020

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

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?

N=100 dziennieDiagnoza:
KCV1. Jak zmieniła się sytuacja finansowa Pana(i) 

gospodarstwa domowego w ciągu ostatniego miesiąca?

KCV3. Czy zrezygnował(a) Pan(i) w ostatnich dniach z 

jakiegoś zakupu w obawie o swoją przyszłość finansową?

marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
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3

2020

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

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?

N=100 dziennieDiagnoza:
KCV1. Jak zmieniła się sytuacja finansowa Pana(i) 

gospodarstwa domowego w ciągu ostatniego miesiąca?

KCV3. Czy zrezygnował(a) Pan(i) w ostatnich dniach z 

jakiegoś zakupu w obawie o swoją przyszłość finansową?

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
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4

2021

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

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?

N=100 dziennieDiagnoza:
KCV1. Jak zmieniła się sytuacja finansowa Pana(i) 

gospodarstwa domowego w ciągu ostatniego miesiąca?

KCV3. Czy zrezygnował(a) Pan(i) w ostatnich dniach z 

jakiegoś zakupu w obawie o swoją przyszłość finansową?

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
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6

4 marca

Pierwszy przypadek zakażenia wirusem SARS-

CoV-2 w Polsce.

8 marca

GIS rekomenduje odwołanie wszystkich imprez 

masowych. Wchodzi w życie specustawa 

mająca ograniczyć zachorowania.

Tydzień 10 | 2 marca – 8 marca

11 marca

Ogłoszenie zamknięcia uczelni, szkół, 

przedszkoli, żłobków i ośrodków 

wychowawczych.

12 marca

Pierwsza w Polsce ofiara śmiertelna choroby 

COVID-19.

13 marca

Zamknięcie granic Polski dla ruchu lotniczego 

oraz kolejowego, przywrócenie kontroli 

paszportowych na granicach lądowych, zakaz 

wjazdu dla obcokrajowców.

14 marca

Zamknięcie restauracji, obiektów sportowych i 

miejsc rozrywki oraz galerii handlowych. Zakaz 

zgromadzeń powyżej 50 osób.

15 marca

Wprowadzenie kordonu sanitarnego na 

granicach RP, ograniczenie ruchu granicznego. 

125 osób zakażonych i troje zmarłych w kraju.

Tydzień 11 | 9 marca – 15 marca

-14

18

-47

18 marca

Piąty przypadek śmiertelny w Polsce. U niemal 

300 osób potwierdzono zakażenie. Na świecie 

odnotowano 200 tys. zakażeń i 8 tys. zgonów.

20 marca

Ogłoszenie stanu epidemii przez Ministra 

Zdrowia. Podniesienie grzywny za łamanie 

kwarantanny do 30 tys. zł.

21 marca

Liczba osób zarażonych nowym koronawirusem 

w Polsce przekroczyła 500.

Tydzień 12 | 16 marca – 22 marca

-21

9

-52

24 marca

Wprowadzenie przez Rząd RP zakazu 

gromadzenia się powyżej 2 osób i nowych 

obostrzeń w przemieszczaniu się, 

uroczystościach religijnych oraz korzystaniu z 

transportu zbiorowego.

25 marca

Liczba potwierdzonych przypadków 

koronawirusa w Polsce przekroczyła 1000, a 14 

chorych zmarło od początku epidemii.

27 marca

Tego dnia we Włoszech odnotowano 919 

przypadków śmiertelnych - największą 

dotychczas dzienną liczbę zmarłych na COVID-

19 w jednym państwie.

28 marca

Bilans epidemii do tego dnia w Polsce to 

przeszło 1500 zachorowań oraz 18 zmarłych.

Tydzień 13 | 23 marca – 29 marca

Kalendarium 

Marzec 2020
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-25

5

-54

-19

8

-47

6 kwietnia

Liczba ofiar koronawirusa w Polsce przekroczyła 

100. Boris Johnson trafił na oddział intensywnej 

terapii.

7 kwietnia

Ponad 7300 osób na świecie zmarło na COVID-

19 tego dnia, z czego niemal 2000 w USA. To 

najtragiczniejsze wyniki dzienne od początku 

pandemii.

8 kwietnia

Rząd ogłosił nowy pakiet pomocowy dla 

polskich firm: 100 mld zł trafi do 

przedsiębiorstw, które utrzymają zatrudnienie i 

produkcję.

9 kwietnia

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 

obowiązek noszenia maseczek od 16 kwietnia.

10 kwietnia

Przekroczona została liczba 100 tysięcy osób 

zmarłych na COVID-19. Najwięcej ofiar 

śmiertelnych – po ok. 19 tysięcy – odnotowano 

w USA i we Włoszech.

Tydzień 15 | 6 kwietnia – 12 kwietnia

-21

5

-46

14 kwietnia

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 kwietnia

Ogłoszenie wzmocnienia Funduszu Dróg 

Samorządowych w celu pobudzenia gospodarki i 

zapowiedź zniesienia części restrykcji od 

niedzieli 19 kwietnia.

16 kwietnia

Pierwszy dzień obowiązku noszenia maseczek. 

Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej 

premier i minister zdrowia ogłosili 4 etapy 

znoszenia ograniczeń.

17 kwietnia

Już ponad 150 tysięcy osób na świecie zmarło 

na COVID-19. W Polsce odnotowano 330 ofiar 

śmiertelnych epidemii.

Tydzień 16 | 13 kwietnia – 19 kwietnia

20 kwietnia

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 kwietnia

Lawinowo rośnie bezrobocie w USA. Od połowy 

marca, pracę straciło ponad 26 milionów 

Amerykanów. Czarne scenariusze przewidują 

stopę bezrobocia 20%.

Tydzień 17 | 20 kwietnia – 26 kwietnia

Kalendarium 

Kwiecień 2020

-24

7

-56

30 marca

Ponad 2000 potwierdzonych zarażonych i 31 

ofiar śmiertelnych w kraju.

31 marca

Ogłoszenie nowych restrykcji, m.in. zamknięcia 

parków i zieleńców, bulwarów, plaż, hoteli, 

salonów urody; zakazu wychodzenia z domu 

osób niepełnoletnich bez opieki dorosłego; limitu 

3 osób na kasę w sklepach oraz 9 pasażerów w 

pojazdach komunikacji.

1 kwietnia

W USA odnotowano 1049 przypadków. W Polsce

zmarło 10 osób, podnosząc bilans ofiar choroby 

do 43. Zarażenie potwierdzono dotąd w kraju u 

ponad 2500 osób.

2 kwietnia

Liczba osób na świecie, u których potwierdzono 

zakażenie wirusem, przekroczyła milion. Ponad 

53 tysiące chorych zmarło.

5 kwietnia

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson trafił do 

szpitala z powodu pogorszenia stanu zdrowia. 

Najwięcej ofiar choroby – ponad 15 tysięcy –

odnotowano we Włoszech, a najszybciej 

sytuacja pogarsza się w USA.

Tydzień 14 | 30 marca – 5 kwietnia



-16

10

-42

-9

16

-34

8

27 kwietnia

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 kwietnia

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.

Tydzień 18 | 27 kwietnia – 3 maja

4 maja

Wszedł w życie drugi etap luzowania obostrzeń: 

otwarto centra handlowe, hotele, część bibliotek 

i instytucji kultury, wznawiane są rehabilitacje.

6 maja

Od tego dnia istnieje możliwość otwarcia 

żłobków i przedszkoli, z zachowaniem 

szczególnych zasad sanitarnych.

7 maja

Coraz większy udział w nowych przypadkach 

zachorowań na COVID-19 w Polsce dotyczy 

gmin górniczych na Śląsku. Górnicy masowo 

przechodzą testy.

8 maja

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.

9 maja

Przedłużono zakaz ruchu lotniczego nad Polską 

do 23 maja. Liczba potwierdzonych przypadków 

zachorowań na COVID-19 na świecie 

przekroczyła 4 miliony.

Tydzień 19 | 4 maja – 10 maja

-9

12

-31

11 maja

Przedstawiono nowy rządowy program wsparcia 

turystyki krajowej. Bon „1000 plus” do 

zrealizowania w Polsce otrzymają zarabiający 

poniżej 5200 zł brutto.

12 maja 

W Rosji potwierdzono już ponad 240 tys. 

zakażeń. Odnotowuje się tam drugie największe 

po USA dzienne przyrosty nowych zachorowań.

13 maja

Ogłoszono 3. etap odmrażania gospodarki: od 

18 maja otworzą się salony fryzjerskie i 

kosmetyczne, bary, kawiarnie i restauracje.

14 maja 

Wiceminister Edukacji Narodowej zapowiedział 

prawdopodobne przedłużenie zamknięcia szkół 

do końca roku szkolnego, czyli do 26 czerwca.

16 maja 

Przedsiębiorcy, niezadowoleni z działań rządu, 

protestowali w Warszawie. Policja użyła przeciw 

nim gazu pieprzowego i siły fizycznej.

