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FORMA WYPOCZYNKU BLISKA SERCU

Stena Line już od samego początku stanowi interesującą opcję dla osób podróżujących samochodem po Europie 

w poszukiwaniu wrażeń. Również z tego powodu zleciliśmy przygotowanie tego raportu na temat wyjazdów 

samochodem na wakacje. To inicjatywa, która umożliwi nam dokładniejsze poznanie zwyczajów wakacyjnych 

Polaków podróżujących samochodem. Raport na temat podróży samochodem na wakacje oparty jest na badaniu 

statystycznym, w którym udział wzięło 1000 respondentów. Wyniki badania wskazują,  że podróżowanie  

samochodem na wakacje to forma wypoczynku bliska sercu Polaków.  

W tym roku prawie dwie trzecie Polaków planuje wybrać się na wakacje samochodem, a całe 79 procent 

wszystkich podróżujących samochodem to pary. Również wiele rodzin z dziećmi, bo aż cztery na dziesięć, decyduje 

się na poznawanie uroków Europy poruszając się na czterech kółkach. Zdecydowana większość (40 procent) 

wyjeżdża na tydzień, jednak sześć procent planuje urlop trwający co najmniej trzy tygodnie. Czechy oraz 

Niemcy to kraje, do których podróżujemy najchętniej, ale popularnym celem podróży są także Włochy, Austria 

i Chorwacja. 

Nie tylko w Polsce zdecydowaliśmy się zbadać zwyczaje osób podróżujących na wakacje samochodem. 

Takie badanie wykonaliśmy w sumie w dziewięciu krajach, między innymi we Francji, Norwegii, Wielkiej Brytanii 

oraz Szwecji. Najbardziej gotowymi do szaleńczych wypraw samochodem są Francuzi, spośród których aż 66% 

planuje wybrać się latem w drogę.   

„WIĘKSZA SWOBODA I ELASTYCZNOŚĆ TO KORZYŚCI ZACHĘCAJĄCE  
DO PODRÓŻY NA WAKACJE SAMOCHODEM”

Jako główny powód wyboru wakacji samochodem, 78% polskich respondentów podaje większą swobode  

i elastyczność takiej podróży. Kolejnymi zaletami takiego wyboru jest możliwość zrobienia większych zakupów  

i zabrania ich do domu oraz wybranie się w mało popularne miejsca. Polacy podróżują na wakacje samochodem 

również ze względu na przyjemność, jaką im daje prowadzenie auta – tak twierdzą prawie cztery osoby na dziesięć.

Mając ten fakt na uwadze, liczymy, że ”Raport na temat podróży samochodem na wakacje” przygotowany 

przez Stena Line będzie stanowić ciekawe i ekscytujące podsumowanie zwyczajów samochodowych Polaków na 

urlopie, a także zachętę do wybrania się na czterech kółkach w podróż po Europie. 

Jari Virtanen
Group Travel Director, Stena Line.



WAKACJE SAMOCHODEM 2015
Według Polaków istnieje wiele dobrych powodów, dla których warto wybrać 
się samochodem na wakacje. Swoboda i elastyczność stanowią główny 
atut takich eskapad, jednak możliwość dotarcia w mało popularne  
miejsca jest również bardzo ceniona. W tym roku sześć na dziesięć osób 
planuje wybrać się w podróż poza granice Polski, a Czechy i Niemcy to 
najczęściej wymieniane miejsca docelowe. Większość podróżnych spędza 
na urlopie jeden do dwóch tygodni.

CZY PLANUJE PAN(I) WYJECHAĆ SAMOCHODEM NA URLOP W 2015 ROKU?   TAK 60%   NIE 13%

JAK DŁUGI POBYT NA WAKACJACH SAMOCHODEM PLANUJE PAN(I)?

Krócej niż tydzień 6%
1 tydzień 40%
2 tygodnie 45%
3 tygodnie 5%
4 tygodnie 1%
Co najmniej 5 tygodni 0%

JAKIE SĄ GŁÓWNE POWODY DECYZJI O WYJEŹDZIE NA URLOP WŁAŚNIE SAMOCHODEM?

