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Streszczenie:  

Wakacje w dobie pandemii? Jak silny wpływ ma aktualna sytuacja całego świata, dotycząca 

walki z koronawirusem, na decyzje co do zaplanowanych wyjazdów na wczasy? Czy w 

najbliższym czasie będzie istnieć jakakolwiek szansa na branie tych spraw pod uwagę? 

Przeprowadzone badania, których wyniki zaprezentowane są w dalszej części artykułu, miały 

za zadanie zebrać informacje i znaleźć odpowiedzi, w jaki sposób obecna sytuacja pandemii, 

wywołana przez COVID-19, wpłynęła na zmianę planów wakacyjnych Polaków w sezonie 

2020. Aby dobitnie wzmocnić efekt ukazania znaczącej zmiany podejścia do tegorocznych 

wczasów, postarano się również o pozyskanie pewnych źródeł wiedzy dotyczących turystyki 

z ubiegłych lat. Możliwości jednak jest wiele, a szanse na jak najszybszy powrót do 

normalności mogą znajdować się już tuż za rogiem. Przeprowadzone badanie miało też 

zapewnić wsparcie dla przedsiębiorców turystycznych, udostępniając ogólną wiedzę, dzięki 

której, będzie również możliwa szybsza, sprawniejsza, czy też o wiele bardziej precyzyjna 

antycypacja zmian, mających się dopiero wydarzyć na rynku turystycznym. 

 

 

Summary: 

Vacations during a pandemic? How strong of an impact does the current situation of the 

entire world have related to fighting the coronavirus on the decision concerning the planned 

trips for holidays? Will there be any chance in the near future to take these matters into 

account?  

The research, the results of which are presented later in the article, were intended to gather 

information and find answers how the current pandemic situation, caused by COVID-19, 

changed the holiday plans of Poles in the 2020 season. In order to clearly strengthen the 

effect of showing a significant change in approach to this year's holidays, we have also tried 

to obtain some sources of knowledge about tourism from previous years. However, there are 

many possibilities, and the chances of getting back to normal as soon as possible can be just 

around the corner. The research was also intended to provide support for tourism 

entrepreneurs, providing general knowledge, thanks to which it will also be possible to faster 



anticipate changes that are yet to happen on the tourism market, in much more efficient and 

precise way.  
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Wprowadzenie 

Według 18. edycji badania na temat planów wakacyjnych osób z różnych krajów, 

przeprowadzonego przez Europ assistance, w 2018 roku, Polacy byli gotowi przeznaczyć na 

swoje urlopowe wyjazdy średnią kwotę 4,3 tysiąca zł, a ich planowana długość w 

przybliżeniu wynosiła okres dwóch tygodni. 45% Polaków stwierdziło, iż wakacje spędzą 

wewnątrz kraju. Natomiast, największą popularnością wśród Polaków cieszyły się, 

oczywiście, europejskie kraje o klimacie śródziemnomorskim, a w szczególności Włochy 

(8%), Hiszpania (9%) oraz Grecja (7%), z których dwie pierwsze pozycje aktualnie należą do 

przodujących państw w ilości zarażonych korona-wirusem. Zapytano również o to, na jakim 

ubezpieczeniu zależy im najbardziej, najwięcej Polaków (58%) określiło swoje priorytetowe 

ubezpieczenie jako to dotyczące problemów zdrowotnych, następnie ubezpieczenie 

pokrywające awarie samochodu (52%). Z badania wynika także, iż lekko ponad połowa 

Polaków (52%) kupuje ubezpieczenia na czas wakacyjnego wyjazdu bezpośrednio z biura 

ubezpieczeniowego. 

 

 

 

Badania 

 



 
Większość, czyli 70,8% Polaków oznajmiło, że wybrało się na wczasy w roku 2019, 

natomiast 29,2% odpowiedziało, że nie byli wtedy na wakacjach. W roku 2020 liczba 

Polaków planujących wyjazd na wakacje zmniejszyła się o ponad 20 punktów procentowych 

(50,9%) 

W zależności od wybranych odpowiedzi do obu pytań, uczestnicy przechodzili do kolejnych 

jeśli odpowiedzieli “tak” lub pomijali pytania związane z wakacjami w latach 2019 oraz 2020 

jeśli odpowiedzieli “nie”. Następna sekcja pytań dotyczy 75 osób, które wybrało się na 

wczasy w 2019 roku. 

 

 
W roku 2019 przed wyjazdem na wczasy 32% Polaków we własnym zakresie zakupiło polisę 

ubezpieczenia zdrowotnego w podróży, a 68% się nie ubezpieczyło. 