17 maja 

Zniesiono obowiązek odbycia 14-dniowej 

kwarantanny po powrocie do Polski z pracy w 

państwach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Tydzień 20 | 11 maja – 17 maja

-3

19

-25

18 maja 

Wszedł w życie 3. etap znoszenia ograniczeń. 

Więcej pasażerów może podróżować środkami 

transportu zbiorowego, otwarto boiska 

sportowe, kina plenerowe.

19 maja 

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 maja 

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 maja 

Brazylia to obecnie drugi po USA kraj najbardziej 

dotknięty pandemią: potwierdzono tam ponad 

360 tys. przypadków zachorowań, panuje 

wysoka śmiertelność.

Tydzień 21 | 18 maja – 24 maja

Kalendarium 

Maj 2020
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25 maja

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 maja

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.

Tydzień 22 | 25 maja – 31 maja

1 czerwca

Polskie Linie Lotnicze LOT wznowiły od tego 

dnia połączenia krajowe. MEN potwierdziło 

zamknięcie szkół do końca roku szkolnego 

2019/2020.

2 czerwca

Sejm przegłosował, a prezydent niezwłocznie 

podpisał ustawę o wyborach prezydenckich w 

2020 roku. Wybory w trybie mieszanym odbędą 

się 28 czerwca.

4 czerwca

Padł globalny rekord dziennego przyrostu 

potwierdzonych zachorowań na COVID-19: tego 

dnia, odnotowano ich 130 tysięcy. Najwięcej, w 

Brazylii i USA.

6 czerwca

Od tego dnia otwarte mogą być m.in. siłownie, 

baseny i parki rozrywki. Odnotowano gwałtowny 

wzrost nowych zachorowań w kraju.

Tydzień 23 | 1 czerwca – 7 czerwca

-1

20

-22

8 czerwca

Wielka Brytania wprowadziła wymóg poddania 

się 14-dniowej kwarantannie przez osoby 

przybywające z zagranicy.

10 czerwca

Rząd ogłosił, że w nocy z 12 na 13 czerwca 

Polska przywraca pełny ruch graniczny w 

ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej.

Tydzień 24 | 8 czerwca – 14 czerwca

0

18

-18

15 czerwca 

Liczba potwierdzonych przypadków na świecie 

przekroczyła 8 milionów, w Polsce zbliżyła się 

do 30 tysięcy, z czego 11 tysięcy w 

województwie Śląskim.

16 czerwca

Z nielicznymi wyjątkami umożliwiono lotnicze 

połączenia pasażerskie Polski z innymi krajami 

UE.

Tydzień 25 | 15 czerwca – 21 czerwca

Kalendarium 

Czerwiec 2020
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23 czerwca

Liczba aktywnych przypadków zakażenia na 

świecie stale rośnie; tego dnia odnotowano aż 

162 tysiące zachorowań – to drugi największy 

przyrost w historii.

27 czerwca

Liczba potwierdzonych przypadków na świecie 

przekroczyła 10 milionów, ofiar śmiertelnych: 

500 tysięcy. Wciąż odnotowuje się rekordowo 

wiele zakażeń.

Tydzień 26 | 22 czerwca – 28 czerwca

30 czerwca

Wielka Brytania nałożyła ścisłe restrykcje w 

mieście Leicester, po odnotowaniu tam 

gwałtownego wzrostu zachorowań na 

koronawirusa w ostatnich dniach.

1 lipca

Wznowiono połączenia lotnicze między Polską a 

większością krajów UE, EFTA i kilkoma innymi 

państwami. Obowiązuje zakaz przylotów ze 

Szwecji i Portugalii.

2 lipca

Ministerstwo Zdrowia zmieniło zasady 

odbywania kwarantanny, znacznie ją skracając, 

by ułatwić powrót potencjalnie chorych do 

codziennego funkcjonowania.

Tydzień 27 | 29 czerwca – 5 lipca
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7 lipca

W USA, liczba wykrytych przypadków zakażenia 

koronawirusem przekroczyła 3 miliony. Stanowi 

to ok. 25% wszystkich zachorowań 

potwierdzonych na świecie.

Tydzień 28 | 6 lipca – 12 lipca

3
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15 lipca

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 lipca

Liczba potwierdzonych przypadków 

koronawirusa w Polsce przekroczyła 40 tysięcy. 

Ponad 30 tys. osób wyzdrowiało, a 1627 chorych 

zmarło.

Tydzień 29 | 13 lipca – 19 lipca
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21 lipca

Rząd złagodził szereg obostrzeń dot. dystansu 

społecznego, więcej osób może jednocześnie 

korzystać m.in. z basenów, hal targowych, czy 

trybun stadionów.

Tydzień 30 | 20 lipca – 26 lipca

30 lipca

Tego dnia w Polsce odnotowano rekordową 

liczbę 657 nowych przypadków zakażeń 

koronawirusem. Rząd rozważa przywrócenie 

obostrzeń społecznych.

2 sierpnia

Ukraina uznała Polskę za kraj o podwyższonym 

ryzyku COVID-19 i nałożyła obowiązek odbycia 2-

tygodniowej kwarantanny dla osób 

wjeżdżających z Polski.

Tydzień 31 | 27 lipca – 2 sierpnia

4

26

-19

3 sierpnia

Po wykryciu koronawiursa u 3 senatorów, 

odwołano posiedzenia Sejmu i Senatu. 

Zaprzysiężenie Prezydenta RP w Parlamencie 

zaplanowane jest na 6 sierpnia.

4 sierpnia

W kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej 

potwierdzono dotąd SARS-CoV-2 u 453 

górników. Łącznie w kopalniach Polskiej Grupy 

Górniczej odnotowano 2641 przypadków 

zakażenia koronawirusem. Duże ognisko COVID-

19 znajduje się też w Wielkopolsce, gdzie 

wykryto wirusa u 233 pracowników zakładu 

drobiarskiego.

8 sierpnia

Wprowadzono dodatkowe, regionalne 

obostrzenia w powiatach z największym 

wzrostem zakażeń. Dwa razy w tygodniu, 

Ministerstwo Zdrowia będzie analizowało 

dynamikę zakażeń i na jej podstawie przydzielało 

powiaty do stref: czerwonej, żółtej i zielonej.

Tydzień 32 | 3 sierpnia – 9 sierpnia
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13 sierpnia

Liczba aktywnych przypadków koronawirusa w 

Polsce przekroczyła dawne maksimum z 17 

czerwca i dynamicznie wzrasta.

Tydzień 33 | 10 sierpnia – 16 sierpnia
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21 sierpnia

Padł nowy rekord dzienny wykrytych zachorowań 

w Polsce: tego dnia odnotowano 903 przypadki 

zakażenia, a od początku pandemii – ponad 60 

tysięcy.

Tydzień 34 | 17 sierpnia – 23 sierpnia

25 sierpnia

Ognisko koronawirusa w uzdrowisku w 

Ciechocinku: wynik pozytywny wskazały testy u 

21 kuracjuszy z 260 przebadanych; sanatorium 

odwołało zabiegi.

27 sierpnia

Liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa 

w Polsce przekroczyła tego dnia 2000. Od około 

miesiąca, dynamicznie przybywa nosicieli wirusa 

w kraju.

28 sierpnia

Rząd RP zapowiedział, że 2 września rozszerzy 

do 46 pozycji listę państw i terytoriów (m.in. o 

Francję i Hiszpanię), z których zakazane będą 

loty do Polski.

Tydzień 35 | 24 sierpnia – 30 sierpnia
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1 września

Korekta rozporządzenia Rządu RP w sprawie 

zakazu lotów do Polski - od 2 września do 15 

września 44 kraje zostają objęte zakazem (m.in. 

Hiszpania, Albania, Malta, Rumunia).

4 września

We Francji odnotowano tego dnia niemal 9 

tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, co 

stanowi nowy rekord wśród krajów europejskich.

Tydzień 36 | 31 sierpnia – 6 września 
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7 września

Rosyjska szczepionka przeciw COVID-19 

„Sputnik V” trafiła do obiegu i wkrótce ma trafić 

do wszystkich regionów Federacji Rosyjskiej. Wg 

rosyjskiego ministerstwa zdrowia, szczepionka 

przeszła niezbędne testy laboratoryjne i 

wywołała reakcję odpornościową u 100% jej 

biorców przy braku skutków ubocznych.

10 września

Minister Zdrowia opublikował nową listę 

obszarów kraju z dodatkowymi obostrzeniami –

po raz pierwszy, żaden powiat nie został 

zaklasyfikowany do strefy czerwonej. Jedynie 3 

powiaty znalazły się w strefie żółtej, a kolejnych 

5 powiatów przypisano do strefy niebieskiej, 

zagrożonej wprowadzeniem obostrzeń.

