
BADANIA RYNKU ROSYJSKIEGO 

Raport z badania dla Polskiej Organizacji Turystycznej 

Warszawa, 25 sierpnia 2014 



INFORMACJE O BADANIU 



Celem badania było poznanie aktualnej sytuacji na rynku rosyjskim, która związana  

jest z następującymi zagadnieniami: 
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Cele badania 

• wiedza o konsumentach: zrozumienie motywów zachowań i postaw, preferowanych form 

wypoczynku, poznanie elementów procesu decyzyjnego, źródeł informacji o destynacjach  

i ofercie turystycznej; preferencje i zachowania związane z turystyką, model podejmowania 

decyzji o wyjazdach; 

• ogólna wiedza o Polsce, świadomość ważnych wydarzeń w Polsce lub z udziałem Polski, 

rola Polski w Europie; źródła informacji o Polsce; 

• analiza informacji o obecnym wizerunku turystycznej marki Polski; wizerunek Polski, 

znajomość i wizerunki poszczególnych regionów Polski; wizerunek Polaków; 

• analiza otoczenia konkurencyjnego turystycznej marki Polski; 

• atrakcyjność turystyczna Polski, poziom wiedzy o priorytetowych produktach turystycznych 

Polski, znajomość miast; 

• zainteresowanie skorzystaniem z oferty turystycznej Polski, doświadczenia związane  

z podróżami do Polski; 



Badanie IDI (In-depth 

interviews) 

N=5 wywiadów indywidualnych.  

 
Respondenci: N=3 wywiady  

z touroperatorami posiadającymi Polskę  

w ofercie, N=2 wywiady  

z touroperatorami nieposiadającymi Polski 

w ofercie. 
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Metodologia badania 

Badanie zostało zrealizowane w dniach 24.04-16.07.2014  przy pomocy 

następujących metod: 

Badanie FGI  

(Focus Group Interviews) 
N=2 grupy w Moskwie 

N=2 grupy w St. Petersburgu 

N=2 grupy w Jekaterynburgu 
Respondenci: kobiety i mężczyźni w wieku 20-70 lat, wykształcenie 

średnie+, nie pracujący w branży turystycznej, wyjeżdżający min. 

raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celach turystycznych poza 

miejsce zamieszkania, wyjeżdżający min. raz w ciągu ostatnich  

36 miesięcy za granicę, nie odrzucający Polski jako potencjalnego 

celu podróży. 

 

Desk research  

Analiza źródeł wtórnych.  

Badanie CAWI  

(Computer Assisted Web Interviews) 
N=1013 

Respondenci: kobiety i mężczyźni w wieku 20-70 lat, dochód 

średni+, wyjeżdżający min. 3 razy w ciągu ostatnich 24 miesięcy  

w celach turystycznych poza miejsce zamieszkania (do 2 różnych 

lokalizacji), nie odrzucający Polski jako potencjalnego celu podróży. 
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Slajdy prezentujące informacje pochodzące  

z poszczególnych metod oznaczone są 

odpowiednimi ikonkami. 



WNIOSKI 
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Wnioski 1/2 

 

 

 

• Turystyczna atrakcyjność Polski nie jest wysoka, co wynika z małej 

wiedzy na temat tego kraju oraz warunków klimatycznych, zbliżonych  

do rosyjskich. Polska nie jest też postrzegana jako dostatecznie wyraźnie 

różniąca się od Rosji. 

• Polska jest postrzegana przez Rosjan jako miejsce dobre na zakupy,  

z uwagi na atrakcyjne ceny i bliskość geograficzną.  

• Główną barierą dla przyjazdów do Polski jest wyobrażona niechęć 

Polaków do Rosjan. 

• Pod względem czynników istotnych przy wyjazdach turystycznych atutami 

Polski są atrakcje turystyczne, przyroda i możliwości dojazdu. 

• Infrastruktura turystyczna, całkowite koszty wyjazdu, bezpieczeństwo, 

pogoda oraz informacja turystyczna to słabe strony Polski,  

a jednocześnie są to czynniki istotne dla rosyjskich turystów. 

