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WAKACJE POLAKÓW W TRUDNYCH CZASACH

O RAPORCIE

Tegoroczne wakacje, pewnie jak każde, z pewnością długo będziemy pamiętać. Będziemy 
je pamiętać inaczej, bo wreszcie zdejmiemy maseczki - odetchniemy pełna piersią licząc na to, 
że Covid nie powróci. Inaczej też będziemy musieli skonstruować wakacyjne budżety, bo przecież 
z wyjazdów nie zrezygnujemy, ale pieniędzy w port felu będzie nieco mniej. Chcemy odpocząć 
i planujemy chociaż krótkie oderwanie się od codziennych obowiązków. Nie musimy uważnie 
śledzić zmieniających się przepisów COVID- owych za to śledzimy ciekawe oferty w dobrych 
cenach zarówno w Polsce, jak i poza granicami. Coraz popularniejsze są wyjazdy 3-4 dniowe. 
Także biura podróży oferują np. egzotyczne wakacje na krócej - na 5 zamiast 8 dni pobytu. Pomimo 
zmieniających się okoliczności, latem nadal najchętniej wyjeżdżamy nad Bałtyk i nad mazurskie 
jeziora. W tym roku szczególnie uważnie śledzimy prognozę pogody. Bo jeśli już dotrzemy 
do wymarzonego miejsca, chcielibyśmy cieszyć się słoneczną aurą. Gwarancję dobrej pogody 
daje nam Turcja – od lat ulubiony kierunek wakacyjnych wyjazdów Polaków -  oraz Grecja i Egipt, 
wciąż co najważniejsze wśród ofert z ostatniej chwili, których niestety coraz mniej, możemy 
znaleźć prawdziwe perełki. Wakacje Polaków w trudnych czasach nie muszą oznaczać rezygnacji 
z wypoczynku mogą za to przyczynić się do zmiany naszych konsumpcyjnych nawyków. Jedno jest 
pewne - lato 2022 przed nami, więc kto może niech korzysta w uroków przyrody i ładuje baterie 
na kolejne miesiące.

Oddajemy w Państwa ręce raport opisujący wakacyjne wydatki Polaków. Nasz raport prezentuje 
i analizuje najważniejsze trendy oraz dane związane z przewidywaną aktywnością Polaków 
w czasie tegorocznych wakacji. Przypominamy w nim też o podstawowych zasadach dotyczących 
bezpieczeństwa finansowego w czasie urlopu. Raport oparty został o wyniki badania opinii 
przeprowadzonego w dniach 20-25 maja br. na zlecenie ZBP przez Mind&Roses uzupełniony 
o wybrane dane statystyczne. Życzymy miłej lektury. 

 dr Przemysław Barbrich 
Związek Banków Polskich
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w Polsce

za granicą

nigdzie nie wyjeżdżam, zostaję w domu

nie wiem

dane w %

dane w %

źródło: Minds&Roses na zlecenie ZBP, 
20-25 maja 2022

źródło: Minds&Roses na zlecenie ZBP, 20-25 maja 2022

Gdzie planuje Pan/Pani spędzić tegoroczne wakacje? 

Dlaczego nie zamierza Pan/Pani w tym roku wyjechać na wakacje? 

WAKACYJNE PLANY POLAKÓW
– DROGO, ALE JEDZIEMY!

Jak wynika z badania Minds&Roses przeprowadzonego w maju br. na zlecenie Związku 
Banków Polskich (ZBP) na reprezentatywnej próbie 1000 osób, podobnie jak w ubiegłym roku 
zdecydowana większość Polaków planuje spędzić wakacje w kraju. Taką deklarację złożyło 
61 proc. respondentów. Zagraniczne wojaże planuje 18 proc., a 15 proc. nie wyjedzie nigdzie.  

Podobnie jak w ubiegłym roku nie zmienił się odsetek Polaków, którzy zazwyczaj nie korzystają 
z wyjazdów wypoczynkowych. Taką deklarację złożyło 38 proc. respondentów. Więcej Polaków 
w tym roku nie wyjedzie na wakacje, ponieważ ich sytuacja ekonomiczna ulega pogorszeniu 
i nie mogą pozwolić sobie na wyjazd. To aż 32 proc. respondentów, podczas gdy w ubiegłym 
roku było to 29 proc. O połowę zmalał odsetek osób – w porównaniu do ubiegłego roku – które 
rezygnują z wyjazdu w obawie o zdrowie swoje i najbliższych oraz w związku z zagrożeniem 
epidemiologicznym. Takiej odpowiedzi udzieliło 8 proc. respondentów. W ubiegłym roku było to 
16 proc. 

zazwyczaj nie korzystam z wyjazdów 
wypoczynkowych

moja sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu 
i nie mogę pozwolić sobie na wyjazd

ceny wyjazdów wypoczynkowych wzrosły tak 
mocno, że mnie nie stać

obawiam się o zdrowie swoje i najbliższych 
ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

czekam na atrakcyjną okazję cenową

nie wiem

w miejscu, które wybrałem nie ma już miejsca

61
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dane w % dane w %

Ile planuje Pan/Pani łącznie przeznaczyć 
na wyjazdy wakacyjne w 2022 roku?

Ile osób łącznie z Panem/Panią 
wybiera się na wakacje? 

ILE WYDAMY NA WAKACJE W 2022 ROKU?