13 września

Izrael jako pierwsze państwo na świecie 

powraca do lockdownu na skutek gwałtownego 

wzrostu wykrywanych zakażeń wirusem SARS-

CoV-2. Od 25 września, w całym kraju 

obowiązywać będzie rygorystyczna blokada 

ograniczająca swobodę poruszania się, 

zamknięte zostaną m.in. szkoły, restauracje i 

hotele.

Tydzień 37 | 7 września – 13 września
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17 września

Rośnie liczba obszarów z dodatkowymi 

obostrzeniami: 3 powiaty znalazły się w strefie 

czerwonej, a 8 w strefie żółtej. Kolejnych 6 

powiatów jest zagrożonych wprowadzeniem 

obostrzeń regionalnych.

19 września

Padł rekord i zarazem pierwszy 4-cyfrowy wynik 

nowo wykrytych zachorowań w Polsce: tego dnia 

odnotowano 1002 przypadki zakażenia. Od 

początku pandemii, w Polsce pozytywnie na 

koronawirusa przetestowano ponad 78 tysięcy 

osób, a 2282 chorych zmarło.

Tydzień 38 | 14 września – 20 września 

24 września

Na nowej liście obszarów z regionalnymi 

obostrzeniami, Ministerstwo Zdrowia umieściło 

od tego dnia 2 powiaty w strefie czerwonej, i aż 

21 powiatów w strefie żółtej. Kolejnych 10 

powiatów trafiło do strefy niebieskiej, tzw. 

alertowej – zagrożonej nałożeniem restrykcji w 

kolejnej odsłonie regulacji.

Tydzień 39 | 21 września – 27 września 
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24-28 września

Nastąpił gwałtowny wzrost nowo wykrywanych 

nosicieli SARS-CoV-2 w Polsce: w 5 dni przybyło 

niemal 7000 potwierdzonych przypadków 

zachorowań. Mimo powrotu licznych restrykcji 

mających ograniczyć rozprzestrzenianie się 

choroby w wielu krajach Europy, polskie władze 

wykluczają ponowny lockdown.

2 października

Prezydent USA Donald Trump został 

zdiagnozowany pozytywnie na koronawirusa i 

trafił do szpitala.

3 października

Nowy rekord dziennego przyrostu 

potwierdzonych zachorowań na koronawirusa w 

Polsce: tego dnia pozytywnie zdiagnozowano 

2367 osób. Przywrócono obowiązek zakrywania 

ust i nosa na wolnym powietrzu w 44 powiatach 

z regionalnymi obostrzeniami. Do strefy 

czerwonej przypisano 16 powiatów, a do żółtej –

28.

4 października

Liczba odnotowanych nosicieli SARS-CoV-2 w 

kraju przekroczyła 100 tysięcy osób, a 2630 

chorych na COVID-19 zmarło od początku 

pandemii. 

Tydzień 40 | 28 września – 4 października 
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5 października

Tylko w ciągu ostatniego tygodnia, przybyło 

ponad 13 tysięcy potwierdzonych przypadków 

zakażenia koronawirusem w Polsce. Rośnie 

liczba zajętych respiratorów i miejsc szpitalnych 

przeznaczonych dla chorych na COVID-19, 

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że miejsc w 

szpitalach nie zabraknie.

8 października

Od soboty 10.10 w całej Polsce będą 

obowiązywały przepisy dotychczasowej „żółtej 

strefy” z modyfikacjami – oznacza to m.in. 

obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni 

publicznej, nie tylko w pomieszczeniach. Nadal 

obowiązują dodatkowe restrykcje w strefie 

czerwonej, obejmującej od tego dnia 32 powiaty.

10 października

Ogłoszono przywrócenie od czwartku 15.10 

godzin dla seniorów w sklepach: w godzinach 

10-12, zakupy zrobią tylko osoby powyżej 60 

roku życia.

Tydzień 41 | 5 października – 11 października 
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13 października

Czechy przywracają restrykcje: co najmniej do 2 

listopada zamknięto tam szkoły, bary, 

restauracje, kluby. W Holandii również zamknięto 

bary i restauracje.

14 października

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Piotr 

Gliński przebywają na kwarantannie po 

kontakcie z osobą zarażoną koronawirusem.

15 października

Prezydent Emmanuel Macron wprowadził 

godzinę policyjną w Paryżu i 8 największych 

miastach Francji w godzinach 21:00-6:00, 

począwszy od soboty 17.10.

17 października

Od tego dnia 152 powiaty, czyli ok. połowa 

terytorium Polski, objęte zostały strefą 

czerwoną, w której zakazano organizacji imprez 

(w tym wesel), szkoły wyższe i średnie przejdą w 

tryb nauczania zdalnego, a w sklepach i 

kościołach zmniejszono dopuszczalną liczbę 

przebywających jednocześnie osób. Ponadto w 

środkach komunikacji publicznej będzie mogło 

być zajętych do 50% miejsc siedzących lub 30% 

wszystkich miejsc.

Tydzień 42 | 12 października – 18 października 

22 października

Ogłoszono rozszerzenie „strefy czerwonej” na 

cały kraj od soboty 24.10. Zakazane będą 

spotkania więcej niż pięciu osób, punkty 

gastronomiczne będą mogły sprzedawać 

wyłącznie na wynos, osoby w wieku powyżej 70 

lat będą mogły poruszać się w przestrzeni 

publicznej jedynie w niezbędnych celach życia 

codziennego, a młodzież do 16. roku życia w dni 

powszednie w godzinach 8-16 – jedynie pod 

opieką dorosłego. Nauka w klasach 4-8 szkół 

podstawowych odbywać się będzie tylko w 

trybie zdalnym.

Tydzień 43 | 19 października – 25 października 
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26 października

W ciągu ostatniego tygodnia, przybyło ponad 80 

tysięcy potwierdzonych przypadków zakażenia 

koronawirusem w Polsce. Zainfekowani są m.in. 

prezydent Andrzej Duda i szef MON Mariusz 

Błaszczak. Na kwarantannie przebywa ok.450 

tysięcy Polaków.

30 października

W piątek przed weekendem, w który przypadał 

dzień Wszystkich Świętych, premier Mateusz 

Morawiecki poinformował o zamknięciu 

cmentarzy na 3 dni, pomimo wielokrotnego 

zaprzeczania m.in. przez wicepremiera Jacka 

Sasina czy rzecznika Rządu Piotra Müllera, 

jakoby zamykanie cmentarzy było rozważane.

Tydzień 44 | 26 października – 1 listopada
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4 listopada

Premier M. Morawiecki zapowiedział 

zaostrzenie restrykcji w gospodarce i życiu 

społecznym, które mają obowiązywać do 29 

listopada z możliwością ich przedłużenia, jeśli 

epidemia koronawirusa znacząco nie wyhamuje, 

w rozumieniu rozpoznawania przypadków 

nowych zachorowań. Zamknięte zostaną: sklepy 

w galeriach handlowych (z wyjątkami), sanatoria, 

placówki kultury, obiekty sportowe i rekreacyjne. 

Wszystkie szkoły będą funkcjonowały w trybie 

nauczania zdalnego, wydarzenia sportowe 

odbywać się mogą bez udziału publiczności. 

Zakazano organizowania spotkań i imprez, 

hotele dostępne będą tylko dla podróżujących 

służbowo, a lokale gastronomiczne mogą 

sprzedawać jedynie na wynos i dowóz.

6 listopada

W związku z pogarszającą się sytuacją 

epidemiczną w Polsce, od 9 listopada Polacy nie 

będą mogli wjechać na terytorium Czech.

Tydzień 45 | 2 listopada – 8 listopada
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9 listopada

Prezes firmy Pfizer Albert Bourla poinformował, 

że koncern wyprodukował skuteczną 

szczepionkę przeciw COVID-19.

14 listopada

Aż 548 osób zakażonych koronawirusem zmarło 

w ciągu tej doby w Polsce, a łączna liczba ofiar 

pandemii w kraju przekroczyła 10 tysięcy.

Tydzień 46 | 9 listopada – 15 listopada

17 listopada

Wicepremier Jarosław Gowin ogłosił kolejny 

program wsparcia przedsiębiorców działających 

w jednej z branż objętych obostrzeniami: „2000 

plus” ma przynieść dofinansowanie w kwocie do 

2000 zł na każdego pracownika zatrudnionego 

na umowę o pracę bądź umowę-zlecenie.

18 listopada

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

ogłosiło zamiar wypłacenia z Funduszu 

Wsparcia Kultury 400 mln zł osobom związanym 

ze światem kultury i rozrywki, które poniosły 

straty w związku z epidemią koronawirusa, 

wprowadzonymi zakazami i odwołanymi 

wydarzeniami.

21 listopada

Premier M. Morawiecki zapowiedział otwarcie 

od 28.11 sklepów i punktów usługowych w 

„ścisłym reżimie sanitarnym”, nie precyzując na 

czym będą polegać zasady. Przedłużono 

zamknięcie szkół minimum do Świąt Bożego 

Narodzenia, a ferie zimowe zapowiedziano w 

jednolitym dla całego kraju terminie: 4 – 17 

stycznia.