• Rosjanie nie mają wiedzy na temat oferty turystycznej Polski. Kojarzą 

jedynie powszechnie znane miasta i zabytki. Informacje o Polsce czerpią 

głównie z Internetu. 

• Barierami odwiedzania Polski mogą być przede wszystkim regulacje 

wizowe, brak tanich połączeń lotniczych – co wpływa na koszty 

wyjazdu – oraz zła, utrudniająca dojazd infrastruktura drogowa  

na trasie do Polski. 
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Wnioski 2/2  

 

 

 

• Rosjanom brakuje informacji o Polsce i miejscach, które są warte 

odwiedzenia, dlatego oczekują ich wielowymiarowej promocji prowadzonej 

różnymi kanałami.  

• Uważają, że brakuje wiedzy na temat specyfiki Polski,  

która odróżniłaby kraj od innych państw Europy środkowo-wschodniej. 

• Nie istnieje współpraca między przedstawicielami polskich i rosyjskich biur 

podróży. Polscy touroperatorzy nie wychodzą z inicjatywą działań na rzecz 

stworzenia oferty dla Rosjan. Nie utrzymują też kontaktów biznesowych  

ze stroną rosyjską.  

• Wśród innych państw Europy środkowo-wschodniej (Czechy, Węgry, 

Słowacja, Estonia) największą konkurencją Polski w oczach Rosjan są 

Czechy.  

 

 



WYNIKI SZCZEGÓŁOWE 
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Rosja 
Informacje podstawowe 

Powierzchnia:  
17 075 400 km² 

Liczba ludności: 
143,6 mln 

Gęstość 
zaludnienia:  

8,4 osoby/km² 

PKB kraju:  
2118 mld USD 

PKB na 
mieszkańca: 
14 819 USD 

Waluta:  
rubel rosyjski 

Stolica: Moskwa 

Połączenia 
bezpośrednie  

z Polską:  
PLL LOT, Aerofłot 

Źródło: Демография – Федеральная служба государственной статистики. Federalna Służba Statystyczna; Dane dotyczące PKB na podstawie 

szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego na rok 2013: International Monetary Fund: World Economic Outlook Database, April 2014 
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SKOJARZENIA I WIZERUNEK 

POLSKI 
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Skojarzenia i wizerunek Polski 
Podsumowanie 

• Respondenci mają wiele pozytywnych skojarzeń związanych z Polską.  

Do ważnych należą skojarzenia z historią i bogatą kulturą. Co do 

negatywów: Polska jest utożsamiana z niechęcią do Rosjan. 

• W opinii badanych, Polska jest dobrym miejscem na zakupy i szybko 

rozwijającym się państwem produkującym żywność wysokiej jakości. 

Większość uważa, że podróż do Polski mogłaby ich pozytywnie 

zaskoczyć. 

• Polska nie jest postrzegana jako inna, bardziej interesująca od Rosji. 

Wynika to z bliskości geograficznej oraz podobnych doświadczeń 

historycznych. 

• Atutami Polski jako celu podróży są: odpowiednie ceny, bogaty asortyment  

w sklepach, dostęp do morza, możliwość dotarcia różnymi środkami 

transportu, bogata kultura i brak bariery językowej.  
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Skojarzenia z Polską 1/2 

 

Nie lubią Rosjan 

Kraków 

bogate dziedzictwo 

kulturowe 

europejska 

handel 

Warszawa 

historia 

członek dawnego 

bloku wschodniego 
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Skojarzenia z Polską 2/2 

 
• Polska kojarzy się Rosjanom zazwyczaj pozytywnie. Starsi respondenci pamiętają,  

że Polska była członkiem dawnego Bloku Wschodniego, z nostalgią wspominają polskie 

filmy (zwłaszcza Wajdy) i seriale emitowane w radzieckich kinach i telewizji oraz polskie 

kosmetyki, znane ze swojej wysokiej jakości. 