Średnio 1358 zł na osobę Polacy planują wydać w tym roku na wyjazd wakacyjny. Jest to 
kwota uśredniona, wynikająca z przeliczenia tego, ile zamierzamy wydać i ile osób będzie nam 
towarzyszyć. To o 11,1 proc. więcej niż w ubiegłym roku, gdy planowane wydatki wynosiły 
średnio 1222 zł na osobę. Podobnie jak w ubiegłym roku najwięcej Polaków – 34 proc. – deklaruje, 
że za wyjazd wakacyjny zapłacą między 2,5 tys. zł a 5 tys. zł. Budżet poniżej 1,5 tys. zł planuje 
przeznaczyć na wakacje 16 proc. respondentów. To mniej niż w ubiegłym roku. Wówczas taką 
deklarację złożyło 21 proc. Wydatki pomiędzy 1,5 tys. zł a 2,5 tys. zł zaplanowało 22 proc. 
Polaków. Nieznacznie wzrósł odsetek osób planujących wyjazd wakacyjny za kwotę pomiędzy 
5 a 10 tys. zł. Taką deklarację złożyło 16 proc. podczas, gdy w ubiegłym roku było to 13 proc. Kwotę 
powyżej 15 tys. zł planuje wydać tylko 1 proc. Polaków.

Samotne wakacje zamierza spędzić 7 proc. Polaków. Najczęściej jednak wyjazdy wakacyjne – 
podobnie jak w ubiegłym roku – będziemy spędzać we dwoje (43 proc.). Pozostała część spędzi je 
w większym – trzyosobowym (24 proc.) lub czteroosobowym (15 proc.) – gronie.

poniżej 1 500 zł

1 500 – 2 500 zł

2 501 – 5 000 zł

5 001 – 10 000 zł

10 001 – 15 000 zł

powyżej 15 000 zł

w tym roku nie planuję 
takich wydatków

nie wiem

16

22

34

16

3

1

2

6

źródło: Minds&Roses na zlecenie ZBP,  
20-25 maja 2022

źródło: Minds&Roses na zlecenie ZBP,  
20-25 maja 2022

spędzam wakacje sam/sama

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób

więcej niż 5 osób

nie wiem
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Większość badanych deklaruje, że wyda na wakacje więcej niż w ubiegłym roku (raczej tak 
–38 proc., zdecydowanie tak – 14 proc.). Powodem są rosnące ceny w Polsce, które odczuwamy 
w każdym aspekcie naszego codziennego życia. Są też tacy, którzy raczej nie planują wydać więcej 
niż rok temu. To 29 proc. respondentów. Zdecydowanie „nie” odpowiedziało 6 proc. 

Polacy zamierzają sfinansować wakacyjny wypoczynek przede wszystkim z własnych pieniędzy. 
Wykorzystają oszczędności i bieżące dochody. Tylko nieliczni zdecydują się na zaciągnięcie 
kredytu czy pożyczki (3 proc.). 65 proc. badanych zdecydowanie odrzuca taką możliwość. 

Jeszcze w tym roku budżet wakacyjny można uzupełnić Polskim Bonem Turystycznym. 
Z  danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że aktywowano ponad 3,4 miliona 
bonów, a do przedsiębiorców turystycznych z tytułu płatności bonami trafiło ponad 
2,2 miliarda złotych. Dotychczas beneficjenci dokonali nimi 550 tys. płatności na łączną kwotę 
blisko 400 mln zł. Rodzice mogą skorzystać z bonu turystycznego nawet, jeśli złożyli wniosek 
o 500+ po 31 grudnia 2021 r., ale w ciągu trzech miesięcy od narodzin dziecka. Dotyczy to 
dzieci urodzonych od października do grudnia ubiegłego roku. Rodzice, którzy do tej pory nie 
aktywowali przysługujących im bonów mogą to zrobić do 30 września 2022 r. Bonem można 
zapłacić na przykład za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym. 
Lista podmiotów turystycznych dostępna jest na stronie internetowej Polskiej Organizacji 
Turystycznej. Obecnie znajduje się na niej około 23 tys. podmiotów.

dane w %
dane w %

Czy planuje Pani wydać więcej 
na wakacje niż w ubiegłym roku? 

Czy planuje Pan/Pani zaciągniecie 
kredytu lub pożyczki na sfinansowanie 
swoich planów wakacyjnych?  

zdecydowanie 
nie 

zdecydowanie 
nie 

zdecydowanie  
tak

zdecydowanie  
tak

raczej nie 

raczej nie 

raczej tak

raczej tak

nie wiem nie wiem

14

38

źródło: Minds&Roses na zlecenie ZBP,  
20-25 maja 2022

źródło: Minds&Roses na zlecenie ZBP,  
20-25 maja 2022
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Podczas wakacji posiadane środki finansowe przeznaczymy przede wszystkim na wypoczynek.  
Deklaruje tak 39 proc. badanych. Jeśli jednak ktoś nie zdecyduje się na wyjazd, to tradycyjnie 
wykorzysta okres letni i przeprowadzi remont mieszkania czy domu. Zrobi tak 17 proc. badanych. 
Blisko co 5. Polak nie planuje z kolei żadnych dodatkowych wydatków w okresie wakacyjnym. 

6 proc. badanych podczas lata kupi nowy sprzęt RTV lub przeznaczy pieniądze na okolicznościowe 
imprezy, takie jak np. wesela (12 proc.). Zakup nowego auta w tym okresie planuje 4 proc. badanych. 
W tym roku 2 proc. respondentów planuje uczyć się języków obcych w okresie wakacyjnym, 
podczas gdy w ubiegłym roku ankietowani nie mieli takich planów. 

dane w %

Jakie dodatkowe wydatki w najbliższym okresie wakacyjnym 
(od końca czerwca do końca sierpnia br.) planuje Pan/Pani? 