Tydzień 47 | 16 listopada – 22 listopada
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23 listopada

Ministerstwo Zdrowia oficjalnie doliczyło do 

statystyk zgubione w listopadowych raportach 22 

594 przypadki koronawirusa w Polsce. 

Uwzględniając pominięte w raportach ministerstwa 

przypadki, 7 listopada odnotowaliśmy rekordową 

liczbę nowo wykrytych zakażeń w Polsce - 30,4 tys.

24 listopada

Stacje powiatowe sanepidu zaprzestały podawania 

do wiadomości publicznej danych ze swoich 

regionów o zachorowaniach. Od tego dnia jedynym 

źródłem danych o rozwoju koronawirusa w Polsce 

są dane Ministerstwa Zdrowia.

25 listopada

Najwyższa liczba zgonów w tygodniu 48 i 

jednocześnie najwyższa dotychczasowa liczba 

zgonów na koronawirusa w ciągu jednego dnia –

674.

26 listopada

Zgodnie z rozporządzeniem rządu, od soboty 28 

listopada przywrócono możliwość funkcjonowania 

sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w 

ścisłym reżimie sanitarnym.

27 listopada

Sejm uchwalił nowelizację ustawy wprowadzając 6 

grudnia niedzielę handlową.

Tydzień 48 | 23 listopada – 29 listopada

-8

12

-28

1 grudnia

Zwiększono wysokość mandatu za brak 

maseczki z 500 do 1000 zł. Pieniądze pozyskane 

w ten sposób mają trafić do Narodowego 

Funduszu Zdrowia.

2 grudnia

Polska podpisała umowy na dostawę ponad 45 

mln dawek szczepionek od 3 producentów: 

Pfizer-BioNtech, Johnson&Johnson i 

AstraZeneca. Kwota przeznaczona na zakup 

szczepionek to od 5 do 10 mld zł, zależnie od 

ostatecznej liczby zakupionych dawek –

poinformował premier M. Morawiecki. 

Szczepionki mają być dla obywateli dobrowolne i 

bezpłatne. W pierwszej kolejności szczepienia 

obejmą służby medyczne, następnie 

mieszkańców domów opieki i pomocy 

społecznej.

6 grudnia

Liczba zmarłych osób zakażonych 

koronawirusem w Polsce przekroczyła 20 

tysięcy.

Tydzień 49 | 30 listopada – 6 grudnia
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9 grudnia

Ukraina wprowadzi lockdown od 8 do 24 

stycznia. Zamknięte będą kina, siłownie, sklepy, 

centra handlowe, a restauracje sprzedawać będą 

tylko na wynos.

12 grudnia

Federalna Agencja Żywności i Leków w USA 

zatwierdziła do użycia szczepionkę przeciwko 

koronawirusowi firmy Pfizer. W najbliższych 

dniach w Stanach Zjednoczonych rozpoczną się 

szczepienia, które w pierwszej fazie mają objąć 

prawie 3 miliony osób.

13 grudnia

Lockdown w Niemczech: od 16 grudnia do 10 

stycznia zamknięte będą sklepy, których 

działalność nie jest niezbędna – ogłosiła 

kanclerz Angela Merkel.

Tydzień 50 | 7 grudnia – 13 grudnia

17 grudnia

Rząd przedłużył do 17 stycznia obowiązujące 

zakazy związane z epidemią. Utrzymane zostaną 

dotychczasowe ograniczenia, dotyczące m.in. 

przemieszczania się młodzieży do 16 roku życia, 

dopuszczalnej liczby osób w sklepach, czy 

zamknięcia obiektów sportowych. Dodatkowo, od 

28 grudnia całkowicie zamknięte będą hotele i 

stoki narciarskie, a w Noc Sylwestrową 

obowiązywać będzie godzina policyjna od godziny 

19:00 do 6:00.

19 grudnia

Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o pomoc 

przedsiębiorcom w ramach tzw. „Tarczy 6.0”. 

Dotyczy ona zwolnienia z opłacania składek ZUS 

bądź wypłaty postojowego, a obejmie 

przedstawicieli wybranych branż, m.in. 

gastronomii, kultury i rozrywki, sportu i turystyki, 

sprzedaży detalicznej, transportu czy edukacji.

20 grudnia

W Wielkiej Brytanii wykryto nową odmianę wirusa 

SARS-CoV-2, o znacznie większej zdolności do 

przenoszenia się między ludźmi. Kilka państw 

niezwłocznie zakazało przyjmowania lotów z 

Wielkiej Brytanii, Polska zakaże ich od północy z 

21 na 22 grudnia. Zwołano pilne posiedzenie Rady 

Europejskiej w tej sprawie.

Tydzień 51 | 14 grudnia – 20 grudnia
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21 grudnia

Komisja Europejska zatwierdziła dopuszczenie 

do obrotu na terenie UE szczepionki przeciw 

COVID-19 firm Pfizer i BioNTech.

27 grudnia

Ruszyły szczepienia przeciw COVID-19: w Polsce 

pierwsze osoby zaszczepione zostały w 

warszawskim szpitalu MSWiA.

Tydzień 52 | 21 grudnia – 27 grudnia
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28 grudnia

Nie będzie jednak godziny policyjnej w Noc 

Sylwestrową: Rząd wycofał się z 

zapowiedzianego 10 dni wcześniej zakazu 

przemieszczania się.

30 grudnia

Wielka Brytania jako pierwsze państwo 

zatwierdziła do użycia drugą szczepionkę 

przeciw COVID-19, opracowaną przez 

AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki.

Tydzień 53 | 28 grudnia – 3 stycznia
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5 stycznia

Niemcy przedłużyły trwający tam lockdown do 

31 stycznia, ograniczając dopuszczalny kontakt 

między mieszkańcami różnych gospodarstw 

domowych.

6 stycznia

Komisja Europejska zatwierdziła dopuszczenie 

do obrotu na terenie UE drugiej szczepionki 

przeciw COVID-19, produkcji amerykańskiej firmy 

Moderna.

Tydzień 1 | 4 stycznia – 10 stycznia

11 stycznia

Ogłoszono przedłużenie obowiązywania 

dotychczasowych restrykcji do 31 stycznia, z 

wyjątkiem przywrócenia nauki stacjonarnej dla 

klas 1-3 od 18 stycznia.

12 stycznia

W ciągu doby w USA zmarło 4491 chorych na 

COVID-19, najwięcej od początku pandemii. 

Łączna liczba ofiar koronawirusa w tym kraju to 

niemal 400 tysięcy.

15 stycznia

Uruchomiono rejestrację na dobrowolne 

szczepienie przeciwko COVID-19 przez serwis 

internetowy, specjalną infolinię oraz w 

placówkach stacjonarnych.

16 stycznia

Koncern Pfizer poinformował o ograniczeniu 

dostaw szczepionki przeciw COVID-19 do Europy 

w styczniu i na początku lutego, spowodowanym 

modernizacją fabryki, po której możliwe będzie 

znaczne zwiększenie produkcji szczepionek. 

Grupa państw UE wyraziła zaniepokojenie i 

zaapelowała o przyspieszenie dostaw.

Tydzień 2 | 11 stycznia – 17 stycznia

-2

21

-24

22 stycznia

Ruszyła rejestracja na szczepienia przeciwko 

koronawirusowi dla osób w wieku powyżej 70 

lat. Liczba zaszczepionych osób w kraju 

przekroczyła 500 tysięcy.

24 stycznia

Wszystkie dawki szczepionek, jakie do końca 

marca dotrą do Polski, pozwolą na 

zaszczepienie 3,1 mln osób, tymczasem 

umówiono już terminy dla 3 mln chętnych. Z 

powodu braku wolnych terminów, szef KPRM 

Michał Dworczyk zaapelował, by od tego dnia nie 

podejmować prób nowych rejestracji na 

szczepienie.

Tydzień 3 | 18 stycznia – 24 stycznia
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26 stycznia

Wg Kancelarii Premiera, Polska otrzyma do 

końca roku 85 mln dawek szczepionek. To 

oznaczałoby możliwość zaszczepienia 

wszystkich Polaków w 2021 roku.

27 stycznia

W Polsce wykonano ponad milion szczepień 

przeciwko COVID-19, a przeszło 150 tysięcy 

osób przyjęło drugą dawkę szczepionki.

28 stycznia

Minister Zdrowia przedłużył obowiązujące 

obostrzenia związane z pandemią o kolejne dwa 

tygodnie – do 14 lutego. Zmiany względem 

dotychczasowych regulacji obowiązywać będą 

od 1 lutego i obejmą zniesienie „godzin dla 

seniorów” oraz otwarcie: sklepów w centrach 

handlowych, muzeów, galerii sztuki i bibliotek.