Większa swoboda i elastyczność 78%
Możliwość dotarcia w miejsca mało popularne wśród innych ludzi 59%
Możliwość zrobienia większych zakupów 52%
Większa przyjemność podróży 44%
Upodobanie do jazdy samochodem 37%

PRZEZ KTÓRE KRAJE PLANUJE PAN(I) JECHAĆ LUB KTÓRE ODWIEDZIĆ 
PODCZAS ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ WAKACJI SAMOCHODEM? 
(10 NAJPOPULARNIEJSZYCH KRAJÓW)

Czechy 22%
Niemcy 22%
Chorwacja 16%
Włochy  12%
Austria 12%
Węgry 11%
Francja 8%
Grecja 5%
Holandia 5%

Najpopularniejszymi miejscami docelowymi są sąsiednie Czechy i Niemcy.
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CZEGO Z PONIŻSZEJ LISTY, OPRÓCZ PRZEDMIOTÓW PIERWSZEJ POTRZEBY, NIE CHCIAŁ(A)BY PAN(I)  
ZAPOMNIEĆ, PAKUJĄC SIĘ NA WYJAZD SAMOCHODEM?

Okulary przeciwsłoneczne 58%
Poduszka 24%
Środek do mycia rąk 24%
Kawa 21%
Środek do dezynfekcji rąk 20%
Tytoń 13%
Wtyczka uniwersalna 13%
Czajnik 11%
Zestaw do szycia 10%
Lokalne jedzenie 10%

CO KUPUJE PAN(I) NAJCZĘŚCIEJ PODCZAS WAKACJI, 
ABY ZABRAĆ DO DOMU?

Pamiątki 66%
Jedzenie i lokalne delikatesy  45%
Wino 31%
Piwo 24%
Alkohol wysokoprocentowy 24%
Odzież i akcesoria 24%
Okazje na wyprzedażach 21%
Perfumy 17%
Kosmetyki 15%
Zabawki 13%

Polacy często robią zakupy podczas urlopu. 
Najczęściej kupują pamiątki, a także wysoko 
na liście zakupów znajdują się jedzenie i  
lokalne delikatesy. Również napoje alkoholowe 
takie jako wino, piwo i alkohole wysokopro-
centowe często lądują w bagażu polskich 
podróżnych.
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Z KIM PLANUJE PAN(I) WYJAZD SAMOCHODEM NA WAKACJE?
Z partnerem/partnerką 79%     Z dziećmi 38%     Z przyjaciółmi 21%

CZY UWAŻA PAN(I), ŻE WYJAZD SAMOCHODEM NA WAKACJE MOŻE MIEĆ 
POZYTYWNY WPŁYW NA ZWIĄZEK?

TAK 80%
NIE 5%

DLACZEGO UWAŻA PAN(I), ŻE WYJAZD SAMOCHODEM NA WAKACJE MOŻE MIEĆ POZYTYWNY 
WPŁYW NA ZWIĄZEK?

Wspólne wspomnienia 61%
Więcej czasu na rozmowy 59%
Oderwanie się od życia codziennego i rutyny 55%
Zwiedzanie wspaniałych miejsc 52%
Zmiana otoczenia 51%
Silniejsze poczucie więzi rodzinnych 51%
Odkrycie nowych cech drugiej osoby 37%

Z JAKIEGO POWODU DOCHODZI DO KŁÓTNI PODCZAS WYJAZDU  
SAMOCHODEM NA WAKACJE?

Nie kłócimy się 42%
Prędkość, z jaką kierowca prowadzi samochód 18%
Pakowanie 13%
Wybór trasy 13%
Miejsce/czas zrobienia przerwy w podróży 12%
Kłótnie dzieci z tyłu w samochodzie 11%
Kwestie finansowe 9%
Kto ma decydować o wyborze muzyki 9%
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ZAKOCHANI W PODRÓŻY
Większość wszystkich podróżujących samochodem Polaków to zakochane 
pary, a wyjazdy z partnerem/partnerką według Polaków, bardzo wzmacniają 
więzy. Osiem na dziesięć osób twierdzi, że wspólny wyjazd samochodem 
może ożywić uczucia wobec drugiej osoby. Istnieje wiele powodów ku temu, 
jednak najczęściej wymienianym jest możliwość prowadzenia dłuższych 
rozmów oraz wspólne wspomnienia. 



CO STANOWI NAJWIĘKSZE WYZWANIE PODCZAS PODRÓŻY SAMOCHODEM NA WAKACJE Z RODZINĄ?

Zmieszczenie całego bagażu w samochodzie 28%
Znalezienie zakwaterowania odpowiadającego całej rodzinie 17%
Unikanie kłótni w samochodzie 15%
Zapewnienie rozrywki dzieciom 10%
Planowanie przerw na skorzystanie z toalety oraz przekąskę 10%
Znalezienie restauracji odpowiadającej całej rodzinie 6%
Podjęcie decyzji dotyczącej rozmieszczenia pasażerów w samochodzie 2%

CO POWODUJE, ŻE PODRÓŻ SAMOCHODEM MIJA DZIECIOM PRZYJEMNIE?