źródło: Minds&Roses na zlecenie ZBP,  
20-25 maja 2022

wyjazdy i aktywność wakacyjna 

remont mieszkania 

w tym roku nie planuję takich wydatków 

wydatki okolicznościowe (np. wesele) 

zakup sprzętu RTV/AGD

zakup samochodu

zabiegi zdrowotne

kursy językowe

inne

39

17

15

12

6

4

3

2

2
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GÓRY, MAZURY, MORZE 
– WYDAJEMY ROZSĄDNIEJ

Rosnące ceny już dla nikogo nie są zaskoczeniem. Polacy są zmęczeni covidowymi ograniczeniami 
i pomimo wysokich cen chcą znaleźć fajne i tanie miejsce do wypoczynku. Niestety w tym roku nie 
będzie to takie proste. Także branża turystyczna w nadziei na odrobienie strat z pandemii, podnosi 
ceny usług. Czy to się uda? Raczej nie. Liczba rezerwacji spadła o 20 proc., a jeśli już ktoś planuje 
wyjazd czeka do ostatniej chwili, żeby znaleźć coś tańszego. Wyjazd nad Bałtyk, czyli ulubiony 
kierunek wakacyjnych Polaków będzie w tym roku średnio o 20-30 proc. droższy. Podobnie w 
innych regionach kraju. Ceny noclegów w popularnych kurortach takich jak Sopot, Półwysep 
Helski, Mielno, Międzyzdroje czy Świnoujście rosną, a do tego trzeba jeszcze doliczyć koszt 
wyżywienia i atrakcji turystycznych. Z danych portalu nocowanie.pl wynika, że zainteresowanie 
rezerwacjami spadło o 20 proc. Podobnie jest w górach. Ceny poszybowały i górale narzekają 
na spadek liczby rezerwowanych miejsc. Podobnie jak w ubiegłym roku, chętniej rezerwujemy 
miejsca z dużą, własną przestrzenią. Coraz częściej noclegi nad Bałtykiem są droższe niż we 
Włoszech czy Hiszpanii. A tam przynajmniej mamy gwarancję pięknej pogody. Spędzając wakacje 
nad polskim morzem możemy zaoszczędzić na dojazdach. Nocleg na polu namiotowym wcale nie 
musi oznaczać zatłoczonego placu z kolejką do prysznica lub ciągłą dyskoteką u sąsiada. Może być 
ciekawą alternatywą i atrakcją dla dzieci. Oferta jest bardzo duża i bez problemu można znaleźć 
klimatyczne miejsce nad jeziorem, na brzegu Wisły, w lesie, a nawet w winnicy. Najdroższe noclegi 
na polach namiotowych znajdziemy nad morzem i na Podlasiu. Najtaniej możemy odpocząć na 
łonie natury w Bieszczadach.

ZAKWATEROWANIE

POLE NAMIOTOWE 

Wysokie ceny coraz częściej skłaniają Polaków do wyboru noclegu na polu namiotowym. 

Pola namiotowe 
(średnia cena za dobę w zł)

region 2 osoby 
dorosłe 

2 osoby 
dorosłe  

+ 2 dzieci

namiot  
1-2 

osobowy

namiot  
3-4 

osobowy

przyczepa 
kampingowa parking pies

Mazury 59 90 14 15 40 17 12 

Morze 52 88 17,50 27,50 100 20 8 

Góry 40 72 13 17 100 15 7 

Podlasie 52 98 19 21,50 45 20 25 

Roztocze 34 68 10 15 40 10 10 

Bieszczady 35 59 19 21 44 10 10 

(dzieci do 3 lat gratis)
źródło: opracowanie własne, 1-10 czerwca 2022 r. 
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AGROTURYSTYKA 

Od kilku lat rosnąca popularność wyjazdów do gospodarstw agroturystycznych spowodowała 
wzrost cen takiej formy wypoczynku. Pobyt na wsi wybierają osoby zmęczone miejskim gwarem 
i pragnące odpocząć w ciszy, blisko przyrody i degustując regionalne, domowe specjały. W takich 
miejscach znajdziemy też dużo atrakcji dla dzieci z miasta, dla który to dobra okazja żeby 
zobaczyć skąd się bierze mleko i jak robi się np. sery. Wszystko zależy od pomysłowości właścicieli 
gospodarstwa, a dzieci chętnie uczestniczą w pomocy przy prostych gospodarskich czynnościach.  
Najtańsze oferty możemy jeszcze znaleźć na Roztoczu i Podlasiu. Najdroższe są Mazury 
i miejscowości nadmorskie. Coraz większą popularnością cieszy się Dolny Śląsk z klimatycznymi 
miejsca noclegowymi. 

Dostępnych jest coraz więcej ekskluzywnych ofert agroturystycznych, w których oprócz bliskości 
przyrody można cieszyć oko wysmakowanym designem. Moda na „slow” to już nie tylko zdrowe 
jedzenie. Slow to także nowoczesna forma agroturystyki. Twórcom takich miejsc nie brakuje 
pomysłów: noclegi na wodzie, domki na drzewach. Miejsca klimatyczne i bardzo komfortowe 
– istna uczta dla ducha i ciała, którą cenowo można porównać z wypoczynkiem w egzotycznych 
zakątkach świata. Podczas takich wakacji możemy wyciszyć się trenując jogę czy korzystając 
ze specjalistycznych masaży.