Tydzień 4 | 25 stycznia – 31 stycznia
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5 lutego

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od 12 

lutego otwarte zostaną hotele, kina i teatry, z 

ograniczeniem do maksymalnie 50% dostępnych 

miejsc.  Dozwolona będzie też aktywność 

sportowa na terenach otwartych. Bez zmian 

pozostają ograniczenia dot. restauracji, klubów 

fitness i basenów, parków rozrywki, etc.

Tydzień 5 | 1 lutego – 7 lutego

10 lutego

Kanclerz Angela Merkel i premierzy krajów 

związkowych zdecydowali o przedłużeniu 

lockdownu w Niemczech co najmniej do 7 

marca.

11 lutego

Liczba ofiar koronawirusa w Polsce 

przekroczyła 40 tysięcy. Na świecie, na COVID-

19 zmarło dotąd ponad 2,38 mln osób, najwięcej 

w USA – 490 tysięcy.

12 lutego

Od tego dnia, warunkowo i w reżimie sanitarnym, 

działalność wznowić mogą m.in. pływalnie, 

hotele, kina i teatry. Wyłączenie tych obiektów 

spod zakazu działalności będzie obowiązywało 

przez 2 tygodnie, po których Rząd wyda nowe 

wytyczne w oparciu o dynamikę zakażeń i 

zgonów spowodowanych COVID-19.

13 lutego

W Polsce wykonano dotąd ponad dwa miliony 

szczepień, w tym ok. 600 tysięcy to podanie 

drugiej dawki szczepionki.

Tydzień 6 | 8 lutego – 14 lutego
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15 lutego

Ruszyła kolejna tura rejestracji na szczepienia 

przeciwko koronawirusowi, dla nauczycieli do 65 

roku życia i nauczycieli akademickich. Potrwa 

ona do 18 lutego.

17 lutego

Niemcy i Litwa dołączają do krajów, do których 

wjazd z Polski możliwy jest tylko w 

uzasadnionych przypadkach i z negatywnym 

wynikiem testu na SARS-CoV-2.

19 lutego

Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska ogłosił, 

że w marcu nie będzie powrotu do szkół 

uczniów, których obecnie obowiązuje zdalny tryb 

nauczania.

Tydzień 7 | 15 lutego – 21 lutego
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24 lutego

Ponad milion osób zaszczepiono w Polsce 

przeciw COVID-19 obiema dawkami. Mimo to, 

liczba odnotowywanych zakażeń jest w trendzie 

wzrostowym.

27 lutego

Od tego dnia obowiązuje w Polsce zasłanianie 

nosa i ust maseczką, a nie jak dotąd –

opcjonalnie – przyłbicą bądź częścią odzieży. 

Nie doprecyzowano jednak rodzaju wymaganej 

do stosowania maseczki. W województwie 

warmińsko-mazurskim przywrócono dodatkowe 

restrykcje: zamknięto kasyna, kina, teatry, 

baseny, muzea i galerie sztuki, centra handlowe i 

hotele zostały ponownie zamknięte z wyjątkami. 

Na naukę zdalną przeniesiono tam również klasy 

I-IV szkół podstawowych.

Tydzień 8 | 22 lutego – 28 lutego
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2 marca

Z powodu sytuacji epidemicznej w Czechach, 

tamtejsze wojsko wspólnie z policją utworzyło 

500 punktów kontrolnych w całym kraju. Władze 

czeskie zakazały opuszczania swego powiatu za 

wyjątkiem potrzeby dojazdu do pracy lub opieki 

nad krewnymi i zamówiły niezatwierdzoną w UE, 

rosyjską szczepionkę Sputnik V.

5 marca

Ogłoszono wydłużenie o tydzień obostrzeń w 

woj. warmińsko-mazurskim i wprowadzenie 

takich samych restrykcji w woj. pomorskim od 

13 marca.

6 marca

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowe 

wytyczne dotyczące szczepień: druga dawka 

szczepionki AstraZeneca będzie teraz podawana 

po 12 tygodniach od pierwszej, a preparatu firmy 

Pfizer - po 42 dniach. Dodatkowo, ozdrowieńcy 

będą szczepieni tylko jedną dawką, po 6 

miesiącach od zakażenia koronawisusem.

7 marca

Pierwszą dawkę szczepionki przeciwko 

koronawirusowi podano dotąd w Polsce 

przeszło 2,5 milionom osób. 

Tydzień 9 | 1 marca – 7 marca

10 marca

Uruchomiono rejestrację na szczepienie przeciw 

koronawirusowi dla osób przewlekle chorych. 

Rząd planuje rozpocząć szczepienie tych osób 

15 marca. Dotyczy to pacjentów onkologicznych, 

dializowanych, po przeszczepach oraz 

mechanicznie wentylowanych.

11 marca

21143 osoby w Polsce zostały tego dnia 

zdiagnozowane jako nosiciele wirusa SARS-CoV-

2. To pierwszy od wyhamowania tzw. „drugiej 

fali pandemii” pod koniec listopada dzień, w 

którym liczba nowo wykrytych zakażonych 

przekroczyła w kraju 20 tysięcy osób.

13 marca

Od tego dnia, również w województwie 

pomorskim (po warmińsko-mazurskim) 

obowiązują dodatkowe ograniczenia w życiu 

społecznym i gospodarczym.

Tydzień 10 | 8 marca – 14 marca
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15 marca

W dwóch kolejnych województwach – lubuskim i 

mazowieckim – zaczęła obowiązywać 

„czerwona strefa”, oznaczająca dodatkowe 

obostrzenia.

17 marca

„Lockdown” zostanie rozszerzony na całą 

Polskę, a restrykcje, dotąd regionalne, 

obowiązywać będą od 20 marca do 9 kwietnia –

poinformowała KPRM.

19 marca

Ponad 2 miliony przypadków zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 odnotowano dotąd w Polsce. 

Liczba ofiar śmiertelnych zbliża się do 50 

tysięcy.

20 marca

Niemcy uznały Polskę za kraj wysokiego ryzyka. 

Od 21 marca wjazd do Niemiec będzie możliwy 

tylko po okazaniu negatywnego wyniku testu na 

koronawirusa.

21 marca

Liczba wykonanych szczepień przeciw COVID-19 

w Polsce przekroczyła 5 milionów, z czego 3,25 

mln to podanie pierwszej dawki szczepionki.

Tydzień 11 | 15 marca – 21 marca
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22-28 marca

W samym tylko 12. tygodniu kalendarzowym, 

zidentyfikowano w Polsce niemal 200 tysięcy 

nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 

przeszło 2500 zgonów pacjentów chorych na 

COVID-19.

25 marca

Ograniczenia związane z pandemią 

koronawirusa zostały zaostrzone: od 27 marca 

do 9 kwietnia, m.in. zamknięte będą przedszkola 

i żłobki, salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz 

sklepy meblowe i budowlane o powierzchni 

powyżej 2000 mkw., w kościołach zaś będzie 

mogła przebywać 1 osoba na 20 mkw.

Tydzień 12 | 22 marca – 28 marca
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1 kwietnia

Koncern Johnson&Johnson zacznie dostarczać 

do Europy swą szczepionkę przeciw 

koronawirusowi począwszy od 19 kwietnia. 

Preparat jest już zatwierdzony do użytku przez 

organy UE. Będzie to pierwsza dostępna 

szczepionka przeciw COVID-19, która wymaga 

podania tylko jednej dawki.

2 kwietnia

U ponad 30 milionów obywateli USA wykryto 

dotychczas zakażenie koronawirusem. Zmarło 

łącznie ponad 550 tysięcy chorych na COVID-19 

Amerykanów.

Tydzień 13 | 29 marca – 4 kwietnia

6 kwietnia

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk

przedstawił nowy harmonogram szczepień: 

priorytetem jest w nim zaszczepienie wszystkich 

chętnych powyżej 60 roku życia do końca 

kwietnia. Począwszy od 12 kwietnia i rocznika 

1962, każdego kolejnego dnia zapisywany będzie 

na szczepienie kolejny rocznik, aż do rocznika 

1973, którego rejestracja zaplanowana jest do 

24 kwietnia. Do końca sierpnia, Rząd planuje 

zaszczepienie wszystkich chętnych do przyjęcia 

szczepionki Polaków.

7 kwietnia

Minister zdrowia poinformował, że obecne 

obostrzenia zostaną przedłużone do 18 kwietnia.

11 kwietnia

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował 

program rehabilitacji dla pacjentów, którzy 

chorowali na COVID-19. Zapewni opiekę 

lekarską, pielęgniarską i wsparcie 

psychologiczne. 

Tydzień 14 | 5 kwietnia – 11 kwietnia
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13 kwietnia

Koronawirus zabił już ponad 2,9 miliona ludzi i 

zainfekował prawie 136 milionów na całym 

świecie. 

14 kwietnia

Otwarcie przedszkoli i żłobków już w 

poniedziałek. Dopuszczono również możliwość 

uprawiania sportu na świeżym powietrzu w 

grupie do 25 osób.

