
Polacy rezygnują z tegorocznych wakacji

Dwie trzecie Polaków uważa, że koszt tegorocznego urlopu będzie wyższy niż przed rokiem. W sumie 
55,8% zrezygnowało w lipcu w wyjazdu urlopowego. Co drugi planując wakacje bierze pod uwagę sytuację 
epidemiczną. 61,5% szuka wypoczynku w miejscach mało uczęszczanych.

Plany urlopowe 

Na wakacyjnym półmetku odsetek zainteresowanych spędzeniem urlopu w kraju zmniejszył się i pod koniec lipca wyniósł 
38,7%, podczas gdy na początku lata urlop w Polsce zamierzało spędzić 43% zapytanych o to Polaków. W cyklicznym 
sondażu Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® przeprowadzonym od 18 do 20 lipca br. Polacy odpowiadali m.in. na 
pytania w jaki sposób zagrożenie epidemiczne wpłynęło na plany wakacyjne.

Wyraźnie przybyło tych, którzy pozostaną w domu – już co piąty Polak spędzi urlop w domu, lub nie planuje w ogóle 
wyjazdu urlopowego. Mniej Polaków niż przed miesiącem wybierze się na urlop zagraniczny - w lipcu wyjazd deklarowało 
w sumie 5,5% respondentów, w tym 4,2% zorganizuje go we własnym zakresie.
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Gdzie zamierza Pan/i spędzić latem urlop?



Podczas krajowych wyjazdów wakacyjnych uczestnicy sondażu BioStat zamierzają odwiedzać przede wszystkim 
miejsca mało uczęszczane (61,5% wskazań). Popularne ośrodki wypoczynkowe  to cel wakacyjnych wyjazdów 23,5% 
ankietowanych, zaś 15% respondentów nie zwraca uwagi na popularność odwiedzanych miejsc. 

Wakacje/urlop w kraju zamierzam spędzić:
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Sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym wpływa na plany urlopowe większości Polaków (51,2% odpowiedzi). 
Dla 45,3% uczestników sondażu ważnym czynnikiem jest sytuacja finansowa gospodarstwa domowego. Co trzeci 
pytany wskazuje na obawy o zakażenie koronawirusem, a niemal co piąty ma trudności z wyjazdem z powodu ograniczeń 
wprowadzonych podczas pandemii. Trudności z uzyskaniem urlopu, podobnie jak obawy o utratę pracy wpływają na plany 
już co dziesiątego Polaka. 
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Co wpływa na Pani/Pana plany urlopowe?
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Dwie trzecie Polaków uważa, że tegoroczny koszt wakacji będzie wyższy niż poprzednich, z czego zdaniem co czwartego 
– zdecydowanie wyższy. Co piąty ankietowany nie odczuwa zmian, a dla niemal co ósmego tegoroczny urlop będzie tańszy 
niż przed rokiem.
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Czy uważa Pan/i, że tegoroczny koszt wakacji/urlopu będzie:
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Coraz częściej plany urlopowe Polaków weryfikuje sytuacja związana z  pandemią 
koronawirusa. W porównaniu do pierwszych dnia lata, w lipcu zwiększyła się liczba osób 
rezygnujących z wyjazdu, nawet krajowego. Uczestnicy sondażu BioStat wyraźnie częściej 
niż w  czerwcu wskazywali, że pozostaną w  domu, albo zdecydują się na wypoczynek 
zorganizowany własnym sumptem. Decyzje te nie zaskakują, ponieważ związane są 
z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia epidemicznego, a także z rosnących kosztów 
wyjazdów. Dwie trzecie respondentów uważa, że tegoroczne wyjazdy wakacyjne będą 
droższe niż przed rokiem.

Komentarz

Sondaż „Zachowania konsumentów podczas pandemii SARS-CoV-2” przeprowadziło Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® 18-20 lipca 2020 
roku. Badanie zrealizowano metodą CAWI na grupie 1000 Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek. To kolejny sondaż z cyklu badań opinii 
Polaków, jakie prowadzi BioStat® podczas epidemii koronawirusa.


