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Struktura wystąpienia 

1. Rzeczywistość wobec, której stoi branża turystyczna.  
Dotychczasowa wiedza o kryzysach i turystach (ruchu turystycznym). 

2. Metodyka i wyniki badań. 
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Fakty 
1. Stały trend wzrostowy ruchu turystycznego 

1950 25 

1955 47 

1960 69 

1965 113 

1970 166 

1971 179 

1972 189 

1973 199 

1974 206 

1975 223 

1976 229 

1977 250 

1978 267 

1979 283 

1980 286 

1981 288 

1982 286 

1983 290 

1984 317 

1985 328 

1986 339 

1987 364 

1988 395 

1989 427 

1990 435 

1991 465 

1992 503 

1993 519 

1994 554 

1995 531 

1996 563 

1997 589 

1998 605 

1999 627 

2000 680 

2001 678 

2002 698 

2003 689 

2004 760 

2005 809 

2006 855 

2007 914 

2008 934 

2009 897 

2010 958 

2011 1 004 

2012 1 051 

2013 1 101 

2014 1 150 

2015 1 206 

2016 1 247 

2017 1 337 

2018 1 413 

2019 1466 

2020* 399 

Międzynarodowe przyjazdy turystyczne w latach 1950-2020 (mln) 



Fakty c.d. 2. Ruch turystyczny (zwłaszcza międzynarodowy) jest bardzo 
wrażliwy na różne kryzysy i katastrofy. 

3. W historii turystyki znajdujemy wiele przykładów kryzysów. 

1,6 mld 

1,2 mld 

0,8 mld 

0,4 mld 

Epidemia SARS, 2003: 
-2 mln 

Kryzys finansowy, 2009: 
-37 mln 

Pandemia COVID-19, 2020: 
-1,0 mld 

2019: 
1,408 mld 

Prognoza na 2020: 
1,460 mld 

https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19 

Liczba ataków terrorystycznych  
w destynacjach turystycznych  
w latach 1970-2008 

2000 –  USA przyjęły 50,9 mln turystów zagranicznych, 
(7,3% światowego ruchu turystycznego). II miejsce  
po Francji. Wpływy z turystyki przyjazdowej wyniosły 
82,0 mld USD (17,8% przychodów globalnych  
z turystyki). I miejsce na świecie.  

2001 – 45,5 mln turystów  zagranicznych (-10,7%); 
wpływy z turystyki 72,3 mld USD (-11,9%). 

2005 – 49,3 mln turystów  zagranicznych wpływy  
z turystyki 81,8 mld USD. 

11 września, 2001: 
-1 mln 

0,4 mld 

Międzynarodowe przyjazdy turystyczne w latach 1990-2020 

Tsunami, 2004 



Afryka 

Ameryka Płn. i Płd. 

Azja  

Europa  

-84% 

-95% 

 

-69% 

-81% 

 

-68% 

-72% 

 

-69% 

-85% 

 

Międzynarodowe podróże turystyczne w roku 2019, 2020 i 2021  

tys. 

2021 

2019 

2020 
-73% 

-85% 

Źródło: na podstawie UNWTO, https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19 (dostęp: 21.09.2021)                                 

Czechy Polska 
-60% 

-74% 

Fakty c.d. 
4. Kryzysu wywołanego przez COVID-19 nie daje się do niczego porównać.  
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SARS, wzrost 
powrócił po 5 

miesiącach 

11 Września, 
wzrost powrócił 
po 6 miesiącach 

Kryzys finansowy, 
wzrost powrócił po 

10 miesiącach 

Kryzys finansowy (miesiąc „0” styczeń 2009)  

SARS (miesiąc „0” marzec 2003)  

11 Września (miesiąc „0” wrzesień 2001)  

https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19 

Fakty c.d. 
5. Kryzysy kończą się powrotem do tzw. „normalności” – stanu przed.  

Długość okresu powrotu do tendencji 
wzrostowej międzynarodowych przyjazdów 
turystów 



Fakty c.d. 
6. Restrykcje dotyczące podróży międzynarodowych 11. Według badania opublikowanego przez 

Uniwersytet Oksfordzki pandemia koronawirusa 
prawdopodobnie stała się przyczyną największego 

spadku oczekiwanej długości życia od czasu II wojny 
światowej. W 2020 r. w porównaniu z 2019 r. 

oczekiwana długość życia spadła o ponad sześć 
miesięcy w 22 z 29  państw analizowanych  

w badaniu, które obejmowało Europę, USA i Chile.  
Natomiast średnia długość życia amerykańskich 

mężczyzn spadła o ponad dwa lata. 

10. Kanada: Premier Jason Kenney obiecał mieszkańcom Alberty „najlepsze wakacje 
życia” gdy 1 lipca br. zniósł większość obostrzeń – dziś walczy o utrzymanie władzy. 