Muzyka 67%
Gry na telefonie komórkowym 55%
Filmy na telefonie komórkowym 46%
Piosenki 46%
Słodycze 40%
Klasyczne zabawki do samochodu 31%
Książki 29%
Konsole do gier 22%
Audiobooki 14%
Magazyny 12%

CO POWODUJE, ŻE Z DZIEĆMI PODRÓŻ JEST PRZYJEMNIEJSZA?

Dzięki dzieciom jest więcej okazji do śmiechu i zabawy 15%
Dzięki dzieciom wzmacniają się więzy rodzinne 14%
Odwiedzamy miejsca, do których bez dzieci byśmy nie zajrzeli 13%
Dzieci odkrywają rzeczy, których dorośli nie widzą 11%
Dzieci są bardziej spontaniczne niż dorośli 8%
Dzieci wymagają robienia regularnych przerw w podróży 6%

Prawie siedmiu na 

dziesięciu P
olaków 

uważa, że najl
epszym 

sposobem na  

uprzyjemnienie dziec
iom 

podróży sam
ochodem 

jest muzyka.

Podróże samochodem na wakacje z rodziną mogą wiązać się z wieloma wyzwaniami. Większość 
Polaków uważa, że największym problemem jest zmieszczenie całego bagażu w samochodzie. 

Podróżowanie z dziećmi ma wiele zalet. 15 procent Polaków uważa, że najlepszym aspektem 
podróżowania samochodem z dziećmi jest więcej okazji do śmiechu i zabawy oraz wzmocnienie 
więzi rodzinnych.

PODRÓŻE Z RODZINĄ 
Każdy centymetr bagażnika już wypełniony, dzieci siedzą przypięte pasami 
i nadszedł czas, aby ruszyć w drogę. Przetrwanie podróży z dziećmi może często 
stanowić poważne wyzwanie. Co zrobić, aby dzieci były zadowolone podczas 
podróży samochodem? Według 38 procent osób wyjeżdżających na  
wakacje samochodem z dziećmi w Polsce to przede wszystkim słuchanie 
muzyki; na kolejnych miejscach znalazły się filmy i gry odtwarzane na  
tablecie lub telefonie komórkowym. Wielu Polaków uważa jednocześnie, że 
podróżowanie z dziećmi jest przyjemniejsze, ponieważ wiąże się z częstymi 
okazjami do śmiechu oraz zabaw po drodze. 
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PO DRODZE
Podróżując samochodem, kierowca musi zwracać uwagę na wiele przepisów 
drogowych, co może być szczególnie wymagające, jeśli podróż przebiega 
poza granicami własnego kraju. Najwięcej Polaków ma problem  
z przestrzeganiem przepisów dotyczących ograniczenia prędkości na drodze.  
Wielu kierowców również dopuszcza się rozmów przez telefon czy wysyłania  
wiadomości sms podczas kierowania pojazdem, a co piąty parkuje  
w niedozwolonym miejscu. 

PROSIMY ODPOWIEDZIEĆ UCZCIWIE – KTÓRE Z PONIŻSZYCH PRZEPISÓW ZŁAMAŁ(A) PAN(I) PODCZAS WAKACJI SAMOCHODEM?

Ograniczenia prędkości 64%
Rozmawianie przez telefon komórkowy/wysyłanie wiadomości sms podczas kierowania pojazdem 32%
Parkowanie w niedozwolonym miejscu 18%
Nigdy nie złamałem(-am) żadnych przepisów drogowych 15%

Przeszło sześciu na dziesięciu Polaków przyznaje, że jechało szybciej niż nakazywały przepisy 
w danym miejscu. 

KTÓRE Z PONIŻSZYCH KWESTII NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ  
PRZED WYJAZDEM SAMOCHODEM NA URLOP?

Stan samochodu 85%
Trasa podróży 78%
Zakwaterowanie 67%
Miejsca warte odwiedzenia 67%
Opłaty drogowe i inne 64%
Przepisy ruchu drogowego 52%
Kurs wymiany i waluty 48%
Prognoza pogody 47%
Ceny benzyny 46%
Niepokoje społeczne 45%
Numery alarmowe i do blokady kart 40%
Roboty drogowe 25%
Imprezy i festiwale 24%
Restauracje 17%
Zajęcia dla dzieci 9%

85 procent i odpowiednio 78 procent Polaków uważa, że przed wyjazdem należy koniecznie 
sprawdzić stan samochodu oraz trasę podróży.