Agroturystyka 
(średnia cena za tydzień w zł)

region 2 osoby dorosłe 2 osoby dorosłe + 2 dzieci

Mazury 3 548 4 830

Morze 2 987 3 276

Góry 2 058 3 330

Podlasie 1 867 2 693

Roztocze 1 521 2 065

Bieszczady 2 056 2 991

źródło: opracowanie własne, 1-10 czerwca 2022 r. 

CARAVANING

W ostatnich latach widać wyraźny wzrost zainteresowania caravaningiem, czyli wakacjami 
w kamperze. Taka forma wypoczynku to przede wszystkim niezależność. Można podróżować 
dokąd się chce, zatrzymywać, gdzie się chce i na ile się chce – oczywiście w wyznaczonych do tego 
miejscach. 

Z raportu motorhome.pl przygotowanego w oparciu o dane Centralnej Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców jednoznacznie wynika, że rynek kamperów w Polsce dynamicznie się rozwija. 
W 2019 r. zarejestrowano 724 nowych samochodów kempingowych, w 2020 r. – 1040, a w 2021 r. 
– 2191 sztuk. Ubiegły rok zakończył się zatem wzrostem naszego rynku o ponad 100 proc. 
w stosunku do roku poprzedniego.

Nowy kamper to przeciętnie wydatek rzędu 250-350 tys. zł, a używany ok. 60-90 tys. zł.  
Zdecydowanie największy udział w sprzedaży mają kampery o dopuszczalnej masie całkowitej do 
3,5 tony. Jest to szczególnie ważne, ponieważ posiadając prawo jazdy kat. B można podróżować 
kamperem o ciężarze do 3,5 tony, natomiast na cięższy pojazd wymagana jest już kategoria 
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C. Obecnie największą grupą są pojazdy przeznaczone dla czterech lub pięciu osób. W sumie, 
w ostatnich latach, takie kampery stanowiły blisko 80 proc. sprzedaży ogółem.

Dla tych, którzy nie mają własnego kampera istnieje wiele możliwości wynajmu. Firmy zajmujące 
się tym biznesem mają szeroką gamę samochodów do wyboru. Cena zależy od kliku czynników. 
Podstawowy to sezon – najwyższe ceny występują w tzw. wysokim sezonie turystycznym, czyli 
od czerwca do września. Czas wynajmu samochodu kempingowego to kolejny ważny czynnik 
wpływający na cenę krótkoterminowego wypożyczenia. Z reguły im dłuższy wynajem, tym cena 
jest korzystniejsza. Przy większej liczbie dni warto negocjować rabat. W sezonie letnim firmy 
z reguły nie wypożyczają kamperów na okres krótszy niż siedem dni. Oczywiście płacimy za klasę, 
wyposażenie i rocznik. Im nowszy kamper i lepiej wyposażony, tym cena będzie wyższa.

Koszt wynajmu kampera na 7 dni 
(średnia cena w zł)

kaucja 5 000 – 8 000

wynajem (opłata za dobę) 2 800 – 3 500

opłata serwisowa 200 – 300 

razem 8 000 – 11 800

źródło: opracowanie własne

To cena samego wynajmu. Podróż kamperem wygeneruje zdecydowanie większe koszty. 
Najistotniejszy składnik tych wydatków to cena paliwa. Benzyna na stacjach bije historyczne 
rekordy cenowe. W ciągu roku paliwa ogółem podrożały o prawie 30 proc. (benzyna o 21 proc, olej 
napędowy o 36 proc., a LPG ponad 43 proc.). Warto pamiętać, że również w 2021 r. ceny paliw 
rosły w historycznym tempie – w maju ub. wzrosły o 33 proc. r/r. 

Ceny rosną z tygodnia na tydzień. Zgodnie z danymi e-patrol.pl średnia cena benzyny 
98-oktanowej na początku czerwca wyniosła 8,02 zł/l co oznacza, że w ciągu tygodnia poszła 
w górę o 16 gr. Tak wysokich cen na stacjach paliw nie widzieliśmy nigdy wcześniej! Jeszcze 
bardziej, bo aż o 22 gr na litrze wzrosła cena Pb95, która wynosi 7,55 zł. O 4 gr podrożał olej 
napędowy oferowany w sprzedaży na stacjach po 7,13 zł/l. Tanieje natomiast LPG, za litr którego 
płaci się średnio 3,59, tj. o 3 gr mniej niż przed tygodniem ( dane na 1.06.2022 r.).

Jak podkreślają eksperci, w najbliższych dniach wizyta na stacji paliw jeszcze mocniej nadszarpnie 
finanse kierowców, a ceny zbliżą się do tych europejskich. Szacują, że już za chwilę będziemy 
płacili ok. 9 zł/l za litr benzyny. Nie brakuje prognoz, że wkrótce cena litra paliwa przebije 10 zł. Co 
gorsza, pojawiają się też głosy, że może nawet dobić do 15 zł za litr. 

Warto pamiętać, że sytuacja na stacjach paliw byłaby jeszcze gorsza, gdyby nie lutowa obniżka 
stawki podatku VAT, która została obniżona z 23% do 8%. Druga tarcza antyinflacyjna ma 
obowiązywać do końca lipca. Kierowcy już się martwią, co będzie, gdy się skończy. Z rządu 
zaczynają płynąć uspakajające głosy, że tarcza zostanie przedłużona. 

