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Płeć

Jak długi będzie Pana/Pani urlop letni w 2022 roku? 

56% 44%

Wiek
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4%

do 7 dni

24%
między 8 
a 14 dni

38%
powyżej 

14 dni

9%
będę 

wypoczywać 
tylko 

w weekendy

11%
nie wybieram 

się na urlop 
w okresie 

letnim

18%

47%

33%

10%
4% 2%

Gdzie spędzi Pan/Pani tegoroczny urlop letni?

Jeśli w kraju – to gdzie będzie Pan/Pani głównie wypoczywać?

w miejscu 
zamieszkania

25%

zwiedzając różne 
miasta w formule  

city break

14%

w górach

12%

nad jeziorami  
np. na Mazurach

10%

nad morzem

21%

wycieczka objazdowa  
po różnych zakątkach Polski

18%

wyłącznie 
w Polsce

15%
zarówno w kraju  
jak i za granicą

11%
wyłącznie 
za granicą

48%
niestety w domu, 

nigdzie nie wyjeżdżam

26%



Planowanie letniego urlopu 
jest dla Pana/Pani

świetne towarzystwo23%

piękna, słoneczna 
pogoda21%

atrakcje dla dzieci, 
dzięki którym nie będą 
się nudzić

20%

dobre warunki pobytu18%

atrakcje, które stają 
się wspaniałymi 
wspomnieniami po 
urlopie

18%

przyjemnością, długo 
czekam na ten moment29%

zmorą, dlatego korzystam 
tylko z gotowych ofert biur 
podróży

19%

mój urlop planuje partner/
partnerka, przyjaciel/
przyjaciółka 

21%

nie planuję urlopu, działam 
spontanicznie31%

Jeśli za granicą  
– to gdzie głównie?

planuję wyjazd 
poza Europę

w kraju/w krajach 
europejskich

36%
64%

Najważniejsze kryterium 
udanego urlopu letniego?

Czy zdarza się Panu/Pani 
pracować podczas urlopu?

nie, to czas wypoczynku 
nigdy nie pracuje na 
urlopie

41%

niestety, odbieram 
służbowe telefony i maile26%

nie potrafię się odciąć od 
pracy na urlopie, jestem 
cały czas online

19%

zdarza się, że pracuję na 
urlopie14%



Jakie formy relaksu wybiera 
Pan/Pani najchętniej na 
letnim urlopie?

parki rozrywki 31%

zwiedzanie ciekawych miejsc 
i lokalnych atrakcji29%

aktywność fizyczną np. sporty 
wodne, sporty w powietrzu21%

pasywny relaks 19%

Kto jest dla Pana/Pani 
najlepszym towarzyszem 
letniego urlopu?

partner/partnerka33%

przyjaciel/przyjaciółka/
przyjaciele20%

partner/partnerka z dziećmi19%

moje dziecko/moje dzieci14%
poznani na miejscu ludzi, 
czasem stają się dobrymi 
znajomymi na lata

9%

ja sam/sama, lubię 
samotnie spędzać urlop5%

Jakie marzenie związane z nietypową aktywnością chciał(a)by 
Pan/Pani spełnić z tej listy na letnim urlopie?

skok na 
bungee

12%

przejażdżka 
luksusowym sportowym 
samochodem np. Ferrari

7%

lot balonem

11%

lot 
szybowcem

3%

skok ze 
spadochronem 

26%

fly boarding

11%

rejs motorówką lub 
pływanie skuterem 

wodnym

21%

lot motolotnią 
lub paralotnią

9%

Jakie są Pana/Pani największe obawy związane z tegorocznym 
urlopem letnim?

urlop będzie bardzo drogi przy 
cenach po pandemii i wysokiej 
inflacji

57%

marudzenia partnera/partnerki 
czy dzieci17%

jeśli zostanę w kraju, to obawiam 
się brzydkiej pogody15%

problemów zdrowotnych 
np. choroby czy wypadku11%



Czy letni urlop jest 
dobrym momentem na 
spróbowanie jakiegoś sportu 
ekstremalnego?

