
Droższe wakacje i zaciskanie pasa jesienią 

•  Ponad połowę Polaków wakacyjny wypoczynek kosztował więcej niż przed rokiem.

•  Trzy czwarte uczestników sondażu wiąże wakacyjną drożyznę z inflacją oraz  
nadrabianiem strat z poprzednich miesięcy.

•  Dwie trzecie Polaków spodziewa się wzrostu wydatków w nadchodzącym kwartale.

•  Co piąty respondent będzie jesienią oszczędzał bardziej niż dotąd.

Sondaż „Opinie Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2” został przeprowadzony od 28 do 30 sierpnia 2021 roku przez Centrum Badawczo-Rozwojowe 
BioStat® metodą CAWI na grupie 1000 pełnoletnich Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek. To kolejny sondaż z cyklu badań opinii 
Polaków, jakie prowadzi BioStat® podczas epidemii koronawirusa.

Czy podczas tegorocznych wakacji Pana/i 
wydatki na cele wypoczynkowe   były:

n=1000

Znacznie wyższe niż przed rokiem - 25,4%

Nieco wyższe niż przed rokiem - 26,5%

Ani wyższe, ani niższe - 9,1%

Nieco niższe niż przed rokiem - 1,9%

Znacznie niższe niż przed rokiem - 0,5%

Nie dotyczy, nie poniosłem/ nie poniosłam 
żadnych wydatków - 36,6%

Podczas tegorocznych wakacji ponad połowa Polaków wydała na cele wypoczynkowe więcej niż przed ro-
kiem. Dla co czwartego były to wydatki znacznie większe niż przed rokiem, a dla 26,5% nieco wyższe. 9,1% 
respondentów udał się utrzymać wydatki na poziomie porównywalnym do ubiegłorocznych. Aż 36,6% spę-
dziło okres wakacyjny nie wyjeżdżając.



Czy podczas tegorocznych wakacji zdarzyło się Panu/i 
zapłacić rachunek znacznie wyższy od spodziewanego  ?

n=1000

Tak - 55,0%

Nie - 45,0%

Najczęściej wskazywaną przyczyną wyższych cen podczas tegorocznych wakacji jest ogólna drożyzna 
spowodowana inflacją (76,9%). Kolejnym powodem wzrostu kosztów wypoczynku jest – zdaniem 
ankietowanych – chęć nadrobienia przez sprzedawców i usługodawców strat z poprzednich miesięcy (72,1%). 
Według 49% respondentów na kształtowanie cen wpłynął koronawirus, który osłabił gospodarkę. Wyższe 
ceny za odpowiedź na większy popyt uznało 21,4% uczestników sondażu, zaś 8,9% stwierdziło, że ludzi stać na 
więcej, więc sprzedawcy wykorzystują tę okazję.

Z jakiego powodu Pana/i zdaniem   ceny w tym roku są wyższe 
niż przed rokiem?

n=519

Wszystko drożeje (inflacja) - 76,9%

Sprzedawcy i usługodawcy chcą nadrobić 
straty z poprzednich miesięcy - 72,1%

Koronawirus osłabił też gospodarkę - 49,0%

Większy popyt - 21,4%

Mniejsza podaż - 6,0%

Ludzi stać na więcej, więc sprzedawcy wykorzystują okazję - 8,9%

55% Polaków zdarzyło się podczas tegorocznych wakacji zapłacić rachunek większy, niż się spodziewali.

Dwie trzecie Polaków spodziewa się, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy ich wydatki wzrosną, z czego 22% 
uważa, że będą zdecydowanie większe niż dotychczasowe. Na wydatki na niezmienionym poziomie liczy 28,4% 
pytanych, natomiast w sumie 4,7% przewiduje spadek wydatków.



Czy w ciągu   najbliższych trzech miesięcy Pana/i wydatki   ogólne będą:

n=1000

Zdecydowanie większe niż dotychczasowe - 22,0%

Raczej większe - 44,9%

Ani większe, ani mniejsze - 28,4%

Raczej mniejsze - 4,1%

Zdecydowanie mniejsze - 0,6%

20,8% Polaków bardziej niż dotychczas ograniczy w ciągu najbliższych trzech miesięcy swoje wydatki. 58% 
będzie oszczędzać tak samo jak dotąd. Zaciskanie pasa ograniczy 12,3% respondentów. 8,9% uczestników 
sondażu wskazało, że kwestie oszczędzania ich nie dotyczą.

Czy zamierza Pan/i   w ciągu najbliższych trzech miesięcy oszczędzać  :

n=1000

Bardziej niż dotychczas - 20,8%

Tak samo jak dotychczas - 58,0%

Mniej niż dotychczas - 12,3%

Nie dotyczy, nie oszczędzam - 8,9%