 

• Respondenci zwracają uwagę również na historię i bogatą kulturę polską.  
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Skojarzenia z Polską  
Słowami respondentów 

Jeśli chodzi o powiązania, to pierwsze co mi przychodzi do głowy jest to, że jesteśmy bliscy 

sobie: jesteśmy Słowianami, nawet języki są podobne. Mamy wspólną historię. Ale cały 

czas jest pewne niezrozumienie. (Moskwa, mężczyzna, 47 lat) 

Polska kojarzy mi się ze scenami z filmów – obozy koncentracyjne i getta. Polska  

to interesujący kraj, ale zachowuje się jak panna na wydaniu: zgadza się na wszystko, 

walczy z niczym i sama nie wie czego chce. (Jekaterynburg, mężczyzna 38 lat). 

Warszawa to piękne miasto. Jest tam wiele rzeczy do zobaczenia.  

(St. Petersburg, kobieta, 46 lat) 

Nie zgodzę się, ponieważ podczas Euro 2012 zdarzały się ataki na kibiców [o podłożu] 

faszystowskim i rasistowskim. Należy wziąć to pod uwagę, że są agresywni, rozpuszczona 

młodzież. (St. Petersburg, mężczyzna, 57 lat) 
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Wizerunek Polski 

 

Ceny, możliwość zrobienia 
zakupów 

• Ceny w Polsce są 
odpowiednie dla turystów  
z Rosji (jest to dla nich 
najważniejsze kryterium) 
a jednocześnie asortyment 
towarów w sklepach jest  
na tyle atrakcyjny, że Polska 
może być celem dla turystów 
„zakupowych”. 

Morze 

• Rosjanie cenią wypoczynek 
na plaży, zatem dostęp  
do morza jest dla nich 
dodatkowym atutem, 
szczególnie w porównaniu  
do konkurencyjnych krajów 
(Czechy i Słowacja). 

Bliskość 

• Geograficzna bliskość 
umożliwia łatwe dotarcie  
do Polski różnymi środkami 
transportu, np. popularnymi  
w Rosji pociągami 
dalekobieżnymi, samolotem 
lub własnym samochodem. 

Bogata kultura, brak bariery 
językowej 

• Polska spełnia oczekiwania 
rosyjskich turystów  
pod względem ilości  
oraz „jakości” zabytków. 
Istotny, w oczach Rosjan,  
jest również łatwy kontakt  
z Polakami dzięki 
pokrewieństwu języków. 

Brak informacji i rekomendacji 

• Rosjanie nie znają Polski 
dobrze. Informacje o Polsce 
są szczątkowe, a dyskusja  
w mass mediach związana 
z zamieszkami podczas  
Euro 2012 przyczyniła się  
do utrwalenia wizerunku 
Polski jako kraju 
niebezpiecznego. 

Klimat 

• Rosjanie bardzo cenią sobie 
wypoczynek na plaży, nad 
ciepłym morzem. Polski 
klimat, przypominający 
rosyjski nie spełnia ich 
oczekiwań w tej kwestii. 

Wizerunek Polski pod kątem czynników wyboru celu podróży: 
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Wizerunek Polski 
Słowami respondentów 

Podczas odwiedzin we Wrocławiu można zwiedzać. Jest to historyczne miejsce gdzie 

znajduje się wiele zamków. Część z nich zamienia się obecnie w hotele. Podobne można 

znaleźć w Czechach, dlatego kojarzą mi się z nimi. (Moskwa, kobieta, 40 lat)  

[Polska jest] tańsza np. od Niemiec. (Jekaterynburg, kobieta, 29 lat) 

Jeśli ze strony Polsków występuje agresja, to powinni się jej wyzbyć. Myślę, że w głębi 

serca są oni podobni do Rosjan. (Jekaterynburg, mężczyzna, 29 lat) 

Nad Bałtykiem są takie miasta jak Gdańsk lub Gdynia. Temperatura wody w Bałtyku wynosi 

około 20 stopni w lecie. (Moskwa, mężczyzna, 54 lat) 
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Mocne i słabe strony Polski 

 
• Ogólnie, według Rosjan mieszkających w Moskwie, turystyczna atrakcyjność Polski nie 

jest wysoka; Polska jako kierunek podróży nie wyróżnia się na liście państw Europy 

Wschodniej (wiodąca pozycja należy do Czech). 