31%

21%

23%

25%

zdecydowanie tak, może 
uatrakcyjnić urlop i pozostawić 
niesamowite wspomnienia

tak, pod warunkiem że znamy 
możliwości i ograniczenia 
swojego organizmu

nie zastanawiałam/em się 
nad tym, ale rozważę taką 
możliwość

nie, bo wiąże się 
z zwiększonym ryzykiem

Co pochłania najwięcej Pana/
Pani budżetu urlopowego?

dojazd na miejsce 
wypoczynku

koszty zakwaterowania

koszty posiłków

cena wycieczki

atrakcje dostępne na 
miejscu

upominki z wakacji

39%

24%

19%

11%

6%

1%

Najważniejsze kryterium 
udanego urlopu letniego?

gdy aktywnie go spędzamy 
i korzystamy z licznych 
atrakcji

31%

gdy trwa co najmniej 
2 tygodnie29%

gdy potrafimy skutecznie 
zapomnieć o pracy25%

gdy jedziemy na niego bez 
dzieci15%

Jakie największe gafy 
popełniają Polacy na urlopie?

39% 
nadużywają 

alkoholu

21% 
awanturują 

się z obsługą 
i innymi gości 

29% 
są skąpi, nie 

dają napiwków

11% 
są wyniośli, 

traktują 
wszystkich 

z góry



Czy zdażyło się Pani wstydzić za Polaków na urlopie?

Czy którąś z tych gaf zdarzyło się Pani/Panu popełnić na 
urlopie?

nie, Polacy 
zazywczaj 

zachowują się 
kulturalnie na 

urlopie

18%

niestety 
wiele razy, 
dlatego się 

nie przyznaję, 
że jestem 
z Polski

11%

raz, ale 
zapamiętam 
to do końca 

życia

18%

nie tylko Polacy 
nie potrafią 

zachowywać 
się kulturalnie 

na urlopie

34%

na szczęście 
nie, ale 

obawiam sie 
takiej sytuacji

19%

47%
nakładnie 
zbyt dużej 

porcji jedzenia 
podczas 

hotelowych 
śniadań

23%

kłótnia 
z personelem 

obiektu 

22%

zabranie 
hotelowego 

ręcznika 

8%
niezapłacenie 

rachunku 
w restauracji 

lub hotelu 
w wyniku 

roztargnienia

Co zabierasz na wakacyjny 
urlop?

biorę wszystko co wydaje mi 
się, że może się przydać38%

tylko niezbędne rzeczy24%

dla siebie mało, skupiam się 
na rzeczach dla dzieci24%

jeśli czegoś potrzebuje, 
dokupuje na miejscu14%

Gdzie stołujesz się podczas 
urlopu?

we własnym zakresie31%

wykupuje jeden posiłek 27%

wybieram opcję all inclusive27%

stołuje się na mieście15%



Na ile wycieczek wybierasz się podczas urlopu?

33% 
cały czas 

zwiedzam

19% 
nie jeżdżę na 

wycieczki, tylko 
leniuchuje

32% 
jedna 

wycieczka 
wystarczy, reszta 

odpoczynek

16% 
dwie wycieczki 

są w sam raz

Ile planuje Pan/Pani wydać na letni urlop w tym roku na osobę?

Badanie „Urlopowe zwyczaje Polaków - lato 2022” zostało zrealizowane przez serwis 
Prezentmarzeń na próbie 1237 respondentów w formie ankiety online w czerwcu 2022.

do 1000 zł 
na osobę

42%
do 2000 zł 
na osobę

27%
do 3000 zł 
na osobę

21%
powyżej 3000 zł  
na osobę

10%

Czy sytuacja ekonomiczna zmusiła Pana/Panią do zmiany 
urlopowych planów w tym roku?

tak, nie stać mnie 
w tym roku, aby 

wyjechać na urlop

37%

wyjadę na urlop, 
ale będę musiał/a 

oszczędzać

33%

nie, mam odłożone 
pieniądze na 

urlop i zamierzam 
zaszaleć

19%

tak, musiałem/
am zastąpić 

zagraniczny wyjazd 
urlopem w kraju

11%

Z jakiego źródła finansuje Pan/Pani swój urlop?

z bieżących 
dochodów

34%

korzystam z pożyczki lub 
kredytu na wakacje

29%

z oszczędności

22%

zapożyczam się 
u rodziny lub przyjacioł

15%


