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Jak Polacy spędzają wakacje?
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Okres wakacyjny to czas ładowania baterii i odpoczynku od codziennych wyzwań.
Zadbanie o work-life balance to jednak spore wyzwanie. Część z nas lubi "wylogować
się do życia". Inni nie wyobrażają sobie być off-line nawet przez chwilę. Postanowiliśmy więc zapytać Polaków o to, jak i gdzie spędzają urlop oraz czy w trakcie wakacyjnych wojaży są podłączeni do sieci.
Z przeprowadzonego badania wynika, że świadomość Polaków na temat work-life
balance wzrasta - choć 57 proc. osób przyznaje, że zdarzyło się im pracować podczas
urlopu, to 82 proc. deklaruje, że nie zamierza wykonywać obowiązków zawodowych
podczas najbliższego wypoczynku. Jednocześnie blisko połowa badanych szuka
miejsca ze stabilnym internetem, podczas gdy całkowicie off-line będzie tylko 1 proc
Polaków.
Co ciekawe, pomimo aktualnej sytuacji epidemicznej ponad połowa badanych jest
pewna, że wyjedzie w tym roku na wakacje (56 proc. z nas).
Wybrane wnioski z badania przedstawiliśmy na poniższych infograﬁkach.

Życzymy udanego urlopu,
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Czy będziemy podróżować w 2020?
Mimo obaw związanych z sytuacją epidemiczną oraz kryzysem gospodarczym, zdecydowana
większość
ankietowanych
deklaruje chęć wyjazdu na urlop w tym
roku. Polacy pragną wypoczynku w kraju.
Aż 35% osób wybierze się nad morze,
podczas gdy do hotelu za granicą uda się
tylko 11% ankietowanych.

56%

Ankietowanych jest
zdecydowanych
wyjechać na urlop tego lata.

68%

Najliczniej podróżować będą
mieszkańcy Mazowsza.

64%

Najczęściej na wyjazdy
wybiorą się osoby w wieku 26-45 lat.

23%

Osób nie planuje żadnego wyjazdu.

Najatrakcyjniejszy termin na wczasy
to okres letni: lipiec i sierpień.
lato

76%
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Najchętniej wakacje spędzimy z:
partnerem/ką

jesień

zima

rodziną

33%

12%

49% 38%
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przyjaciółmi
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solo

9%

10%
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Gdzie będziemy
podróżować w 2020?
wakacji

1%

Miesiące izolacji mocno odbiły się na wakacyjnych planach Polaków. Aż 70% z nas
deklaruje,
planuje w tym roku wypoczynek w Tyle
kraju.ankietowanych
Najchętniej wybierzemy
się na plażę oraz
że
w
trakcie
urlopu
pozostanie
offline
i nie i
na krótkie wycieczki do innych miast. Popularne są też domki letniskowe
w kraju
za granicą.
skorzysta z telefonu ani latopa.
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Większość Polaków
zdecyduje się
na wypoczynek w kraju.
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30%

70%

Dlaczego Polacy nie wyjadą na wakacje?
Ograniczone fundusze oraz strach przed zakażeniem koronawirusem to duet, który
najskuteczniej powstrzymuje Polaków przed wyjazdami w tym roku.
brak funduszy

COVID-19

ilość pracy

zamknięcie
granic

10%

$

58%

46%

15%

lęk przed
utratą pracy

kumuluję
dni wolne

problemy
ze zdrowiem

8%

8%

opieka nad
dziećmi

3%

3%

Co czwarty Polak nie skorzysta z urlopu w tym roku.

Kto wyjeżdża kto zostaje w domu?
Najchętniej na wakacje
wybiorą się zatrudnieni
w sektorach:

91%

Najrzadziej wakacje
planują pracownicy
z sektorów:

farmacja,
sprzęt medyczny,
laboratoria

42%

bankowość

89%

SSC / BPO

38%

motoryzacja

75%

transport,
spedycja,
logistyka

30%

IT
Telekom
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82%

Ankietowanych nie
zamierza pracować
podczas nadchodzącego
urlopu.

18%

40%

Planujących wakacje
szuka miejsca ze
stabilnym
i szybkim internetem.