 

• Do największych atrakcji turystycznych badani zaliczają:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Główne bariery przy postrzeganiu wizerunku Polski:  

• Częste skojarzenie: „Polska nie jest za granicą” (wspólna komunistyczna 

przeszłość),  

• Brak ofert, które mogłyby rywalizować z popularnymi destynacjami  

pod względem różnorodności atrakcji i dostępności wycieczek („nie jest tak 

szeroko promowana jak Hiszpania, Turcja, Czechy; trudniej się  

tam dostać; rzadko słyszy się o tym kraju”). 

Zakopane Kraków Gdańsk, Gdynię Wybrzeże Warszawę 
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Mocne i słabe strony Polski 
Słowami respondentów 

Czechy stały się znane ze względu na Karlowe Wary; każdy członek Komitetu Centralnego 

Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego tam był. Karlowe Wary ciągnęły całe Czechy. 

Polska nie miała żadnej takiej atrakcji. Prawdziwy jest ten stary dowcip, który mówi,  

że Bułgaria nie jest za granicą. Polska też nie. Polska jest przede wszystkim uważana  

za miejsce, gdzie wszystko powinno być tanie, jest także postrzegana jako kraj  

o wrogiej postawie, bo kwestie polityczne są problematyczne. (Polska w ofercie) 

Większość Rosjan zna Polskę jako kraj, gdzie się jeździ na zakupy. (brak Polski w ofercie)  

Ma wiele zalet. Po pierwsze, bariera językowa nie istnieje; po drugie, klimat jest podobny  

do naszego, nie ma wyraźnych różnic. Tatry wyglądają jak Karpaty, trudno znaleźć takie 

miejsca w Rosji. No i budżet też odgrywa rolę. (Polska w ofercie) 

Polska to jeden z najpiękniejszych krajów w Europie. Czasem mówią na nią „muzeum pod 

gołym niebem”; w przeszłości, granica Polski przesuwała się z zachodu na wschód, zostało 

po tym dużo śladów. Można znaleźć czysty styl niemiecki, czysty styl słowiański  

i wiele innych rzeczy. (Polska w ofercie) 
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Mocne i słabe strony Polski 
Słowami respondentów 

W Polsce jest wiele wspaniałych miejsc, ale większość obiektów i infrastruktury nie jest 

wysokiej jakości. Inaczej niż w innych państwach strefy Schengen. To też jest ważne. 

(Polska w ofercie) 

Ten polski kurort – Zakopane to wyjątkowe miejsce; bardzo piękne europejskie miasto, 

dobra architektura, przyjemny klimat. Leży w kotlinie więc nie ma tam wiatrów; łagodny 

klimat; wiele zalet. (Mężczyzna, 57 lat, Polska w ofercie) 

Wiele miast ma dobrą architekturę, ciekawą historię; przede wszystkim to jest ważne. 

Wszyscy znają Warszawę i Kraków, ale jest też wiele innych miejsc i miast, które warto 

odwiedzić np. Gdańsk, Wrocław, Gdynia, Sopot. (Kobieta, 43 lata, Polska w ofercie) 
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Opinie na temat Polski 

W3. A w jakim stopniu zgadzasz się z następującymi zdaniami dotyczącymi Polski? N=1013 
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5% 

Pobyt w Polsce mógłby mnie 
pozytywnie zaskoczyć 

Polska to dobre miejsce na zakupy 

Polska rozwija się w szybkim tempie 

W Polsce produkuje się żywność 
wysokiej jakości 

Polska odgrywa coraz ważniejszą rolę 
w Europie 

Trudno znaleźć w Polsce coś 
interesującego 

Polska kojarzy mi się tylko z II Wojną 
Światową 

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej 
nie są interesującym celem podróży 