 



 
Zapytaliśmy ankietowanych jakimi czynnościami zajmowali się podczas wakacji w 2019 

roku. Wśród odpowiedzi dominowało zwiedzanie miast (80%), opalanie się na plaży (61,3%) 

oraz zwiedzanie miejsc naturalnych (58,7%). Trochę mniej powszechnymi aktywnościami 

było degustowanie potraw w punktach gastronomicznych (42,7%), wycieczki samochodowe 

(41,3%) i grillowanie w gronie znajomych (36%). Dziesięć osób, czyli 13,3% spośród 

ankietowanych odpowiedziało, że podczas wakacji pływało łodzią oraz statkiem 

wycieczkowym. W tym pytaniu była opcja zamieszczenia dodatkowej odpowiedzi. Dwie 

osoby odpowiedziały, że spędzały czas na basenie, a kolejne dwie, że brały udział w 

festiwalach muzycznych, z czego jedna odpowiedź dotyczyła konkretnego festiwalu – 

Woodstock. Pojawiły się także pojedyncze odpowiedzi: uprawianie sportów ekstremalnych, 

nurkowanie, surfowanie i rafting oraz gra w bilard. 

 

Następna sekcja pytań dotyczy 54 osób, które zaznaczyły, że planują wakacje w 2020 roku. 

 

 
Większość ankietowanych (66,7%) zdecydowała się wyjechać na wczasy w kraju, a reszta 

(33,3%) wolała wyjechać za granicę. 

 



 
Kolejne pytanie dotyczyło rodzaju transportu, jakim Polacy zamierzali udać się na wczasy. 

Większość osób (38) wybrało jazdę samochodem, na drugim miejscu znajduje się podróż 

samolotem (15). Niżej jest pociąg (10) i autobus (5). 

 

 
Autorzy badania spytali uczestników ankiety, gdzie zamierzają nocować podczas wakacji. 

Najwięcej osób odpowiedziało, że w hotelu bez pełnego wyżywienia (31,5%). Następna 

najczęstsza odpowiedź to kurort typu all-inclusive (20,4%), a później hostel (11,1%). Tylko 

jedna osoba zaznaczyła, że zamierza spać w camperze i 3 osoby, że pod namiotem. Następne 

są odpowiedzi otwarte. Uczestnicy zaznaczyli, że będą spać: 

- u znajomych (3) 

- u rodziny (2) 

- w pensjonacie (2) 

- w mieszkaniu (1) 

- w prywatnym apartamencie (1) 

- u rodziny oraz u znajomych z innych miast (1) 

- w wynajętym tymczasowo mieszkaniu / domu (1) 

- w kwaterze prywatnej (1) 

- u partnera (1) 

- w mieszkaniu wynajętym przez stronę airbnb (1) 

- w wynajętym apartamencie (1) 

- wszystkie opcje (kurort all-inclusive, hotel bez pełnego wyżywienia, hostel, camper, 

namiot) (1) 



 

 
Znaczna większość ankietowanych osób (96,3%), wybierających się na wakacje w 2020 roku 

nie zamierza się zaopatrywać w żaden sprzęt do nocowania. Opcja zakupu namiotu oraz 

śpiwora otrzymała po jednej odpowiedzi, natomiast nikt nie planuje zakupu campera. 

 

 
Najwięcej Polaków preferuje wyjechać na wakacje w 2020 roku z partnerka lub partnerem 

(44,4%). W gronie znajomych woli 27,8% uczestników ankiety, a z rodziną lub 

domownikami 25,9%. Jedna osoba zaznaczyła, że preferuje wakacje w samotności. 

 



 
Aż 83,3% Polaków przed wyjazdem na wakacje zamierza zaopatrzyć się w środki 

zabezpieczające przed zakażeniem. 16,7% wybiera się na wakacje bez zaopatrzenia się w 

żadne środki. 

 

 
Przed wyjazdem na wakacje w 2020 roku 33,3% Polaków zamierza we własnym zakresie 

wykupić polisę ubezpieczenia zdrowotnego w podróży, natomiast 66,7% nie zdecydowało się 

na kupienie ubezpieczenia. 

 



 
Zapytaliśmy uczestników ankiety, czy zamierzają zrezygnować z aktywności, którymi 

zajmowaliby się normalnie przed pandemią. Dwadzieścia osób (37%) odpowiedziało, że w 

tym roku nie wybierze się na rejs statkiem wycieczkowym. Dziewiętnaście osób (35,2%) 

zrezygnowało z opalania się na plaży. Siedemnaście (31,5%) odmówi sobie degustowania 

potraw w punktach gastronomicznych. Trzynaście (24,1%) nie będzie pływać łodzią. 

Dziewięć osób (16,7%) nie będzie zwiedzać miejsc naturalnych takich jak góry, czy 

rezerwaty przyrody oraz kolejne dziewięć nie będzie umawiać się na grilla ze znajomymi. 