Jeśli planujemy podróżować po Europie, to warto przeznaczyć spory budżet na paliwo. Zgodnie 
z majowymi danymi Komisji Europejskiej, cena benzyny w przeliczeniu na euro w Polsce jest 
czwartą najniższą w UE. Taniej jest tylko na Węgrzech, w Słowenii i w Bułgarii. W pozostałych 
krajach zapłacimy więcej. 

Podróżując kamperem trzeba także pamiętać o opłatach za autostrady czy pola kempingowe. 
Nocleg „na dziko” to ryzyko. W Polsce można zatrzymywać się w miejscach oznaczonych jako 
miejsca postojowe i nie należy rozbijać obozowiska. Każdy kraj ma swoje regulacje w tym zakresie. 
Idealnie na podróże kamperem na dziko nadają się kraje skandynawskie i nadbałtyckie. Są jednak 
kraje, które szczegółowo określają zasady kamperowania „na dziko”, a także takie, które wręcz 
tego zabraniają (Francja, Włochy, Hiszpania). Dlatego planując podróż warto zapoznać się 
z obowiązującymi przepisami w danym kraju.
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W Polsce, za parcelę z podłączeniem do prądu w sezonie trzeba zapłacić od 60 do 100 zł za 
dzień postoju. Płaci się także za każdy dzień pobytu. I tak, za dorosłych ok. 20-30 zł, za dzieci 
i studentów ok. 12-15 zł. Najmłodsi do lat 4 są najczęściej zwolnieni z opłat. Jeśli w podróż 
zabieramy psa, to opłata za naszego pupila wyniesie 10 zł za dobę. Jeśli pomnożymy to przez 
siedem, to zbierze się pokaźna kwota. 

Koszt siedmiodniowego pobytu czteroosobowej rodziny na polu 
kampingowym w Polsce (średnia cena w zł)

miejsce postojowe 420 – 700

opłata za dorosłych 280 – 420

opłata za dzieci 168 – 210 

razem 868 – 1330

źródło: opracowanie własne

Kamper, przejazd i postój to nie wszystko na wakacjach. Trzeba przecież jeść i pić. To, ile wydamy 
na ten cel, zleży tylko od nas samych.

Caravaning daje swobodę podróżowania. Jednak, o ile nie posiadamy własnego kampera, nie jest 
opcją ekonomiczną. Decyzja o tym, jak chcemy spędzać wakacje i za ile, zależy tylko od nas.

APARTAMENTY

Komfortowe apartamenty to w sezonie wakacyjnym 2022 spory wydatek. 

Koszt siedmiodniowego pobytu 
(średnia cena w zł) 
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2021 2022 różnica

region miejscowość 2 osoby 
dorosłe

2 osoby 
dorosłe  

+ 2 dzieci

2 osoby 
dorosłe

2 osoby 
dorosłe  

+ 2 dzieci

2 osoby 
dorosłe

2 osoby 
dorosłe  

+ 2 dzieci

Mazury

Ostróda 2 350 3 500 3 032 4 141 682 641

Mikołajki 2 500 2 800 2 677 3 050 177 250

Giżycko 2 000 2 200 2 098 3 010 98 810

Mrągowo 1 900 2 700 2 644 2 907 744 207

Morze

Świnoujście 1 900 2 200 3 366 4 224 1 466 2 024

Władysławowo 1 700 2 100 2 795 3 266 1 095 1 166

Gdańsk 1 400 1 600 2 505 3 178 1 105 1 578

Hel 1 800 3 900 3 007 4 046 1 207 146

Góry

Karpacz 1 300 1 800 1 558 2 311 258 511

Duszniki-Zdrój 1 400 1 600 1 861 2 596 461 996

Zakopane 1 300 1 600 2 174 3 196 874 1 596

Szklarska 
Poręba 1 600 1 900 1 796 2 805 196 905

Podlasie

Augustynów 1 400 2 000 1 573 2 478 173 478

Białystok 800 900 1 199 1 469 399 569

Suwałki 1 500 2 000 1 825 2 402 325 402

Białowieża 1 600 2 800 2 215 2 840 615 40

Roztocze

Zwierzyniec 2 000 2 300 2 160 2 508 160 208

Krasnobród 1 300 1 900 1 894 2 211 594 311

Susiec 1 000 1 350 2 365 2 638 1 365 1 288

Zamość 1 400 zł 2 000 1 750 2 434 350 434

Bieszczady

Polańczyk 1 200 1 750 2 171 2 988 971 1 238

Ustrzyki Dolne 1 310 1 450 1 666 1 720 356 270

Solina 1 100 1 900 2 007 2 598 907 698

Sanok 1 250 1 800 1 315 1 943 65 143
 

źródło: opracowanie własne
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ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Niezależnie od tego, gdzie zdecydujemy się na tegoroczny wypoczynek, atrakcji turystycznych nie 
zabraknie. Niestety, także i one w tym roku zdrożały. Bilety wstępu na przykład do Energylandii 
wzrosły o 20 zł. O 10 zł zdrożały bilety wstępu np. do JuraPark Krasiejów i Kaszubskiego Parku 
Gigantów. Koszt wypożyczenia kajaków najwyższy jest nad Soliną. Z kolei najtaniej wypożyczymy 
kajaki na Mazurach. Nieznacznie zdrożało wypożyczenie rowerów i rowerów wodnych.

