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Koronawirus
a plany podróżnicze
Polscy podróżnicy podchodzą do pandemii praktycznie.
Śledzą zmiany i reagują tylko w ostateczności.
Pomimo tego, że w tej chwili obawiają się o zdrowie
swoje i swoich najbliższych, jak tylko obostrzenia
w związku z koronawirusem zostaną zniesione a sytuacja
opanowana, są gotowi do wznowienia podróży.
Zapraszamy do zapoznania się z częściowymi wynikami
badania.

WZGLĘDNY SPOKÓJ
Zapytani o to jak wybuch pandemii koronawirusa (COVID-19) wpłynął na ich
plany wyjazdowe polscy podróżnicy twierdzą najczęściej, że przełożyli z jego powodu
wyjazdy w najbliższych miesiącach (23%) lub je anulowali (22%). Podobny odsetek
uczestników badania jeszcze nie zdecydował co zrobi z zaplanowanymi wyjazdami.
Czekają zatem na rozwój wypadków, zanim podejmą decyzje odnośnie wyjazdów
planowanych na najbliższe miesiące. Zdecydowanie rzadziej możemy zauważyć
w zachowaniu polskich podróżników skrajne reakcje. Jedynie 6% badanych osób nie
przekłada żadnych zaplanowanych wyjazdów a jeszcze mniejszy odsetek respondentów
anuluje wszystkie wyjazdy planowane na obecny rok (5%).

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

5%

Jeszcze nie zdecydowałem/am co zrobię
z zaplanowanymi na ten rok wyjazdami.

6%

Przełożyłem/am zaplanowane na najbliższe
miesiące wyjazdy na dalszą część roku 2020.

7%

23%

Anulowałem/am zaplanowane na najbliższe
miesiące wyjazdy.
Nie planowałem jeszcze żadnych
wyjazdów.

14%
23%
22%

Przełożyłem/am zaplanowane wyjazdy
na 2021 rok.
Nie przełożyłem/am żadnych zaplanowanych
wyjazdów.
Anulowałem/am swoje wszystkie wyjazdy
planowane na obecny rok.

GŁÓWNY POWÓD
ANULOWANIA I PRZEKŁADANIA
WYJAZDÓW TO OBAWA
O ZDROWIE
Powołuje się na niego 48% polskich podróżników (łącznych odpowiedzi obawa o zdrowie
najbliższych, których mogę zarazić oraz obawa o własne zdrowie). Drugim najczęściej
wymienianym motywatorem podjęcia takich decyzji jest brak praktycznej możliwości
odbycia podróży – anulowanie biletów lotniczych, zamknięcie granic czy zawieszenie
wiz. Wskazuje na niego 39% uczestników Ogólnopolskiego Badania Podróżników 2020.
Najrzadziej polscy podróżnicy wskazują na ekonomiczne aspekty aktualnej sytuacji.
Jedynie 3% twierdzi, że powodem odwołania lub przełożenia zaplanowanych wyjazdów
jest konieczność oszczędzania, a jeszcze mniej, bo 2% respondentów wymienia
zmniejszenie lub utratę przychodów.

Jaki był bezpośredni powód odwołania bądź przełożenia podróży?
Prosimy o wybranie jednego najważniejszego powodu.
3%

2% 2%
Anulacja biletów lotniczych/zamknięcie
granic/zawieszenie wiz.

6%

Obawa o zdrowie najbliższych, których
mogę zarazić.
Obawa o własne zdrowie.

39%

24%

Obawa o brak możliwości powrotu
do kraju.
Konieczność oszczędzania (widmo
kryzysu gospodarczego).

24%

Zmniejszenie lub utrata przychodów
Inne, jakie?

SWOJE PLANY PODRÓŻNICZE OPIERAMY O TO,
CO BĘDZIE SIĘ DZIAŁO W POLSCE
Stabilna sytuacja i brak nowych zakażeń koronawirusem lub otwarcie granic oraz
wznowienie ruchu lotniczego to dwa najczęściej wymieniane czynniki, które sprawią, że
polscy podróżnicy wznowią wyjazdy (kolejno 35% oraz 30%).
Co ciekawe, jedynie 10% z uczestników badania wskazuje na wynalezienie skutecznej
szczepionki na COVID-19 a jeszcze mniejszy odsetek opiera swoje decyzje na
wznowieniu wyjazdów przez biura podróży (5%).

Kiedy planujesz wznowienie podróży? Zaznacz jeden, najważniejszy czynnik.

Kiedy sytuacja w Polsce będzie stabilna
i nie będzie przybywać nowych zakażeń
koronawirusem
Kiedy tylko otwarte zostaną granice
Polski i wznowiony zostanie
ruch lotniczy
Kiedy cel mojej podróży nie będzie
miał ani jednej osoby chorej na
COVID-19
Kiedy wynaleziona zostanie
skuteczna szczepionka
na COVID-19

5%

5%

10%
35%
15%

30%

Kiedy biura podróży zaczną realizować
wyjazdy
Kiedy cel mojej podróży będzie miał mniej
zachorowań na COVID-19 niż Polska

Badanie prowadzone jest z wykorzystaniem metodologii CAWI, N=1000.
Projekt rozpoczął się 31 marca 2020 roku, a dane przedstawiają wyniki realizacji na dzień
1 kwietnia 2020 roku. Badanie nadal trwa.