24%

Osób planuje połączyć
wypoczynek z obowiązkami
służbowymi.

Managerów, będąc na urlopie
brała udział w video
konferencji.

Polacy na urlopie

69%

Sprawdza pocztę służbową.

63%

Odbiera służbowy telefon.

10%

Wykonuje standardowe
obowiązki służbowe.

15%

Nie pracuje podczas
wakacji.

1%
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Tylu ankietowanych deklaruje,
że w trakcie urlopu pozostanie off-line
i nie skorzysta z telefonu ani latopa.
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Polacy w poszukiwaniu równowagi
Umiejętność planowania odpoczynku od
pracy znacząco wpływa na to jak oceniamy
swój work-life balance. 51% osób zdecydowanych na wyjazd ocenia, że potraﬁ zachować
równowagę między życiem prywatnym
a zawodowym, w odróżnieniu od 27% ankietowanych, którzy rezygnują z urlopu. Co ciekawe, to ci pracownicy, którzy są otwarci na
wykonywanie
obowiązków
służbowych
w czasie wypoczynku, najczęściej decydują
się na podróżowanie - 42%.

51%

27%

Praca a odpoczynek

53%

Większość Polaków twierdzi, że praca podczas urlopu
ma negatywny wpływ na ich work-life balance.

57%

Pytanych zdarzyło się pracować podczas urlopu.

59%

Pracujących w czasie wakacji uważa, że ich praca wymaga bycia stale
w kontakcie.

32%

Ankietowanych czuje się zobligowanych względem swoich
przełożonych do pracy podczas urlopu.

86%

Osób planujących wypoczynek w domu, zdecydowanie
nie zamierza pracować podczas urlopu.

Służbowe urządzenia zabierze na urlop:

57% pytanych
40%

18-35 lat
www.devire.pl
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72%

35-55 lat

Work-life balance w pokoleniach
Z przeprowadzonego badania wynika, że świadomość Polaków na temat work-life
balance wzrasta - choć 57% osób przyznaje, że zdarzyło się im pracować podczas
urlopu, to 82% deklaruje, że nie zamierza wykonywać obowiązków zawodowych podczas najbliższego wypoczynku.

Pracować będzie:

30%

12%

Pokolenie Z

Millenialsi

Gotowość do pracy podczas urlopu
najliczniej zgłaszają przedstawiciele pokolenia C, czyli młodzi
dorośli w wieku 18-25 lat.
Po
drugiej stronie bieguna stoją millenialsi, którzy w 88% przypadków
nie zamierzają łączyć wypoczynku
z zadaniami służbowymi.

19%

22%

Pokolenie X

Baby Boomers

74% przedstawicieli pokolenia X
deklaruje, że w przeszłości pracowali podczas urlopu, podczas
gdy 42% osób 55+ nigdy nie
łączyło obowiązków
służbowych z wypoczynkiem.
Zdecydowana większość nie
zamierza pracować podczas
urlopu, odpowiednio 19 i 22%.
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Metodyka badania
Badanie “On-line czy off-line? Jak Polacy spędzają wakacje?” zostało przeprowadzone
metodą CAWI w lipcu 2020 roku. Odpowiedzi udzieliło 278 respondentów: 15% z nich
stanowili młodsi specjaliści, 44% to specjaliści, 27% managerowie, 9% przedstawiciele kadry kierowniczej, a pozostałe 5% - studenci, wolni strzelcy i osoby poszukujące
pracy.

mężczyźni

Millenialsi

kobiety
Pokolenie X
Pokolenie Z
Baby Boomers

43%
57%

młodsi
specjaliści

specjaliści

15%

44%
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18-25 lat

26-39 lat

40-54 lat

19%

48%

27%

managerowie

27%
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kadra
zarządzająca

9%

55+ lat

6%

wolni strzelcy,
osoby poszukujące
pracy

5%

On-line czy off-line?
Jak Polacy spędzają wakacje?
Zapraszamy do kontaktu:
Devire
al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
+48 22 312 40 98
biuro@devire.pl
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Kontakt dla mediów:
Karina Chowaniak
Communications Manager
kchowaniak@devire.pl
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