18 kwietnia

Światowy lider pod względem masowej 

kampanii szczepień przeciw COVID-19, Izrael 

zniósł w niedzielę obowiązek noszenia masek 

ochronnych w miejscach publicznych na 

zewnątrz i ponownie otworzył szkoły.

Tydzień 15 | 12 kwietnia – 18 kwietnia

5

27

-18

Tydzień 16 | 19 kwietnia – 25 kwietnia
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24 kwietnia

Zgodnie z zapowiedziami rządu od poniedziałku 

26 kwietnia dla 11 województw złagodzona 

zostanie część obostrzeń. Otwarte zostaną m.in. 

salony fryzjerskie, a część uczniów przejdzie na 

naukę hybrydową.
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28 kwietnia

Od 1 maja umożliwimy część aktywności 

sportowych na świeżym powietrzu i w 

zamkniętych obiektach sportowych i na 

basenach. Po majówce wrócą do działalności 

galerie handlowe, sklepy budowlane. Do szkół 

wrócą po przerwie majowej dzieci z klas I-III. 

Zostaną otwarte galerie sztuki, muzea. 8 maja 

wznowią działanie hotele - zapowiedział 

podczas konferencji premier Mateusz 

Morawiecki.

30 kwietnia

Wartość współczynnika reprodukcji, 

pokazującego ile kolejnych osób zarazi chory, 

osiągnęła najniższy poziom od początku 

pandemii - poinformował minister zdrowia.
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Tydzień 17 | 26 kwietnia – 2 maja

4 maja

USA: Zgodnie z oficjalnymi danymi w niedzielę, 

poniedziałek oraz we wtorek w Waszyngtonie 

nikt nie zmarł z powodu Covid-19. Jest to 

pierwsza taka sytuacja od początku epidemii.

7 maja

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 

zatwierdziła w piątek, 7 maja 2021 r., w trybie 

pilnym szczepionkę przeciwko Covid-19 

wyprodukowaną przez chińską firmę Sinopharm. 

Jest to pierwsza szczepionka opracowana w 

kraju niezachodnim, która uzyskała poparcie 

WHO.

8 maja

Niemcy zaklasyfikowały Polskę jako zwykły 

obszar ryzyka infekcji koronawirusem, co 

oznacza ułatwienia dla podróżnych - informuje 

"Deutsche Welle".

9 maja

Średnia 7-dniowa nowych zakażeń spadła do ok 

4 tys. przypadków - poniżej minimum między II a 

III falą, które wynosiło ok 5 tys. Wskaźnik 

nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców 

zmniejszył się do 11,4. Od kolejnej soboty 

będziemy mogli zdjąć już maseczki na zewnątrz.

Tydzień 18 | 3 maja – 9 maja

11 maja

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że o 

8 dni zostanie przyspieszone otwarcie kin, 

teatrów, filharmonii - stanie się to 21 maja. 

Również kluby fitness, baseny, siłownie będą 

mogły być uruchamiane dzień wcześniej - 28 

maja.

Tydzień 19 | 10 maja – 16 maja
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19 maja

W najbliższą niedzielę ze szpitala 

tymczasowego na Stadionie Narodowym 

zostanie wypisany ostatni pacjent. Szpital 

zostanie zlikwidowany, jego działalność zostanie 

zawieszona. 

22 maja

Jak podaje Reuters, liczba ofiar śmiertelnych 

COVID-19 w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach 

przekroczyła w piątek 1 milion. 

Tydzień 20 | 17 maja – 23 maja
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24 maja

Rząd wkrótce pozwoli na organizowanie 

koncertów - zapowiada wiceminister zdrowia.

26 maja

W najbliższy weekend nastąpi kolejne luzowanie 

obostrzeń. Od piątku będzie m.in. można usiąść 

wewnątrz restauracji i skorzystać z siłowni.

28 maja

W Wietnamie wykryto nowy, hybrydowy wariant 

koronawirusa, łączący w sobie cechy odmiany 

brytyjskiej i indyjskiej - poinformował minister 

zdrowia Nguyen Thanh Long. Wariant ten jest 

odpowiedzialny za podwojenie liczby zakażeń w 

ciągu zaledwie miesiąca.

Tydzień 21 | 24 maja – 30 maja

2 czerwca

Wielka Brytania: Po raz pierwszy od wybuchu 

pandemii koronawirusa w marcu zeszłego roku 

w Wielkiej Brytanii zdarzyła się doba bez ani 

jednego zgonu z powodu COVID-19.

Tydzień 22 | 31 maja – 6 czerwca
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7 czerwca

Od 6 czerwca, zgodnie z zapowiedzią 

poluzowane zostaną kolejne obostrzenia. Wróci 

możliwość m.in. organizowania wesel i 

zgromadzeń do 150 osób. Jednocześnie do 25 

czerwca przedłużony został zakaz zgromadzeń 

spontanicznych.

13 czerwca

Konferencja Episkopatu Polski poinformowała o 

zniesieniu dyspensy od uczestnictwa w 

niedzielnej mszy świętej. 

Tydzień 23 | 7 czerwca – 13 czerwca
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14 czerwca

Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba, 

natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z 

innymi schorzeniami zmarła 1 osoba.

17 czerwca

Rosja: Dramatyczny wzrost zakażeń 

koronawirusem sprawił, że władze rosyjskiej 

stolicy wydały nakaz natychmiastowego 

szczepienia pracowników wielu branż 

usługowych, którzy mają kontakt z dużą liczba 

ludzi. Wprowadza też kolejne wolne dni, by 

spowolnić rozprzestrzenianie się zarazy.

20 czerwca

Już od ponad trzech tygodni liczba nowych 

zakażeń koronawirusem utrzymuje się poniżej 1 

tys. i cały czas maleje. Odsetek pozytywnych 

testów to 1 proc. - wskazał w niedzielę minister 

zdrowia Adam Niedzielski.

Tydzień 24 | 14 czerwca – 20 czerwca
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27 czerwca

Alarm covidowy w Australii. Po pojawieniu się 

nowych przypadków koronawirusa 

wprowadzono lockdown m.in. w Sydney, ale też 

w innych miejscach kraju.

Tydzień 25 | 21 czerwca – 27 czerwca

28 czerwca

W poniedziałek 52 nowe zakażenia. Nie ma ofiar 

śmiertelnych.

29 czerwca

Irlandia ograniczy picie i jedzenie w barach oraz 

restauracjach w pomieszczeniach do osób, które 

są w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 lub 

wcześniej zostały nim zarażone. Wszystko przez 

koronawirusa Delta.

4 lipca

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w 

poniedziałek o 38 nowych zakażeniach. 

Najwięcej pochodzi z województwa 

mazowieckiego.

Tydzień 26 | 28 czerwca – 4 lipca
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6 lipca

Rosja: Nawet kilkaset osób na dobę umiera w 

Rosji z powodu koronawirusa. Władze nie 

planują jednak w tej dramatycznej sytuacji 

wprowadzać lockdownu w całym kraju.

7 lipca

Belgia: Z opublikowanych w środę danych 

belgijskiego instytutu zdrowia wynika, że rośnie 

liczba zakażeń COVID-19. Współczynnik 

reprodukcji wirusa wzrósł do prawie jednego.

9 lipca

Od poniedziałku Czechy i Słowacja zaostrzają 

zasady wjazdu dla turystów z Polski. Działanie te 

są odpowiedzią na nowe warianty koronawirusa.

10 lipca

Widzimy kolejny tydzień spadku zainteresowania 

rejestracją na szczepienia. W tym tygodniu 

zapadnie decyzja włączenia POZ w proces 

szczepień - mówił podczas poniedziałkowej 

konferencji szef KPRM Michał Dworczyk.

Tydzień 27 | 5 lipca – 11 lipca
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16 lipca

W ostatnich 8 dniach liczba zakażeń w grupie 

21-40 lat sięgnęła 39,2% ogółu zakażeń. 

Zakażenia w grupie powyżej 61 roku życia, która 

to do niedawna dominowała w strukturze 

zakażeń, to 26,6% wszystkich zakażonych.

17 lipca

Od soboty 17 lipca obowiązują nowe zasady 

dotyczące podróżnych, którzy przylatują do 

Polski. Każdy zobowiązany jest przed odprawą 

wypełnić elektroniczną Kartę Lokalizacji 

Podróżnego.

Tydzień 28 | 12 lipca – 18 lipca
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19 lipca

Stabilizacja zakażeń odchodzi w przeszłość. W 

porównaniu do poprzedniego tygodnia mamy już 

13% wzrost średniej liczby zakażeń. -

poinformował w poniedziałek minister zdrowia 

Adam Niedzielski.

Tydzień 29 | 19 lipca – 25 lipca

26 lipca

Wariant Delta zaczyna dominować już w całej 

Europie, także i u nas w kraju. Na dzień 

dzisiejszy mamy już 246 potwierdzonych 

przypadków mutacji Delta. 

