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Zakres analizy 

Ekspertyza odnosi się do uwarunkowań społecznych zjawiska spadku notowań PiS 

i liderów tej partii, jakie wystąpiło w październiku 2020. Prezentuję wyniki analizy 

porównawcze nastawień trzech klas społecznych: robotników, pracowników handlu i usług 

oraz właścicieli firm. Punktem wyjścia niniejszych rozważań jest następująca teza: 

w środowisku pracowniczym krytyczna ocena partii i rządu związana jest przede 

wszystkim z obawami wynikającymi z zamykania gospodarki. 

Podstawą analizy są następujące sondaże CBOS zrealizowane w ramach procedury 

mixed-mode, na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski: w dniach 

7-17 września 2020 na próbie 1149 osób; w dniach 19-29 października na próbie 1040 osób; 

w dniach 5-15 listopada na próbie 1052 osób; w dniach 30 listopada – 10 grudnia na próbie 

1010 osób. 

Klasę społeczną definiuję jako zbiór ludzi będących prywatnymi właścicielami 

środków pracy bądź renty i/lub prywatnymi właścicielami siły roboczej. Wśród tych ostatnich 

dalszymi kryteriami przynależności klasowej są: poziom wykształcenia siły roboczej, pozycja 

w procesie kierowania procesem pracy oraz sektor ich działalności. 

Klasa robotników 

W skład klasy robotników (15% dorosłej ludności) wchodzą: robotnicy 

wykwalifikowani i brygadziści zatrudnieni poza rolnictwem i leśnictwem. Badania pokazują, 

że środowisko robotnicze od początku „dobrej zmiany” udzielało poparcia politycznego PiS. 

Dlatego tak ważne jest wskazanie przyczyn wycofania poparcia dla PiS ze strony tego, 

znaczącego liczebnie środowiska przemysłowego.   Wśród robotników poparcie dla PiS we 

wrześniu wynosiło 47% i było wyższe od średniego poparcia w próbie (41%). 

W październikowym pomiarze poparcie to spadło do 30%, co można określić jako skokowe 

załamanie notowań partii rządzącej. Zaufanie do J. Kaczyńskiego zmniejszyło się o 21 pkt. 

proc., do M. Morawieckiego o 15 pkt. proc., poparcie dla rządu o 17 pkt. proc. Dobra ocena 

sytuacji w zakładzie pracy zmniejszyła się z 78% do 57%, zaś poczucie zagrożenia możliwością 

utraty pracy wzrosło z 29% do 42%. Zauważamy, że w listopadzie poparcie dla PiS wzrosło do 

34%, natomiast w grudniu znów spadło, tym razem do 27%. W listopadzie i grudniu poprawiły 

się wskaźniki poparcia dla rządu i zaufania do liderów PiS, ale żaden z nich nie wrócił do 

poziomu z września. 

 

Klasa pracowników handlu i usług 

W skład klasy pracowników handlu i usług (7% dorosłej ludności) wchodzą: 

pracownicy sklepów, punktów usługowych, konduktorzy, opiekunki dziecięce, pracownicy 
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ochrony, kierowcy. To nowa klasa, która podobnie jak klasa właścicieli rozwinęła się i okrzepła 

w warunkach gospodarki rynkowej. Jej nastawienie do PiS cechował znacznie większy dystans 

niż stosunek robotników (poparcie we wrześniu 34%). Po przesileniu jesiennym wszystkie 

analizowane wskaźniki uległy w listopadzie i grudniu dalszemu pogorszeniu: poparcie dla PiS 

spadło do 11%, zaufanie do J. Kaczyńskiego również do 11%, zaufanie do M. Morawieckiego 

do 18%, poparcie dla rządu do 15%. Dobra ocena sytuacji w zakładzie pracy zmniejszyła się 

między wrześniem a październikiem z 70% do 57%, zaś poczucie zagrożenia możliwością 

utraty pracy wzrosło z 25% do 44%. 