KTO PROWADZI PRZEZ WIĘKSZOŚĆ TRASY PODCZAS WYJAZDU NA WAKACJE?
     KOBIETY MĘŻCZYŹNI

Ja       19%  75%
Mój partner/moja partnerka  62%  6%
Członek rodziny   11%  9%
Przyjaciel     4%  5%
Krewny     1%  0%

Zaobserwowaliśmy ogromną różnicę pomiędzy mężczyznami 
a kobietami w przypadku odpowiedzi na pytanie, kto prowadzi 
przez większość trasy podczas wyjazdu. Tylko 19 procent kobiet 
odpowiedziało, że prowadzą przez większość trasy w porównaniu 
z 75 procentami mężczyzn. 
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Polacy twierdzą, że podróżowanie na wakacje samochodem będzie coraz popularniejsze,  
gdyż jest to najlepszy sposób, aby poznać zwiedzane kraje – w każdym razie uważa tak połowa 
respondentów.

Samochód kierowany przez automatycznego pilota lub z łączem do Internetu to funkcje, których 
oczekują Polacy w samochodach przyszłości. Również napęd na energię słoneczną zamiast 
benzyny to popularne życzenie wśród naszych respondentów. 

Rosja, Maroko i Japonia to kraje, o których zwiedzeniu samochodem marzy wielu Polaków. 

PRZYSZŁOŚĆ
Wyjazdy samochodem na wakacje to sposób podróżowania popularny 
wśród wielu Polaków, którzy jednocześnie utrzymują, że nadal zamierzają  
tak podróżować w przyszłości. Ponadto ponad połowa Polaków jest  
przekonana, że popularność wyjazdów samochodowych jeszcze wzrośnie 
w przyszłości. Wielu Polaków uważa, że podróżowanie samochodem to 
najlepszy sposób, aby poznać nowe kraje oraz spontanicznie wziąć udział 
w wydarzeniach odbywających się w miejscach na trasie podróży. To kilka 
z powodów, dlaczego popularność tego środka transportu na urlopie  
będzie rosła. 

CZY ZAMIERZA PAN(I) WYJECHAĆ SAMOCHODEM NA WAKACJE 
RÓWNIEŻ W PRZYSZŁOŚCI?

  TAK 74%   NIE 7%

DLACZEGO PANA(-I) ZDANIEM POPULARNOŚĆ WYJAZDÓW SAMOCHODEM NA WAKACJE BĘDZIE ROSŁA?

To najlepszy sposób, aby poznać zwiedzane kraje 61%
To najlepszy sposób, aby spontanicznie uczestniczyć w imprezach po drodze 56%
Samochody stają się coraz wygodniejsze 41%
Podróżowanie samochodem będzie coraz tańsze 36%
Samochody stają się coraz bezpieczniejsze 27%
Wyjazdy samochodem na wakacje stają się coraz modniejsze 23%
W przyszłości będzie można jeździć samochodem bez kierowcy 11%

KTÓRE KRAJE PLANUJE PAN(I) ODWIEDZIĆ SAMOCHODEM W PRZYSZŁOŚCI?

JAKIE PANA(-I) ZDANIEM FUNKCJE BĘDĄ DOSTĘPNE W SAMOCHODZIE W PRZYSZŁOŚCI?  

Napęd na energię słoneczną 56%  
Automatyczny pilot 42%  
Łącze do Internetu 41% 
Napęd na powietrze 27%  
Możliwość jazdy po wodzie 17%  
Możliwość latania 15%  
Możliwość jazdy z prędkością światła 6%  
Możliwość jazdy pod wodą 5%  
Możliwość zmiany kształtu 4% 
Możliwość bycia niewidzialnym 3%  
Możliwość zmiany koloru 3% 
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Rosja   11%

Japonia    9%Maroko   10%



RAPORT STENA LINE NA TEMAT PODRÓŻY  
SAMOCHODEM NA WAKACJE 2015 
Raport na temat podróży samochodem na wakacje oparty jest na badaniu  

obejmującym zasięgiem cały kraj, przeprowadzonym przez firmę Norm na  

zlecenie Stena Line. To przekrojowe badanie, w którym udział wzięło 1000 osób 

w wieku od 18 do 65 lat, odbyło się w styczniu i lutym 2015 roku. W raporcie 

przedstawiamy dokładne podsumowanie zwyczajów Polaków podróżujących  

samochodem po Europie. Mamy nadzieję, że Raport ten umożliwi lepsze poznanie 

zwyczajów podróżujących Polaków, a także zachęci ich do dalszych wyjazdów.

WWW.STENALINE.PL