28 lipca

Na Radzie Medycznej nie było dyskusji o 

powszechnym obowiązku szczepień, natomiast, 

jeśli chodzi o pewne grupy zawodowe, 

mundurowe, zwłaszcza służbę zdrowia, jest 

dyskutowany taki temat - mówił podczas 

konferencji premier Mateusz Morawiecki. 

1 sierpnia

Francja: W Paryżu policja użyła gazu łzawiącego 

podczas sobotniej manifestacji przeciw 

paszportom sanitarnym. Podobne demonstracje 

zorganizowano także w innych miastach Francji.

Tydzień 30 | 26 lipca – 1 sierpnia

-2

20

-24

4 sierpnia

Komisja Europejska zatwierdziła umowę z 

amerykańską firmą Novavax na zakup do 200 

milionów szczepionek COVID-19. Jak 

poinformowano, dostęp do potencjalnej 

szczepionki będzie możliwy jeszcze w tym roku.

8 sierpnia

Władze Torunia nie bagatelizują problemu jakim 

jest pandemia koronawirusa i podejmują wciąż 

kolejne działania. W najbliższym czasie 

przeciwko COVID-19 zostaną zaszczepieni 

bezdomni.

Tydzień 31 | 2 sierpnia – 8 sierpnia

Kalendarium 

Lipiec - Sierpień 2021

-1

22

-23

13 sierpnia

Zgony osób zakażonych koronawirusem po 

upływie 14 dni od pełnego zaszczepienia 

wyniosły 1,64 proc. wszystkich odnotowanych 

przypadków zgonów osób zakażonych COVID-

19. Zgony nie są związane ze szczepieniem -

informuje resort zdrowia.

14 sierpnia

Nie będzie obowiązkowych szczepień dla dzieci 

powyżej 12 roku życia i nauczycieli - oświadczył 

w piątek wieczorem w TVP Info minister edukacji 

i nauki Przemysław Czarnek.

Tydzień 32 | 9 sierpnia – 15 sierpnia



-4

17

-24

-3

17

-22

26

17 sierpnia

W ciągu ostatnich tygodni maleje liczba osób, 

które chcą się zaszczepić, a jednocześnie 

zwiększa się codzienna liczba nowych 

przypadków zakażenia.

19 sierpnia

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało 

pakiet informacyjny na temat organizacji 

szczepień w szkołach od 1 września 2021 r.

Tydzień 33 | 16 sierpnia – 22 sierpnia

25 sierpnia

Izrael: Państwo szykuje się do piątej fali 

koronawirusa. Jak poinformowało we wtorek 

tamtejsze Ministerstwo Zdrowia dobowa liczba 

nowych przypadków zachorowania na COVID-19 

sięgnęła niemal 10 tysięcy. To najwięcej od 

lutego, a łączna liczba zakażeń w ciągu 

ostatnich miesięcy przekroczyła milion.

28 sierpnia

Obecne obostrzenia pandemiczne zostaną 

zmodyfikowane. Większość z nich będzie 

przedłużona, ale pojawią się również zmiany 

dotyczące maseczek, kwarantanny oraz 

podróżowania pociągami. Zgodnie 

zapowiedziami przedstawicieli resortu zdrowia 

mogą czekać nas kolejne restrykcje.

Tydzień 34 | 23 sierpnia – 29 sierpnia

-3

19

-25

1 września

86 procent firm skorzystało z rozwiązań tarczy 

antykryzysowej - wynika z raportu Polskiego 

Instytutu Ekonomicznego. Ponadto Instytut 

wskazał, że większość przedsiębiorstw 

skorzystała z więcej niż jednego instrumentu. 

Najwyżej ocenione zostało zwolnienie ze 

składek ZUS - był to najczęściej wybierany rodzaj 

wsparcia.

3 września

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 

349 nowych potwierdzonych przypadkach 

zakażenia koronawirusem. Resort przekazał, że 

ostatniej doby zmarło pięć osób.

Tydzień 35 | 30 sierpnia – 5 września

Kalendarium 

Sierpień – Wrzesień 2021

-3

18

-24

7 września

Trend wzrostowy się w tej chwili utrwalił, 

przypadków jest codziennie coraz więcej. 

Bardzo mnie niepokoi, że wraz ze wzrostem 

nowych przypadków rośnie też liczba osób, które 

są hospitalizowane. Mamy w tej chwile 579 

pacjentów, którzy przebywają w szpitalach z 

powodu zakażenia, w ciągu doby przybyło 41. To 

osoby nieszczepione najczęściej trafiają do 

szpitali – tłumaczył w Jedynce Polskiego Radia 

wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

12 września

Liczba nowych i potwierdzonych przypadków 

zakażenia koronawirusem przekroczyła 500 

dziennie. Na każdym kroku mówi się o 

zbliżającej się czwartej fali i związanych z tym 

obostrzeniach. 

Tydzień 36 | 6 września – 12 września



27
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-30

13 września

Trend do wzrostu liczby zakażeń od początku 

września przeskoczył na wyższy poziom. Przy 

wzroście sierpniowym 20-25 procent, mamy 

przeskalowanie dynamiki tygodniowej do 50 

procent - przekazał w poniedziałek na 

konferencji prasowej minister zdrowia Adam 

Niedzielski.

19 września

Nawet do ośmiu lat więzienia miałoby grozić 

osobie, która świadomie naraziła innych na 

zakażenie COVID-19 - podaje portal Prawo.pl.

Tydzień 37 | 13 września – 19 września

Kalendarium 

Wrzesień - Październik 2021

22 września

Rozpoczął się proces wystawiania skierowań do 

e-rejestracji na szczepienia dawką 

przypominającą dla wszystkich osób, które 

ukończyły 50. rok życia oraz pracowników 

ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt 

z pacjentem – poinformowało Ministerstwo 

Zdrowia.

23 września

Niemcy: Niezaszczepione osoby, które trafią na 

kwarantannę z powodu zachorowania na 

koronawirusa nie dostaną zasiłków 

chorobowych. Tak postanowiły władze Niemiec, 

zmiany zaczną obowiązywać od 1. listopada. 

Minister zdrowia Jens Spahn tłumaczył, że to 

kwestia sprawiedliwości. Ci, którzy chronią 

siebie oraz innych poprzez szczepienie, mogą 

zadać pytanie: dlaczego mają płacić za kogoś, 

kto nie jest zaszczepiony.

Tydzień 38 | 20 września – 26 września

-5

18

-29

1 października

Pandemia koronawirusa ustępuje miejsca 

sezonowej grypie. Jej wirus powrócił, a według 

Ministerstwa Zdrowia dzienna liczba jej 

przypadków jest 15 razy większa niż 

zachorowań na COVID-19. Eksperci ostrzegają, 

że są też przypadki koinfekcji, bo jeden wirus 

ułatwia zakażenie drugim. 

3 października

Firma Merck ogłosiła, że jej eksperymentalna 

pigułka dla chorych na Covid-19 zmniejszyła 

liczbę hospitalizacji i zgonów o połowę. Jeśli 

organy regulacyjne wyrażą zgodę, byłaby to 

pierwsza pigułka do leczenia chorych z COVID-

19. Zyskalibyśmy nową i łatwą w użyciu broń do 

walki z zarazą obok szczepionek.

Tydzień 39 | 27 września – 3 października

-10
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-32
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10 października

Mamy 2 tys. 118 przypadków zakażenia 

koronawirusem – przekazało Ministerstwo 

Zdrowia w najnowszym komunikacie. Z powodu 

COVID-19 zmarło 14 osób, natomiast z powodu 

współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 

zmarło 35 osób. Jest to najwyższa liczba 

nowych przypadków zakażeń, która została 

odnotowana podczas IV fali pandemii.

Tydzień 40 | 4 października – 10 października
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-9
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-30

12 października

"Zakażeń wśród zaszczepionych we wrześniu 

było ponad 2x mniej niż wśród 

niezaszczepionych. Zgonów na COVID-19 wśród 

zaszczepionych we wrześniu było prawie 4x 

mniej niż wśród niezaszczepionych" - przekazało 

na Twitterze konto SzczepimySię prowadzone 

przez Centrum Informacyjne Rządu.

14 października

Włochy: Od piątku na mocy rządowego dekretu 

warunkiem wejścia do miejsca pracy w całym 

kraju – urzędów administracji publicznej, fabryk i 

zakładów sektora prywatnego jest posiadanie 

tak zwanej przepustki sanitarnej, czyli 

potwierdzenia szczepienia przeciwko COVID-19, 

wyleczenia lub negatywnego wyniku testu.

Tydzień 41 | 11 października – 17 października

Kalendarium 

Październik – Listopad 2021

-10

11

-32

19 października

Piąta fala koronawirusa czeka nas wczesną 

wiosną – stwierdził w rozmowie z Interia.pl 

główny doradca premiera ds. COVID-19 profesor 

Andrzej Horban. – Wirus pozostanie z nami, ale 

nie będzie już dewastował naszego życia –

ocenił.