 

Klasa właścicieli firm 

Klasa właścicieli firm (5% dorosłej ludności) to: właściciele i współwłaściciele 

prywatnych firm (zakładów, sklepów), osoby prowadzące działalność gospodarczą poza 

rolnictwem. Należy podkreślić, że próba badawcza obejmuje przede wszystkim kategorie 

właścicieli firm mikro i małych. 

 Wśród właścicieli firm poparcie dla PiS było relatywnie niskie - wynosiło 16% 

zarówno we wrześniu, jak w październiku. Trudno zatem traktować tę klasę jako element 

politycznego zaplecza władzy. Niemniej analiza wskazuje, że właśnie w momencie ogólnego 

spadku sympatii do PiS właściciele firm dostrzegli mocne strony tej opcji politycznej. Zaufanie 

do J. Kaczyńskiego wzrosło o 7 pkt. proc., zaś poparcie dla rządu o 4 pkt. proc.. Tym 

przychylnym dla władzy nastawieniom towarzyszył wzrost dobrej oceny sytuacji w zakładzie 

pracy z 43% do 50% oraz zbliżony w obydwu miesiącach poziom oceny zagrożenia utratą pracy 

(31% i 30%). Sondaż grudniowy pokazuje, że przypływ sympatii do władzy trwał krótko: 

w grudniu zaufanie do Jarosława Kaczyńskiego spadło do poziomu 8%, zaś poparcie dla PiS 

poziomu 10%. Zaufanie do M. Morawieckiego deklaruje 24%, zaś poparcie dla rządu 18%.  

 

Obawy klas pracowniczych 

Zaprezentowane dane wyraźnie wskazują, że środki finansowe skierowane przez rząd 

do gospodarki (tzw. tarcze) trafiły do właścicieli firm i przejściowo poprawiły ich ocenę 

kondycji firm oraz wpłynęły na orientację polityczną. Nastąpił wzrost poparcia dla rządu 

i zaufania do Jarosława Kaczyńskiego, zarazem spadek poparcia dla KO z 41% do 28%. Już 

w grudniu poparcie dla PiS zmniejszyło się z 20% do 10%, dla rządu z 23% do 18%, co można 

uznać za przejaw kolejnego rozczarowania działaniami władz. 

 Antykryzysowe inicjatywy rządu nie przekonały ani robotników, ani pracowników 

handlu i usług. Widać, że obydwie klasy obawiają się przede wszystkim utraty miejsc pracy. 

Można też mówić o pewnej reorientacji politycznej. W przypadku robotników poparcie dla KO 

wzrosło z 13% do 22%, natomiast ich poparcie dla pozostałych partii (Konfederacja, Lewica, 

Polska 2050, PSL) wzrosło z 20% DO 35%. Wśród pracowników handlu i usług poparcie dla 

KO utrzymało się na zbliżonym poziomie (17-19%), natomiast z 13% do 29% wzrósł odsetek 

osób, które nie określiły swoich preferencji partyjnych. 

 

Kryzys w gospodarce 

Na podstawie przekazów medialnych, w szczególności dyskusji na portalach 

społecznościowych można zrekonstruować przebieg procesu adaptacji sektora prywatnego do 

ograniczeń wprowadzanych przez rząd. Istotne znaczenie ma tu fakt niskiej wiarygodności 
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oficjalnych przekazów informacyjnych, częste zmiany prezentowanych koncepcji. Z tego 

względu planowanie działań biznesowych, choćby z miesięcznym wyprzedzeniem, jest 

obarczone dużym ryzykiem. W sektorze małych i średnich firm istotnym zagrożeniem jest 

ograniczenie inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych, czego skutki będą widoczne dopiero 

za klika miesięcy.  

W branżach najbardziej zagrożonych: turystyce, hotelarstwie i gastronomii właściciele 

małych i średnich firm już zużyli rezerwy proste: zwolnili osoby na umowach śmieciowych, 

wykorzystali postojowe, okresowe zwolnienia lekarskie, skrócenie czasu pracy w połączeniu 

z obniżką wynagrodzenia oraz pracę zdalną – tam, gdzie było to racjonalne. W sytuacji 

zamrożenia usług w okresie świąt i ferii firmy te będą zmuszone do redukcji kosztów stałych, 

tj. przede wszystkim zwolnienia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

Z tym czynnikiem wiąże się zapewne negatywna postawa właścicieli firm wobec partii rządu 

ujawniona w sondażu grudniowym. Następnym ruchem będzie zawieszanie działalności firm, 

co pozwoli na pewien czas odsunąć zagrożenie bankructwem.  