PARKI ROZRYWKI

Koszt biletu wstępu
(cena w zł) 

bilet normalny bilet ulgowy

park rozrywki 2021 2022 różnica 2021 2022 różnica

Energylandia 139 159 20 89 109 20

Zatorland Park Rozrywki 79 79,9 0,90 59 69,90 10,90

Park of Poland, Mszczonów 134 139 5 124 119 -5

Zaczarowana Kraina Megalandia 
(Ustka) 29 30 1 24 25 1

JuraPark Krasiejów 79 89 10 59 79 20

Kaszubski Park Gigantów 39 49 10 29 39 10

Park Dinozaurów, Łeba Park 85 95 10 65 85 20

Kopalnia bursztynu w Jantarze 10 15 5 0 0 0

Wioska Gotów, Masłomęcz  
k. Hrubieszowa 8 8 0 4 4 0

Roztocze Zagroda Guciów 20 25 5 15 20 5

Wiejskie ZOO, Berezka k. Polańczyka 20 25 5 15 20 5

Fokarium na Helu 5 10 5 5 10 5

Ogrody Tematyczne  
Hortulus w Dobrzycy 47 59 12 32 39 7

 

źródło: opracowanie własne, 1-10 czerwca 2022 r.
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REJSY 

Koszt biletu wstępu
(cena w zł) 

 bilet normalny bilet ulgowy

rejs 2021 2022 różnica 2021 2022 różnica

Jezioro Solińskie 25 30 5 15 20 5

Jezioro Niegocin 30 30 0 20 20 0

Giżycko – Mikołajki  
– Giżycko 150 150 0 100 100 0

Tramwaj Wodny Gdańsk 
– Hel 50 70 20 45 55 10

Rejs Krynica Morska  
– Frombork 42 40 -2 50 30 -20

źródło: opracowanie własne, 1-10 czerwca 2022 r.

KAJAKI 

Koszt wypożyczenia
(cena w zł) 

godzina doba

miejsce 2021 2022 różnica 2021 2022 różnica

Bieszczady nad Soliną 18 18 0 60 90 30

Mazury, Ruciane Nida 15 20 5 80 80 0

Roztocze, Zwierzyniec 28 15 -13 40 60 20

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, 
Okuninka 20 20 0 60 70 10

 

źródło: opracowanie własne, 1-10 czerwca 2022 r.
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ŁODZIE

Koszt wypożyczenia 
(cena w zł)

mała łódź duża łódź

2021 2022 różnica 2021 2022 różnica

miejsce godz. doba. godz. doba godz. doba godz. doba. godz. doba godz. doba

Bieszczady nad Soliną 18 90 18 90 – – 25 180 25 150 0 -30

Mazury, Ruciane Nida 10 40 30 120 20 80 20 80 100 – 80 –

Roztocze, Zwierzyniec 15 60 – – – – – – – – – –

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, 
Okuninka 15 60 20 50 5 -10 20 80 30 50 10 -30

 

źródło: opracowanie własne, 1-10 czerwca 2022 r.

ROWER WODNY
Koszt wypożyczenia
(cena w zł) 

miejsce 2021 2022 różnica

miejsce godz. doba godz. doba godz. doba

Bieszczady nad Soliną 30 180 30 180 0 0

Mazury, Ruciane Nida 15 – 25 – 10 –

Roztocze, Zwierzyniec 18 – 18 – 0 –

Pojezierze Łęczyńsko- 
-Włodawskie, Okuninka 40 – 25 – -15 –

źródło: opracowanie własne, 1-10 czerwca 2022 r. 
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ROWER
Koszt wypożyczenia
(cena w zł) 

  godzina doba

miejsce 2021 2022 różnica 2021 2022 różnica

Morze Władysławowo 10 10 0 40 59 19

Mazury Mrągowo 10 12,50 3 45 50 5

Roztocze Zwierzyniec 15 15 0 40 30 -10

Bieszczady Lutowiska 30 40 10 45 50 5

Pomorze 
Zachodnie Kołobrzeg 11 11 0 55 77 22

Beskid Śląski Wisła 15 20 5 50 70 20

Kujawsko- 
-Pomorskie Ciechocinek 10 10 0 60 60 0

Mazowsze Warka 10 10 0 25 25 0

Podlaskie Białowieża 15 – – 50 – –

źródło: opracowanie własne, 1-10 czerwca 2022 r. 

PARK LINOWY
Koszt wypożyczenia 
(cena w zł) 

region miejscowość 2021 2022

Mazury Augustów 25 - 45 25 - 40

Bieszczady Polańczyk 25 - 45 25 - 40

Góry Zakopane 25 - 40 10 - 50

Roztocze Zwierzyniec 17 - 35 17 - 35

Podlasie Choroszcz 10 - 15 10 - 70

Zachodniopomorskie Szczecin 20 - 30 10 - 30

Pomorskie Ustka 30 - 50 40 - 60

źródło: opracowanie własne, 1-10 czerwca 2022 r. 
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ZAGRANICZNE
WOJAŻE
– RZECZYWISTOŚĆ 
CZY MARZENIA
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ZAGRANICZNE WOJAŻE
– RZECZYWOSTOŚĆ CZY MARZENIA?