21 października

Rumunia: Padają kolejne rekordy zakażeń 

koronawirusem. Kiedy średnio 72% dorosłych w 

Unii Europejskiej zostało w pełni 

zaszczepionych, w Rumunii tylko 33% dorosłych. 

Stella Kyriakides, komisarz UE ds. zdrowia, 

ostrzega: ta niepokojąca luka w szczepieniach 

wymaga pilnego rozwiązania.

Tydzień 42 | 18 października – 24 października

-11
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-32

26 października

Wcześniej czy później na tych terenach, na 

których jest dużo więcej zachorowań, będzie 

musiało dojść do zdecydowanych działań, bo 

inaczej się nie da. W tym momencie nawet do 

częściowych tzw. lockdownów – przekazał 

główny doradca premiera ds. COVID-19 i 

przewodniczący Rady Medycznej prof. Andrzej 

Horban. Podkreślił, że duża liczba zachorowań w 

niektórych częściach Polski wiąże się z małą 

wszczepialnością mieszkańców tych regionów.

29 października

Ostatniej doby zmarły 102 osoby. Z powodu 

COVID-19 zmarło 12 osób, natomiast z powodu 

współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 

zmarło 90 osób.

Tydzień 43 | 25 października – 31 października

-11

13

-35

3 listopada

Gwałtownie rośnie liczba nowych zakażeń 

koronawirusem SARS-CoV-2. Szpitale zapełniają 

się chorymi. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że 

monitoruje sytuację. – Ewentualne obostrzenia 

będą wprowadzane na poziomie powiatów, w 

których będzie najwięcej nowych zakażeń i 

hospitalizacji – napisało MZ w odpowiedzi na 

pytania polskatimes.pl. Najgorsza sytuacja 

epidemiczna panuje obecnie w powiatach na 

Lubelszczyźnie oraz Białostocczyźnie.

Tydzień 44 | 1 listopada – 7 listopada



29

-14

10

-39

10 listopada

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 

18 550 nowych zakażeniach koronawirusem w 

Polsce. W ostatniej dobie zmarło 269 osób.

13 listopada

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło zmiany w 

ważności certyfikatów covidowych. Dla osób po 

trzeciej dawce szczepienia na koronawirusa 

dokument będzie ważny dłużej - przez rok od 

daty przyjęcia dawki przypominającej.

Tydzień 45 | 8 listopada – 14 listopada

Kalendarium 

Listopad 2021

-14

7

-34

18 listopada

Górna Austria i Salzburg - regiony w Austrii 

najbardziej dotknięte pandemią - chcą nałożyć 

lockdown dla wszystkich mieszkańców, nie tylko 

niezaszczepionych, jak w całej reszcie Austrii. 

Ogłosili to w czwartek przed południem 

premierzy tych krajów związkowych - informuje 

portal Kurier.

21 listopada

Coraz więcej pacjentów przewożonych do 

szpitali z podejrzeniem lub zdiagnozowanym 

COVID-19 jest w złym stanie. Zwiększa się liczba 

wyjazdów karetek do takich pacjentów, a są to 

pacjenci coraz młodsi - zaznaczył podczas 

briefingu prasowego rzecznik Ministerstwa 

Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Tydzień 46 | 15 listopada – 21 listopada
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25 listopada

Ministerstwo Zdrowia podało, że w czwartek w 

Polsce zostało odnotowanych 28 tys. 128 

nowych przypadków zakażenia koronawirusem. 

W związku z COVID-19 zmarło 497 osób - to 

rekord IV fali. Europejska Agencja Leków 

pozytywnie zarekomendowała szczepionkę 

przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku 5-11 lat.

28 listopada

Adam Niedzielski zaprezentował alertowy pakiet 

obostrzeń w związku z pojawieniem się nowego 

wariantu koronawirusa. Zmiany dotyczą lotów 

do niektórych krajów afrykańskich i długości 

kwarantanny. Zaostrzeniu podlegają też limity 

osób przebywających w różnego rodzaju 

obiektach i uczestniczących w wydarzeniach. 

Regulacje będą obowiązywały od 1 do 17 

grudnia.

Tydzień 47 | 22 listopada – 28 listopada

-13

7

-33

3 grudnia

Ze względu na wysoką liczbę zachorowań na 

koronawirusa rząd federalny od niedzieli 

klasyfikuje Polskę i Szwajcarię jako obszary 

wysokiego ryzyka. Wjeżdżając do kraju, każda 

osoba, która nie jest zaszczepiona, musi przejść 

dziesięciodniową kwarantannę. Wyjątkiem 

objęto kilka grup.

5 grudnia

Brytyjski minister zdrowia Sajid Javid 

poinformował, że przypadki zakażenia nowym 

wariantem koronawirusa potwierdzono u osób, 

które nie podróżowały ostatnio za granicę. 

Minister stwierdził, że może to oznaczać, że 

Omikron rozprzestrzenia się już lokalnie.

Tydzień 48 | 29 listopada – 5 grudnia
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10 grudnia

Szkocja stoi wobec "tsunami" zakażeń 

Omikronem, który prawdopodobnie w ciągu kilku 

dni wyprze Deltę jako dominujący wariant 

koronawirusa — ostrzegła w piątek szefowa 

tamtejszego rządu Nicola Sturgeon. W związku z 

tym ogłosiła nowe, surowsze zasady 

kwarantanny.

12 grudnia

Polska podpisała z Komisją Europejską umowę 

dotyczącą odsprzedaży i dystrybucji 

szczepionek przeciw COVID-19 z państw UE do 

krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, 

Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i 

Ukrainy.

Tydzień 49 | 6 grudnia – 12 grudnia

Kalendarium 

Grudzień 2021
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-35

17 grudnia

Mamy 20 tys. 027 nowych i potwierdzonych 

przypadków zakażenia koronawirusem –

informuje w piątek Ministerstwo Zdrowia. Z 

powodu COVID-19 zmarło 148 osób, natomiast z 

powodu współistnienia COVID-19 z innymi 

schorzeniami zmarło 418 osób.

19 grudnia

Władze stanu Nowy Jork odnotowały w piątek 

rekordową liczbę nowych zakażeń 

koronawirusem. Prawie połowa nowych infekcji 

przypadła na miasto Nowy Jork. W związku z 

tym ważne wydarzenia kulturalne zostały 

odwołane. Dotknęło to m.in. teatry Broadwayu -

informują amerykańskie media.

Tydzień 50 | 13 grudnia – 19 grudnia

-17

5

-39

23 grudnia

Z opublikowanych przez Główny Urząd 

Statystyczny danych wynika, że od początku 

stycznia do połowy grudnia zmarło w Polsce 475 

tys. osób — informuje "Obserwator 

Gospodarczy". Jest to o 37 tys. osób więcej niż 

w takim samym okresie rok wcześniej. Jeśli do 

końca roku liczba zmarłych przekroczy 500 tys., 

będzie to oznaczać, że 2021 był najgorszym 

rokiem pod tym względem od czasu II wojny 

światowej.

25 grudnia

We Francji kolejny dzień z rzędu padł nowy 

rekord zakażeń koronawirusem. Odnotowano 

ponad 100 tys. przypadków nowych infekcji -

podaje agencja AFP. Rekordową liczbę nowych 

chorych odnotowano także we Włoszech.

26 grudnia

Szybkie rozprzestrzenianie się wysoce 

zakaźnego wariantu Omikron doprowadziło do 

gwałtownego wzrostu infekcji COVID-19, 

zmuszając linie lotnicze w USA do anulowania 

lotów, ponieważ piloci i personel latający muszą 

zostać poddani kwarantannie. W sobotę 

amerykańskie linie lotnicze odwołały blisko 900 

lotów.

Tydzień 51 | 20 grudnia – 26 grudnia 
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29 grudnia

Rekord zgonów czwartej fali. Ostatniej doby 

zarejestrowano 15 tys. 571 nowych przypadków 

zakażenia koronawirusem – poinformowało 

Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 

zmarło 227 osób, natomiast z powodu 

współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 

zmarło 567 osób.

30 grudnia

W Paryżu od piątku będzie obowiązywać 

noszenie maseczek na zewnątrz, aby 

przeciwstawić się fali zakażeń wariantem 

Omikron koronawirusa — ogłosiła w środę 

wieczorem prefektura policji stolicy Francji.

31 grudnia

Brytyjska Agencji ds. Regulacji Leków i 

Produktów Zdrowotnych (MHRA) dopuściła z 

końcem grudnia do użytku Paxlovid, doustny lek 

na COVID-19 firmy Pfizer. Środek będzie na razie 

podawany dorosłym pacjentom narażonym na 

ciężkie przejście choroby.

Tydzień 52 | 27 grudnia – 31 grudnia



Nota metodologiczna

Zagregowany Indeks 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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