 

TVP traci wiarygodność 

Tezę o ograniczonym zaufaniu środowisk pracowniczych do przekazów rządowych 

potwierdzają dane dotyczące preferowanych źródeł informacji.  We wrześniu 28% robotników 

jako główne źródło informacji wskazało programy TVP, 25% programy TVN, zaś 26% Polsat.  

W październiku już 34% z nich wskazało TVN, 30% Polsat, a jedynie 21% TVP. W przypadku 

pracowników handlu i usług we wrześniu 33% wskazywało na TVN, 26% na Polsat, a 20% na 

TVP. W październiku TVN uzyskał 37% wskazań, Polsat 28%, zaś wskazania na   TVP nie 

zmieniły się. Właściciele firm we wrześniu wskazywali w 39% na TVN i w 10% na TVP. 

W październiku ich zainteresowanie programami TVP wzrosło do 23%, natomiast 

zainteresowanie TVN spadło do 30%. Wskazane przesunięcia preferencji dotyczących 

głównego źródła informacji potwierdzają przekonanie, że sytuacja materialna analizowanych 

środowisk nie jest stabilna. Warto podkreślić, że w skali całej badanej zbiorowości nie zaszły 

istotne zmiany w preferencjach dotyczących źródeł informacji. 

 

Perspektywa rządu 

Rząd prowadzi dość ryzykowną grę obejmującą maksymalne ograniczenie mobilności 

społecznej, co niewątpliwie przełoży się na znaczące obniżenie popytu. Towarzyszy temu silna 

presja inflacyjna i podatkowa, połączona z najniższą od 25 lat stopą inwestycji. 

Można przypuszczać, że istnieją symulacje statystyczne dotyczące przyrostu liczby 

nowych zachorowań oraz liczby zgonów, które czynią te decyzje racjonalnymi. Niestety opinia 

publiczna nie została poinformowana o szczegółowych przesłankach polityki antykryzysowej 

rządu. Mamy zatem do czynienia z przekazem o charakterze administracyjnym, który 

obywatele są zobowiązani wykonać.  

Jeżeli przyjmiemy perspektywę komunikacji społecznej, to okaże się, że warunkiem 

zaistnienia procesu komunikacyjnego jest wymóg zrozumienia znaczenia przekazu przez jego 

odbiorcę. Rządowy nadawca nie zatroszczył się ani o uzyskanie społecznego zrozumienia, ani 

o społeczną akceptację swego planu działań antykryzysowych. Przy życzliwej interpretacji 

zachowań władzy wobec społeczeństwa można przyjąć, że jest to formuła działania 

zapożyczona od straży pożarnej: jeśli dom płonie, to trzeba gasić ogień, a nie dyskutować 
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z mieszkańcami.  W sensie politycznym jest to przekaz adresowany do twardego elektoratu: 

„wasza partia i wasz rząd w sposób zdecydowany podjęły działania na rzecz ratowania zdrowia, 

życia i dobrobytu Polek i Polaków. Od was oczekujemy bezwarunkowego podporządkowania 

się podjętym decyzjom”. 

 

Zmierzamy w kierunku konfliktu 

Nie wątpię, że intencje rządu są szlachetne i zorientowane na osiągnięcie słusznych 

celów wspólnotowych. Jednak zaprezentowana wyżej analiza przejawów napięcia 

społecznego, związanego z zagrożeniami materialnych podstaw życia wielu środowisk 

społecznych skłania mnie do krytycznej oceny przyjętej przez rząd narracji antykryzysowej. 

Moim zdaniem odgórna, autokratyczna formuła zarządzania kryzysem wynikającym 

z pandemii otwiera kolejny etap ogólnospołecznego konfliktu.  