Osiem osób (14,8%) zrezygnuje z wycieczek samochodowych. W tym pytaniu była 

dodatkowa odpowiedź otwarta. Dziewięć osób odpowiedziało, że nie zamierza rezygnować z 

żadnych aktywności na wakacjach. Dwie osoby nie były pewne. Jedna odpowiedź dotyczyła 

rezygnacji z wycieczek rowerowych i jedna dotyczyła chodzenia na imprezy. 

 

 

Wiekszość Polaków (59,4%) uważa, że odczuwa lekką obawę przed zakażeniem 



koronawirusem podczas wakacji w 2020 roku. 22,6% nie boi się w ogóle, a 17,9% posiada 

silną obawę przed utratą zdrowia. 

 

 
Prawie połowa (47,2%) uczestników ankiety lekko obawia się zmniejszenia lub utraty 

dochodów w 2020 roku. Ponad jedna trzecia Polaków (34,9%) bardzo boi się pogorszenia 

swojej sytuacji, a 17,9% nie obawia się w ogóle. 

 

 
41,5% Polaków odczuwa lekką obawę przed utknięciem na kwarantannie w obcym lub 

dalekim miejscu podczas wakacji w 2020 roku. 36,8% osób nie martwi się o to, a 21,7% 

bardzo się obawia takiej możliwości. 

 

Metryczka 



 
Wśród ankietowanych osób przeważała liczba kobiet – 79 (74,5%), mężczyzn było tylko 27 

(25,5%). 

 

 
Znaczna większość osób, które wzięły udział w ankiecie to osoby młode w przedziale wieku 

18-26 lat i było tych osób 97 (91,5%). Reszta uczestników mieściła się w przedziale 

wiekowym 27-45 lat i było ich 9 (8,5%). 

 



 
48,1% osób biorących udział w ankiecie odpowiedziało, że mieszka w miejscowości mającej 

powyżej 50 tysięcy mieszkańców. 42,5% osób mieszka w mniejszych miejscowościach 

poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Najmniej osób, czyli 9,4% mieszka w miejscowościach, w 

których mieszka między 20, a 50 tysięcy mieszkańców. 

 

 

Podsumowanie 

Epidemia COVID-19 ma znaczący wpływ na plany wakacyjne Polaków, jednak znaczna 

część ankietowanych, pomimo pewnych korekt wakacyjnych wyborów, nie zamierza 

rezygnować z letniego wypoczynku. Zatem epidemia koronawirusa nie oznacza końca 

marzeń związanych z najbliższym okresem letnim.  

 

W porównaniu do roku poprzedniego ilość Polaków zamierzających wyjechać na wakacje 

zmniejszyła się o ponad 20% czyli widoczny jest wpływ epidemii na zmianę decyzji Polaków 

potencjalnie planujących swoje wakacje o wiele wcześniej przed pojawieniem się wirusa.  

Aktywności lub czynności, które otrzymały najwięcej głosów co do odrzucenia ich 

wykonywania podczas urlopu to między innymi: rejs statkiem (20 osób), opalanie się na 

plaży (19 osób), a nawet próbowanie nowopoznanych potraw (17 osób). 

 Dwie trzecie badanych Polaków, którzy zaplanowali wakacje, wyraziło wtedy brak 

zainteresowania co do kupna ubezpieczenia turystycznego. 

Samochód (70,4%), odnosząc się do pandemii, to możliwie najbezpieczniejszy pod 

względem prywatności środek transportu.  

Najwięcej osób planujących wakacje zamierza nocować w hotelach bez pełnego wyżywienia 

(31,5%). Drugim najczęściej wybieranym rodzajem noclegu jest kurort typu all-inclusive 

(20,4%), a trzecim hostel (11,1%). 

Aż 96,3% badanych Polaków nie zdecydowało się na zakup sprzętu do nocowania. 

Większość ankietowanych osób (83,3%) zamierza zaopatrzyć się w środki 

przeciwzakażeniowe takie jak maseczki ochronne, żele dezynfekujące, czy rękawiczki. 

Większość Polaków (59,4%) odczuwa lekką obawę przed zakażeniem koronawirusem 

podczas wakacji w 2020 roku. Prawie połowa (47,2%) odczuwa lekką obawę przed 

zmniejszeniem się lub całkowitą utratą dochodów przez epidemię, natomiast 34,9% bardzo 

obawia się pogorszeniem sytuacji finansowej. 41,5% Polaków odczuwa lekką obawę przed 



utknięciem na kwarantannie w obcym lub dalekim miejscu podczas wakacji w 2020 roku, a 

36,8% w ogóle się nie martwi taką możliwością. 


