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Dalej w powietrzu unosi się głównie oczekiwanie, 
a polski podróżnik reaguje na bieżąco, starając się nie 
podejmować gwałtownych i dalekosiężnych decyzji.
 
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym updatem 
wyników.



Jeszcze nie zdecydowałem co zrobię 

z zaplanowanymi na ten rok wyjazdami.

MIMO BRAKU PANICZNYCH ZACHOWAŃ
WIDAĆ WIĘCEJ KONKRETNYCH DECYZJI.

Kiedy przeanalizujemy odpowiedzi respondentów z przełomu marca i kwietnia z tymi 

udzielonymi w okresie poprzedzającym Wielkanoc możemy zauważyć podobieństwo 

– w dalszym ciągu najczęściej nie zdecydowaliśmy co zrobimy z zaplanowanymi na 

ten rok wyjazdami lub przekładamy te wyjazdy, które zaplanowaliśmy na najbliższe 

miesiące. To właśnie przekładanie wyjazdów, których realizację planowaliśmy na najbliższe  

miesiące jest najczęściej deklarowanym krokiem, częściej w pierwszych dwóch 

tygodniach kwietnia niż na przełomie miesięcy (28% vs 23%).

23%

31 marca-1 kwietnia, N=1000

2 kwietnia-10 kwietnia, N=2043

Jak wybuch pandemii koronawirusa (COVID-19) wpłynął na Twoje plany 
wyjazdowe/podróżnicze w tym roku (2020)?

26%

Przełożyłem/am zaplanowane na 

najbliższe miesiące wyjazdy na dalszą 

część roku 2020.

23%

28%

Anulowałem/am zaplanowane na 

najbliższe miesiące wyjazdy.

22%

22%

Nie planowałem jeszcze żadnych 

wyjazdów.

14%

9%

Przełożyłem/am zaplanowane wyjazdy 

na 2021 rok.

7%

7%

Nie przełożyłem/am żadnych 

zaplanowanych wyjazdów.

6%

5%

Anulowałem/am swoje wszystkie 

wyjazdy planowane na obecny rok.

5%

3%



GŁÓWNY POWÓD ANULOWANIA I PRZEKŁADANIA 
WYJAZDÓW TO W DALSZYM CIĄGU OBAWA 
O ZDROWIE.

44% uczestników badania wskazuje właśnie na ten aspekt (łącznieodpowiedzi obawa 

o zdrowie najbliższych, których mogę zarazić oraz obawa o własne zdrowie). Niewiele 

mniejszy odsetek odpowiedzi wskazuje na anulację biletów lotniczych/zamknięcie 

granic/zawieszenie wiz jako główny powód odwołania lub przełożenia podróży. 

W dalszym ciągu w przypadku podróżowania nie uwidaczniają się ekonomiczne aspekty 

pandemii COVID-19. Niezależnie od momentu, w którym respondenci wypełniali ankietę 

niewielki odsetek z nich wskazuje na konieczność oszczędzania czy zmniejszenie lub 

utratę dochodu (kolejno 3% oraz 2%).

24%

Jaki był bezpośredni powód odwołania bądź przełożenia podróży? 
Prosimy o wybranie jednego najważniejszego powodu.

Anulacja biletów lotniczych/ 

zamknięcie granic/zawieszenie wiz

39%

31 marca-1 kwietnia, N=659

2 kwietnia-10 kwietnia, N=535

41%

Obawa o zdrowie najbliższych, których 

mogę zarazić,

24%

21%

Obawa o własne zdrowie,

24%

23%

Obawa o brak możliwości powrotu do 

kraju,

6%

5%

Konieczność oszczędzania (widmo 

kryzysu gospodarczego)

3%

3%

Zmniejszenie lub utrata przychodów

2%

2%

Inne, jakie?

2%

5%



PATRZYMY NA SYTUACJĘ W KRAJU, OD NIEJ 
ZALEŻĄ NASZE DZIAŁANIA.

Zapytani o czynniki, które spowodują wznowienie podróży uczestnicy badania wskazują 

najczęściej na stabilną sytuację w Polsce (bez nowych zakażeń COVID-19) (35%). 

Równie wysoko w zestawieniu możemy odnaleźć praktyczną przesłankę – zacznę 

wyjeżdżać kiedy Polska otworzy granice i wznowi ruch lotniczy (31%). Dodatkowo 

w dalszym ciągu możemy obserwować niski odsetek wskazań na wynalezienie skutecznej 

szczepionki (8%) co pozwala nam przypuszczać, że chcemy powrócić do podróżowania 

nie wtedy kiedy będzie można zabezpieczyć się przed zachorowaniem, a wtedy kiedy 

będzie to z założenia możliwe (otwarcie granic i wznowienie ruchu lotniczego) 

i bezpieczne (nie będzie przybywało nowych zakażeń).

24%

Kiedy planujesz wznowienie podróży? 
Zaznacz jeden, najważniejszy czynnik.

Kiedy sytuacja w Polsce będzie stabilna 

i nie będzieprzybywać nowych zakażeń 

koronawirusem

35%

31 marca-1 kwietnia, N=1000

2 kwietnia-10 kwietnia, N=2043

35%

Kiedy tylko zostaną otwarte granice 

Polski i wznowionyzostanie ruch 

lotniczy

30%

31%

Kiedy cel mojej podróży nie będzie miał 

ani jednejosoby chorej na COVID-19

15%

15%

Kiedy wynaleziona zostanie skuteczna 

szczepionka na COVID-19

10%

8%

Kiedy biura podróży zaczną realizować 

wyjazdy

5%

5%

5%

6%

Kiedy cel mojej podróży będzie miał 

mniej zachorowańna COVID-19 niż 

Polska



JEŻELI JESTEŚMY PEWNI, ŻE NIE POJEDZIEMY 
DO JAKIEGOŚ KRAJU TO NAJCZĘŚCIEJ SĄ TO 
KRAJE, W KTÓRYCH SYTUACJA ZWIĄZANA 
Z COVID-19 JEST WG PRZEKAZÓW 
MEDIALNYCH NAJGORSZA.

Włochy, Chiny, Hiszpania to trzykraje, do których wg wskazań z pewnością pojedzie 

mniej Polaków (kolejno 28%, 18% oraz 15%). Wysoko w zestawieniu możemy też odnaleźć 

Stany Zjednoczone, 9% uczestników badania uznaje je za Państwo, do którego w 2020 

roku na pewno nie pojadą.

77% respondentów twierdzi, że w związku z pandemią nie ma bezpiecznych kierunków 

podróży. Wśród osób, które mogą sobie takie destynacje wyobrazić najczęściej 

wskazywana jest Polska (6%), Islandia (4%) czy Afryka jako kontynent (4%).

Notka metodologiczna: Badanie prowadzone przez Klub Podróżników Soliści 

oraz MANDS Badania Rynku i Opinii z wykorzystaniem metodologii CAWI, N=2043. 

Projekt rozpoczął się 31 marca 2020 roku, dane przedstawiają wyniki realizacji na dzień 

10 kwietnia 2020 roku. Projekt w toku.

Rozkład zmiennych metryczkowych w próbie:

Płeć: Kobiety –62%, Mężczyźni –38%Wiek: 18-24 lata –18%, 25-34 lata –54%, 35-44 lata 

–19%, 45-54 lata –7%, 55+ -3%