Po pierwsze – przyjęcie przez rząd roli straży pożarnej nie zyska akceptacji szerokich 

środowisk o orientacji liberalnej, które oczekują jawności informacji, szerokiego dyskursu 

publicznego oraz precyzyjnych planów działania. Po drugie – środowiska o orientacji 

konserwatywnej – takie jak klasa robotników czy klasa pracowników handlu i usług - jeszcze 

przed decyzją o całkowitym zamknięciu gospodarki sygnalizowały silne poczucie zagrożenia.  

Te klasy stanowią 22% dorosłych Polaków.  Po trzecie - od kilku miesięcy mamy do czynienia 

ze zjawiskiem przesilenia pokoleniowego. Manifestacje pod przywództwem Strajku Kobiet są 

tylko jednym z przejawów tego zjawiska. Przez przesilenie pokoleniowe rozumiem 

powszechny stan frustracji młodych ludzi w wieku 10 – 25 lat, wynikający z przedłużającego 

się stanu izolacji społecznej na poziomie stosunków rodzinnych, rówieśniczych, środowisk 

sąsiedzkich, szkolnych, uczelnianych oraz lokalnych. Ten stan trwa już dziewięć miesięcy 

i w nieodległym czasie zaowocuje różnymi przejawami buntu młodego pokolenia.  

Nie prorokuję rewolucji, lecz wielość form otwarcie wyrażanego niezadowolenia oraz 

zachowania o charakterze nieposłuszeństwa obywatelskiego. Przez kilka lat zarządzanie przez 

konflikt gwarantowało utrzymanie władzy. Działo się tak dlatego, że stan gospodarki 

i społeczeństwa był w miarę stabilny. To się zmieniło – idzie przesilenie. Dotyczy to zwłaszcza 

klasy robotników, ze względu zagrożenie ich materialnych interesów przez kryzys 

gospodarczy. W tym środowisku nie należy oczekiwać spektakularnych protestów, lecz 

procesu reorientacji politycznej, który już się rozpoczął od częściowego wycofania poparcia 

dla PiS. Następnym etapem będzie poszukiwanie politycznego reprezentanta interesów klas 

pracowniczych. 
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DANE STATYSTYCZNE 

Tabela Nr 1 Zaufanie do Jarosława Kaczyńskiego (%) 

Klasy społeczne IX X XI XII 

Klasa właścicieli firm 11 18 14 8 

Klasa pracowników handlu i usług 31 21 7 11 

Klasa robotników 39 18 25 29 

Ogółem  39 27 27 30 
 

Tabela Nr 2 Poparcie dla PiS (%) 

Klasy społeczne IX X XI XII 

Klasa właścicieli firm 16 16 20 10 

Klasa pracowników handlu i usług 34 25 6 11 

Klasa robotników 47 30 34 27 

Ogółem 41 31 30 31 
 

Tabela Nr 3 Poparcie dla rządu (%) 

Klasy społeczne IX X XI XII 

Klasa właścicieli firm 21 25 23 18 

Klasa pracowników handlu i usług 38 23 16 15 

Klasa robotników 38 21 31 32 

Ogółem  39 33 30 33 
 

Tabela Nr 4 Zaufanie do Mateusza Morawieckiego (%) 

Klasy społeczne IX X XI XII 

Klasa właścicieli firm 31 29 21 24 

Klasa pracowników handlu i usług 46 30 17 18 

Klasa robotników 52 37 45 45 

Ogółem  51 41 41 43 
 

Tabela Nr 5 Dobra ocena sytuacji w zakładzie pracy (%) 

Klasy społeczne IX X Różnica 

Klasa właścicieli firm 43 50 +7 

Klasa pracowników handlu i usług 70 57 -13 

Klasa robotników 78 57 -21 

Ogółem  65 57 -8 
 

Tabela Nr 6 Liczenie się z możliwością utraty pracy (%) 

Klasy społeczne IX X Różnica 

Klasa właścicieli firm 31 30 -1 

Klasa pracowników handlu i usług 25 44 +19 

Klasa robotników 29 42 +13 

Ogółem  24 31 +7 

 


