
DRUK: OPRACOWANIE MERYTORYCZNE:

PODRÓŻE

Badanie uczestnictwa 
mieszkańców Polski 
(rezydentów) 
w podróżach 
2021 r.

Podróże turystyczne* mieszkańców Polski
w 2020 r.

Zagraniczne podróże*  mieszkańców Polski** 
w wieku 15 lat lub więcej w celu wypoczynku, 
rekreacji i wakacji według wybranych krajów 

docelowych w 2020 r.

Struktura wydatków mieszkańców Polski**
związanych z podróżami w 2020 r.

Podróże turystyczne mieszkańców Polski**
według głównego celu w 2020 r.

* z co najmniej 1 noclegiem,  ** w wieku 15 lat lub więcej.

* z co najmniej 1 noclegiem,  ** w wieku 15 lat lub więcej.
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Wywiady w ramach badań ankietowych prowadzone 
są z losowo wybranymi grupami osób, które różnią się 
między sobą:
• wiekiem,
• poziomem wykształcenia,
• miejscem zamieszkania,
• sytuacją materialną.

Dzięki temu możliwe jest uogólnienie wyników badania 
na populację kraju.

Badania przeprowadzają ankieterzy statystyki publicz-
nej, którzy są pracownikami urzędu statystycznego 
znajdującego się na terenie danego województwa.

Ankieterzy mogą kontaktować się z Państwem bezpo-
średnio lub telefonicznie.

Każdy ankieter posiada legitymację służbową, na której 
widnieją dane: 
• imię,
• nazwisko,
• numer legitymacji ankietera.

W przypadku wątpliwości mogą Państwo potwierdzić 
tożsamość ankietera dzwoniąc do Urzędu Statystycz-
nego.

Wery�kacji tożsamości ankietera można dokonać 
również za pomocą aplikacji „Sprawdź tożsamość 
ankietera”, dostępnej pod adresem:

https://sa.stat.gov.pl/formularz/ 

Uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane 
wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych 
i analiz statystycznych.

Publikowane dane obejmują wyłącznie zbiorcze wyniki 
badania, a nie indywidualne odpowiedzi responden-
tów.

Najważniejszym zadaniem statystyki publicznej jest 
rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie 
społeczeństwa, organów państwa i administracji 
publicznej oraz podmiotów gospodarczych o sytuacji 
środowiska naturalnego. Statystyka publiczna dostar-
cza wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych, wyso-
kiej jakości informacji.

Powyższe zadania wykonywane są przez Główny Urząd 
Statystyczny wraz z szesnastoma urzędami statystycz-
nymi oraz jednostkami obsługi statystyki publicznej.

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania 
w oparciu o informacje uzyskane od respondentów 
i sprawozdawców, stosując zróżnicowane metody zbie-
rania danych i wykorzystując nowoczesne narzędzia 
i rozwiązania informatyczne.

W Programie badań statystycznych statystyki publicz-
nej na rok 2021 ujęto 249 badań, w tym 3 nowe 
i 6 cyklicznych.

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym:

UCZESTNICTWO MIESZKANCÓW POLSKI 
(REZYDENTÓW) W PODRÓŻACH W 2021 R.

Celem badania jest zebranie danych o krajowych 
i zagranicznych, prywatnych i służbowych wyjazdach 
członków gospodarstw domowych.

Badanie prowadzone jest co kwartał (styczeń, kwiecień, 
lipiec, październik) i dostarcza kompleksowej wiedzy 
o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podró-
żach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycz-
nych, poziomie wydatków związanych z podróżami.

Zebrane informacje są wykorzystywane na potrzeby 
statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodo-
wych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów 
transgranicznych.

Ponadto dzięki wynikom badania każdy może porów-
nać swoje doświadczenia związane z podróżami 
z doświadczeniami mieszkańców Polski.

Pytania dotyczą głównie:
• składu osobowego gospodarstwa domowego,
• wyjazdów krajowych i zagranicznych oraz ich charak-

terystyk:
– kierunku (krajowy/zagraniczny),
– miejsca docelowego,
– długości pobytu,
– głównego celu,
– rodzaju bazy noclegowej,
– środka transportu,
– formy organizacji wyjazdu,
– poniesionych wydatków.

Wyniki badania:
stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/
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