Jak wynika z naszego badania, niemal co piąty Polak zamierza wypoczywać latem za granicą. 
Według danych portalu wakacje.pl na podium po raz kolejny króluje Turcja. Z pewnością ma to 
związek z tym, że Turcja zniosła dla Polaków obowiązek paszportowy i od 19 kwietnia br. możemy 
tam podróżować bez paszportu. Nie bez znaczenia jest też fakt, że kraj ten przez lata cieszył się 
ogromną popularnością wśród Rosjan. Teraz zwolnione przez nich hotele są szerzej dostępne, 
w tym dla nas. Tuż za Turcją, według stanu sprzedaży na koniec marca, znalazły się Grecja 
i Egipt. Te trzy państwa odpowiadają łącznie za 65 proc. sprzedaży. Miejsca od 4 do 10 zajmują 
Hiszpania, Tunezja, Cypr, Bułgaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chorwacja i Włochy.

W grupie rodzin z jednym dzieckiem średnia cena rezerwacji do Turcji to 10 867 zł, do Grecji 
6 767 zł, a do Egiptu 8 479 zł, przy rodzicach podróżujących z dwójką dzieci za pobyt w Turcji 
klienci płacą 10 406 zł, za wakacje w Grecji 8 959 zł, a w Egipcie 15 820 zł. 

Tygodniowy pobyt w apartamencie 
(cena w zł) 

Kraj 2 osoby dorosłe 2 osoby dorosłe 
 + 1 dziecko

2 osoby 
+ 2 dzieci

Turcja 5 976 10 867 10 406

Grecja 5 321 6 767 8 959

Egipt 5 220 8 479 15 820

Hiszpania 4 358 7 439 10 658

Tunezja 4 861 7 178 10 432

Cypr 4 546 7 565 8 838

Bułgaria 6 014 8 423 7 236

Zjednoczone Emiraty Arabskie 7 101 12 254 19 084

Chorwacja 4 143 8 982 10 269

Włochy 6 430 11 442 14 278

źródło: wakacje.pl

Warto pamiętać, że to ceny tzw. wczesnego etapu rezerwacji, który trwał do końca marca. Ceny 
te nie odbiegały zasadniczo od ubiegłorocznych ofert. Nie widać na nich jeszcze wpływu nie-
ustannie rosnącej inflacji, wzrostu kursów walut i zawirowań na rynku paliw, które nasiliła wojna 
w Ukrainie.

Eksperci branży turystycznej wskazują, że w ostatnich tygodniach ceny wycieczek wyraźnie 
rosną i są już wyższe o ok. 20 proc. niż przed rokiem. Szacują, że mogą wzrosnąć o kolejne 
10 proc. Dlatego w tym sezonie trudno będzie liczyć na superprzeceny na wyjazdy rezerwowane 
w ostatniej chwili. Co prawda oferty last minute będą się pojawiały, ale nie będą tak atrakcyjne, jak 
w poprzednich latach. Już bowiem w zeszłym roku zdarzało się, że te same wycieczki kupowane 
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tuż przed wyjazdem kosztowały więcej niż kupowane kilka, czy kilkanaście tygodni wcześniej.
Może się więc okazać, że czekając do samego końca nasze marzenia mogą się nie spełnić… lub 
kosztować zdecydowanie więcej niż zakładaliśmy. 

Biura podróży, żeby trochę zmniejszyć koszty ponoszone przez klientów, oferują coraz 
częściej cztero- lub sześciodniowe wyjazdy. W takiej sytuacji płacimy wprawdzie mniej, niż za 
standardowy, siedmiodniowy wypoczynek, jednak odpoczywamy krócej. Coś za coś. To opcja dla 
osób, które mają sztywny budżet i wolą zrezygnować z długości wypoczynku na rzecz jego ceny.

Wyjazdy poza najbardziej popularnym wśród Polaków okresem wakacji szkolnych są oczywiście 
tańsze niż te w szczycie sezonu. Wtedy można liczyć na ciekawą ofertę. Każdy, kto może jechać we 
wrześniu lub październiku, wyda mniej. 

Tanie wakacje za granicą to już niestety przeszłość. Biorąc pod uwagę ceny wypoczynku w Polsce, 
zagraniczne wojaże wciąż są alternatywą. Szczególnie dla tych, dla których najważniejsze są 
gwarantowana słoneczna pogoda i ciepłe morze do kąpieli. 



WAKACJE 2022  
– DROGO, ALE  
BEZPIECZNIE!
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CHROŃMY SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ

STRACIŁEŚ KARTĘ? NIE RYZYKUJ

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z BANKOMATU

Korzystając z letniego wypoczynku, czy to w Polsce czy za granicą pamiętajmy o bezpieczeństwie 
nas samych i naszych pieniędzy. Dbajmy o nasze dokumenty i karty płatnicze - to nie są zwykle 
kawałki plastiku, to nasza tożsamość i finanse. Dbajmy  również o bezpieczeństwo podczas 
dokonywania płatności czy wypłat pieniędzy z bankomatu. Chrońmy swoje dane, PINy, kody, 
urządzenia mobilne, za pomocą których bankujemy. Niestety, nie bez powodu mówi się, że okazja 
czyni złodzieja. Odpoczywajmy, relaksujmy się, ale bądźmy też rozsądni i rozważni - żeby z wakacji 
wrócić tylko z tymi najpiękniejszymi wspomnieniami.  