12. W związku z poluzowaniem restrykcji 
sanitarnych w Norwegii amerykańska 

agencja sanitarna CDC przeniosła ten kraj do 
poziomu czwartego (wysokiego ryzyka) 
 na liście miejsc, do których podróż jest 

Amerykanom odradzana. 

7. Holandia: Od 25 września obowiązują nowe obostrzenia. Do restauracji, 
muzeum czy kina jedynie za okazaniem przepustki sanitarnej.  

Za nierespektowanie przepisu, właścicielom obiektów grożą kary  
(grzywna 2,5-10 tys. euro, a nawet zamknięcie lokalu). 

8. 18 miesięczny zakaz wjazdu na teren USA dla osób nieposiadających 
amerykańskiego obywatelstwa, statusu rezydenta lub specjalnej wizy 

zniesiony zostanie od listopada br. dla zaszczepionych z UE, UK, Chin i Brazylii. 
13. Poziomy, strefy, kolory,  

świadectwa, certyfikaty, szczepionki i dawki, 
testy, okresy, kwarantanna 

9. Od 01.10 br. do Portugalii bez certyfikatu COVID-19. Portugalia jest 
obecnie krajem o najwyższym na świecie wskaźniku szczepień – 84%. 



Fakty c.d. 

Podróż w czasach pandemii. "W każdym z krajów panują inne 
zasady dotyczące dzieci" 

„…bez żadnych obostrzeń - niezależnie od wieku - 
polecimy między innymi do Albanii, Macedonii, Meksyku, 
Dominikany, Kostaryki czy kontynentalnej Hiszpanii.  
Kolejna grupa krajów - jak choćby Bułgaria, Chorwacja, 
Grecja czy Tunezja - zwalnia ze szczepień i testowania 
tylko dzieci do 12 roku życia. Za to przed wylotem do 
Turcji, Włoch czy Egiptu będą testowane już 6-latki. Na 
Malcie, testy obowiązują od piątego roku życia, a na 
Malediwach od pierwszego. Kenia, Kuba i Seszele to 
kierunki gdzie testowani są wszyscy, nawet noworodki…” 

… lecz wrogiem 

turysty!!! 

??

? 

14. Niepewność warunków podróżowania. 



Samorealizacja 

Estetyka 

Poznanie 

Przynależność i miłość 

Szacunek i uznanie 

Bezpieczeństwo 

Potrzeby biologiczne i fizjologiczne 

ZASPOKOJENIE – środki, sposoby  

rozwój, hobby, podróże, sport  

dzieła sztuki, krajobraz, zabytki   

książki, zwiedzanie, informacja  

zegarki, certyfikaty, wojaże 

rodzina, przyjaciele, społeczności 

domy, polisy, profilaktyka 

jedzenie, sen, powietrze   

Wyższy poziom 
(dążenie do rozwoju, 

wzmocnienie) 

Niższy poziom  
(brak czegoś i dążenie 

do homeostazy) 

15. W piramidzie potrzeb człowieka turystyka umiejscawiana jest na wyższych poziomach. 



Zmiany w zachowaniach turystów. Metodyka badań.  

1. Triangulacja źródeł danych (źródła wtórne/pierwotne, różne badania/różne 
ośrodki badawcze/różni badacze) 

2. Wybrane aspekty związane z realizacją  
podróży turystycznych i skala Likerta  

… jechać? 

… nie jechać? 

… kiedy jechać? 

… dokąd jechać? 

… czym jechać? 

… ??? 

Twierdzenie 

Zdecydowanie się 

zgadzam 

Zgadzam 

się 

Ani się 

zgadzam, ani 

się nie 

zgadzam 

Nie  zgadzam 

się 

Zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

7 6 4 2 1 

Covid zdecydowanie zmienił moje życie i pracę. 14 6 3 2 4 

Covid zmienił moje nastawienie do życia i pracy. 13 10 7 2 5 

Covid ograniczył moje i mojej rodziny dochody. 13 15 2 6 5 

Covid wpłynął na moje i mojej rodziny zdrowie. 14 9 7 3 6 



Wyniki Wpływ sytuacji pandemii  na codzienność 

Zdecydowanie się zgadzam 

Zgadzam się 

Ani się zgadzam, ani się nie 
zgadzam 

Nie  zgadzam się 

Zdecydowanie się nie 
zgadzam 

Covid zdecydowanie zmienił moje życie i pracę (%). 

Zdecydowanie się zgadzam 

Zgadzam się 

Ani się zgadzam, ani się nie 
zgadzam 

Nie  zgadzam się 

Zdecydowanie się nie 
zgadzam 

Covid ograniczył dochody moje i mojej rodziny (%). 