Podróżując powinniśmy w sposób szczególny dbać o port fel i znajdujące się w nim dokumenty. 
Powinniśmy mieć świadomość, że nie tylko zagubienie dowodu tożsamości, ale również jego 
czasowa strata może przyczynić się do naszych problemów w przyszłości. Nie należy więc 
pozostawiać dokumentów bez opieki czy też jako zastaw np. w wypożyczalni. Przestępcy 
posiadający nasze dane osobowe mogą przykładowo wyłudzić kredyt na nasze nazwisko, czy 
też wziąć tzw. chwilówkę w firmie pożyczkowej. Przestępcy mogą także na nasze nazwisko 
wypożyczyć i sprzedać samochód lub podpisać kilka umów z operatorem telekomunikacyjnym, 
dostając w zamian markowe telefony komórkowe. Problemy związane z wykorzystaniem naszej 
tożsamości mogą do nas dotrzeć po kilku miesiącach lub nawet latach. Bardzo ważną czynnością 
po utraceniu dokumentu tożsamości jest jego zastrzeżenie. Gdy zastrzegasz dowód, zgłaszasz go 
do Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. W kilka minut informacja dotrze do wszystkich 
banków w Polsce, Poczty Polskiej oraz operatorów telefonii komórkowej. Twoja tożsamość jest 
bezpieczna i nikt nie będzie mógł już potwierdzić tożsamości na podstawie Twojego dokumentu. 

Sprawdź na: www.dokumentyzastrzezone.pl 

W port felu najczęściej nosimy również karty bankowe. Co roku Polacy tracą ponad milion kart 
płatniczych. Głównie dlatego, że je gubią, ale czasem padają także ofiarą kradzieży. W przypadku 
utraty najlepiej skorzystać z ogólnopolskiego systemu do zastrzegania kart bankomatowych. Należy 
zadzwonić na numer (+48) 828 828 828, wypowiedzieć nazwę banku, a system połączy z odpowiednią 
infolinią. Następnie należy odpowiedzieć na kilka pytań weryfikujących, a system bezpłatnie 
zastrzeże kartę.

Wypłacając pieniądze stań blisko maszyny i zasłoń swoim ciałem ekran i klawisze, dodatkowo 
zasłoń też ręką klawiaturę. Jeszcze przed włożeniem karty do bankomatu sprawdź czy wejście 
na kartę nie posiada żadnych dodatkowych nakładek w postaci np. doklejonej nietypowej listwy 
z nawierconymi małymi otworami, elementów działających jak magnes, elementów, które można 
oderwać czy odkleić itd. Zwróć również uwagę na klawiaturę – nie powinna być wypukła ani 
zniekształcona. Jeśli wygląd lub funkcjonowanie bankomatu wzbudzi Twoje podejrzenia nie 
wykonuj transakcji.  
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BEZPIECZEŃSTWO KODU PIN

WAŻNE INFOMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

ZABLOKUJ EKRAN

AKTUALIZUJ SYSTEM I APLIKACJE

PIN do karty bankowej nie powinien być nigdzie zapisywany, szczególnie na karcie, w portfelu ani 
w telefonie. Ułóż PIN, który nie będzie oczywisty (jak data Twoich urodzin czy ciąg takich samych 
cyfr). Nigdy nie podawaj nikomu swojego PINu, ani nie pożyczaj karty. Pamiętaj o zmianie PINu 
co jakiś czas, np. raz na pół roku. Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo sprawdzaj także wyciąg 
z konta, w przypadku podejrzanych transakcji zgłoś problem swojemu bankowi.  

System do zastrzegania kart bankomatowych dostępny jest również w języku ukraińskim i obsługuje 
wszystkie karty płatnicze wydane w Polsce. Dla wszystkich obywateli ukraińskich posiadających katy 
płatnicze wydane w Polsce uruchomiono również wersję strony WWW.ZASTRZEGAM.PL w języku 
ukraińskim. Na stronie znajdują się przydatne informacje, jak szybko i skutecznie zastrzec zgubioną 
lub skradzioną kartę płatniczą.

Tak, jak nie zostawiasz otwartych drzwi do domu, tak nie zostawiaj otwartego dostępu do swojego 
telefonu lub laptopa. W czasach weryfikacji odciskiem palca, twarzą czy kilkucyfrowym kodem nie 
warto podawać swoich danych na tacy. Stosuj zabezpieczenia jakie umożliwia Twoje urządzenie. 
Podobnie korzystając z bankomatu zasłaniaj ekran, tak aby ktoś postronny nie zapamiętał twojego 
PINu. Jeśli zauważysz, że bankomat wygląda inaczej niż zwykle, ma podłączone dodatkowe 
urządzenie nie korzystaj z niego i zgłoś sytuację do wystawcy karty lub operatora bankomatu. 

Aktualizacje systemu operacyjnego oraz kluczowych aplikacji, oprócz dodatkowych funkcji 
i możliwości, zawierają w sobie wiele dodatków poprawiających bezpieczeństwo naszych danych 
oraz wirtualnego port fela. Warto również rozdzielić kanały komunikacyjne tak, by autoryzujące 
wiadomości np. SMS przychodziły na inne urządzenie, niż to przez które logujemy się do banku. 

Dbajmy o bezpieczeństwo swoje, swoich najbliższych, naszych finansów, nastawmy się 
pozytywnie i ładujmy swoje akumulatory.

Obyśmy zdrowi byli, a za rok znów będą wakacje. Możemy zacząć o nich myśleć już dziś lub zaraz 
po powrocie z urlopu. Dzięki temu będziemy mieli cały rok na oszczędzanie i planowanie kolejnego 
letniego wypoczynku. 
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