26,9 

36,5 

23,1 5,8 

7,7 

23,1 

9,6 

25,0 

38,5 

3,8 

Zdecydowanie się zgadzam 

Zgadzam się 

Ani się zgadzam, ani się nie 
zgadzam 

Nie  zgadzam się 

Zdecydowanie się nie 
zgadzam 

Covid wpłynął na moje i mojej rodziny zdrowie. 

Zdecydowanie się zgadzam 

Zgadzam się 

Ani się zgadzam, ani się nie 
zgadzam 

Nie  zgadzam się 

Zdecydowanie się nie 
zgadzam 

Covid spowodował, że bardziej dbam  
o moje zdrowie i bezpieczeństwo (%). 

11,5 

13,5 

13,5 
13,5 

34,6 

26,9 

9,6 

46,2 15,4 

15,4 



Wyniki c.d. Wpływ sytuacji pandemicznej na potrzebę podróżowania 

Zdecydowanie się zgadzam 

Zgadzam się 

Ani się zgadzam, ani się nie 
zgadzam 

Nie  zgadzam się 

Zdecydowanie się nie zgadzam 

Z niecierpliwością czekam na koniec pandemii,  
aby powrócić do swobodnych podróży turystycznych (%). 

Zdecydowanie się zgadzam 

Zgadzam się 

Ani się zgadzam, ani się nie 
zgadzam 

Nie  zgadzam się 

Zdecydowanie się nie 
zgadzam 

Bardzo brakuje mi moich podróży sprzed pandemii (%). 

55,8 

15,4 
5,8 

5,8 17,3 

48,1% badanych uznało, że 
przed pandemią często 
podróżowali za granicę  

i odwiedzili wiele krajów 
europejskich (50,0% 
respondentów) oraz 

pozaeuropejskich (28,9%) 

48,1% badanych uznało, 
że przed pandemią często 

podróżowali po kraju 
i odwiedzili wiele 

regionów Polski (59,6%) 

9,6 

21,2 7,7 

51,9 

9,6 

https://pl.freepik.com/ 

https://ubezpieczenieturystyczne.online/assi
stance-w-podrozy-na-co-mozemy-liczyc/ 



Wyniki c.d Wpływ sytuacji pandemicznej na działania turystów w kierunku 
poprawy możliwości realizacji potrzeby podróżowania 

Zdecydowanie się zgadzam 

Zgadzam się 

Ani się zgadzam, ani się nie 
zgadzam 

Nie  zgadzam się 

Zdecydowanie się nie 
zgadzam 

Jestem gotów/gotowa ponosić dodatkowe koszty  
na testy covidowe, aby tylko móc podróżować (%). 

9,6 26,9 

15,4 

28,8 

19,2 

Zdecydowanie się zgadzam 

Zgadzam się 

Ani się zgadzam, ani się nie 
zgadzam 

Nie  zgadzam się 

Zdecydowanie się nie 
zgadzam 

Jestem gotów/gotowa zaszczepić się (ponawiać 
szczepienie), aby tylko móc podróżować (%). 

46,2 

21,2 

7,7 

11,5 

13,5 

Zdecydowanie się zgadzam 

Zgadzam się 

Ani się zgadzam, ani się nie 
zgadzam 

Nie  zgadzam się 

Zdecydowanie się nie 
zgadzam 

Jestem gotów na kwarantannę, aby móc podróżować (%). 

5,8 

5,8 

36,5 

38,5 

13,5 

https://www.bankier.pl/ 

https://www.salve.pl/ 

https://www.cellis.pl/ 



Źródło: Coronavirus: impact on the tourism industry worldwide, Statista 2021. 

Ustawodawstwo / obostrzenia rządowe 

 Potencjalne kłopoty z kwarantanną 

 Współtowarzysze podróżujący nie przestrzegający zasad  

Troska o własne zdrowie 

Anulacje podróży w ostatniej chwili 

Doświadczenie będzie miało negatywny wpływ  

Wyzwania w przypadku zwrotu środków z powodu anulowania 

Niepokój związany z podróżowaniem (np. lataniem)  

Brak zaufania do miejsca docelowego  

 Troska o czystość zakwaterowania  

Dodatkowe koszty związane z wymaganymi testami  

Obawy związane z ubezpieczeniem podróżnym  

Przyczyny finansowe z powodu COVID-19  

Inne  

Wyniki c.d. 

Bariery podejmowania podróży turystycznych (od marca 2021 ) 
w percepcji turystów 



Wyniki c.d. Wpływ sytuacji pandemicznej na realizacje podróży w 2020 i 2021 

1. W zależności od momentu badania (IX. 2020, XI.2020 i VIII-IX.2021)  
od 55% (2021) do 70% (2020) respondentów dokonało zmian w planach podróżniczych. 

2. Całkowita rezygnacja z podróży turystycznych: 38-39% respondentów (IX.2020 i XI.2020) i 25% (VIII-
IX.2021). 

3. Ograniczenie liczby wyjazdów turystycznych: 29-35% (IX.2020 i XI.2020)  
i 48% (VIII-IX.2021). 

4. Podróże turystyczne wyłącznie po kraju: 27% (IX.2020) i 21% (VIII-IX.2021). 

5. Rezygnacja z podróży samolotem: 20% (XI.2020).  

6. Podróże turystyczne wyłącznie samochodem prywatnym: 23% (IX.2020 i XI.2020)  
i 12% (VIII-IX.2021). 

7. Przesunięcie terminu podróży: 21% (XI.2020). 

8. Zmiana miejsca docelowego: 11% (IX.2020) i 31% (VIII-IX.2021). 

9. Skrócenie pobytów: 10% (IX.2020) i 4% (VIII-IX.2021). 

10. Rezygnacja z podróży ze znajomymi: 37% (VIII-IX.2021). 



Wyniki c.d 
Wpływ pandemii COVID-19 na decyzje turystów 

Twierdzenie 
Zgadzam się 

(%) 

Ani się zgadzam, ani 

nie zgadzam (%) 

Nie zgadzam 

się (%) 

Jestem przekonany/a, że podróże turystyczne są obecnie 

niebezpieczne dla zdrowia. 
21 19 60 

Jestem pewny/a, że podróże turystyczne przyczyniają się do 

rozprzestrzeniania się COVID-19. 
42 10 48 

Jeśli chodzi o rozwój COVID-19 uważam, że podróże turystyczne  

po kraju są bezpieczniejsze niż podróże zagraniczne. 
40 8 52 

Wybierając miejsce docelowe zwracam uwagę na liczbę zachorowań. 39 14 48 

Wybierając miejsce docelowe zwracam uwagę na obostrzenia. 58 4 39 

Wybierając miejsce docelowe zwracam uwagę na zatłoczenie. 58 10 32 

Wybierając miejsce docelowe unikam regionów mocno dotkniętych 

COVID-19. 
52 13 35 

Wybierając miejsce noclegu, posiłku, środek transportu zwracam 

uwagę na przestrzeganie zasad higieny, obostrzeń itp. 
46 14 40 

Wybieram hotele wyższych kategorii. 46 14 40 

Wybierając miejsce noclegu zwracam uwagę czy dostępna jest pełna 

oferta usług bez ograniczeń ze względu na COVID-19. 
60 11 29 



Wyniki c.d 

Wpływ pandemii COVID-19 na decyzje turystów 
dotyczące imprez zorganizowanych 

1. W 2020 roku 35% badanych zrezygnowało z zakupu zorganizowanych imprez turystycznych  
(tzw. pakietów turystycznych). 

2. W przypadku 20% badanych impreza została odwołana bądź podjęli oni decyzję 
rezygnacji z wyjazdu w danym terminie.  

3. W związku z rezygnacją z wcześniej zakupionego pakietu 53% osób skorzystało z całkowitego 
zwrotu kosztów wycieczki, 21% zmieniło termin wycieczki, 14% wymieniło wycieczkę na voucher 
do późniejszego wykorzystania, a 11% otrzymało zwrot z Turystycznego Funduszu Zwrotów. 

4. Trudności związanych z rezygnacją z wycieczki zorganizowanej doświadczyło 30% osób. Najczęściej 
były to: długie oczekiwanie na zwrot pieniędzy (31%), zwrot jedynie części wpłaconej kwoty (21%), 
utrudniony kontakt z przedstawicielami biura podróży (18%), brak pomocy przy załatwianiu 
formalności (13%) oraz konieczność poniesienia kosztów rezygnacji (12%). 

5. Już po ogłoszeniu stanu pandemii w marcu 2020 roku 27% badanych dokonało zakupu 
zorganizowanego pakietu turystycznego. 



Zakup pakietów usług (imprez turystycznych)  
przed i w czasie pandemii COVID-19 

Wyniki c.d.  

Źródło: badania własne listopad 2020 – próba reprezentatywna Polaków 

Źródło: fly4free.pl 

Źródło: fly4free.pl 

Źródło: infor.pl 

Źródło: fly4free.pl 



Konkluzje 

1. Większość badanych odczuła skutki pandemii w ich życiu prywatnym i zawodowym. 

2. Większość zmuszona była zrewidować swoje plany podróży zarówno w roku 2020 i 2021. 

3. Potrzeby turystyczne są bardzo wyraźnie odczuwane. 

4. Pomimo zagrożenia zdrowia i życia potrzeba bezpieczeństwa nie zdominowała potrzeb 
turystycznych. 

5. Główną barierą podróżowania w czasie pandemii są obostrzenia. 

6. W czasie pandemii kontakt bezpośredni z prawnikiem biura podróży zyskuje na znaczeniu. 

 