Po Polsce trudno się podróżuje 

Nie jest łatwo dostać się do Polski 

zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam ani się zgadzam, ani nie zgadzam 

raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam trudno powiedzieć 
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Ocena Polski pod względem czynników 

istotnych przy wyjazdach turystycznych 

W2. Poniżej znajdują się różne cechy ważne przy wyjazdach turystycznych. Jaką ocenę wystawisz Polsce pod kątem każdej  

z cech? Nie musisz być pewnym odpowiedzi, kieruj się tym, co Ci się wydaje. N=1013 
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Możliwość dojazdu do celu, kraju 

Atrakcje turystyczne (kultura, zabytki itp.) 

Przyroda (lasy, parki narodowe, krajobrazy itp.) 

Informacja turystyczna, oznakowanie tras/ atrakcji 
turystycznych 

Możliwość porozumienia się z mieszkańcami 
kraju 

Zakwaterowanie, noclegi 

Kuchnia lokalna, regionalna 

Bezpieczeństwo 

Całkowite koszty wyjazdu 

Pogoda 

Transport lokalny 

Wydarzenia, imprezy kulturalne czy sportowe 

zdecydowanie wysoka ocena raczej wysoka ocena ani niska, ani wysoka ocena 

raczej niska ocena zdecydowanie niska ocena trudno powiedzieć 
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WIZERUNEK POLAKÓW  
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Wizerunek Polaków 
Podsumowanie 

• Obraz Polaków w świadomości respondentów łączy elementy pozytywne 

i negatywne.  

• Polacy wydają się bliscy Rosjanom, ponieważ są do nich podobni.  

Tym, co ewidentnie różni te dwa narody są kultura i religia. Dobrze ocenia 

się polskie społeczeństwo pod względem wykształcenia. 

• W badaniu ujawniły się również negatywne cechy Polaków. Są to: upór, 

chciwość i obrażona postawa wobec Rosjan. 

• Rosjanie nie mają sprecyzowanego poglądu na swoje własne odczucia 

względem Polaków – aż 43% wybrało odpowiedź „ani się zgadzam, ani się 

nie zgadzam” przy stwierdzeniu „lubię Polaków”. 
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Zalety i wady Polaków 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skąpi 

Zdystansowani 

Obrażeni na Rosjan 

Uparci 
Dumni 

Swojscy 

Przyjaźni 

Gościnni 

Podobni do Rosjan 

Energiczni 
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Wizerunek Polaków 

 
• Generalnie obraz Polaków w świadomości respondentów jest pozytywny. Polacy wydają 

się bliscy Rosjanom, ponieważ łączą cechy uważane przez nich za ważne: życzliwość, 

otwartość, gościnność.  

 

• Wśród negatywnych cech, respondenci podkreślają: upór, chciwość  

i nieprzychylną postawę wobec Rosjan. Stereotypy te są oparte na historycznych 

wydarzeniach, a wzmacniane przez bajki, kino i media.  

 

– Respondenci nie mieli zbyt wielu osobistych doświadczeń z udziałem Polaków  

i dlatego nie mogą zweryfikować stereotypowego obrazu Polaka. 

 

• Zwykle odpowiedzią respondentów na pytanie o to, jacy są Polacy, było: „oni są tacy, 

jak my”.  

 

• Jednocześnie wśród respondentów panuje przekonanie, że Polacy, ze względu  

na zaszłości historycznie, nie lubią Rosjan, a Rosjanie nie są oni mile widziani  

w Polsce.  
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Wizerunek Polaków 
Słowami respondentów 

Wyglądają jak Łotysze. (Mężczyzna, 20-45 lat, St. Petersburg)  

 

Energiczni, przyjaźni, zgodni i swojscy. (Kobieta, 20-45 lat, Moskwa)  

 

Nie wiem, ale myślę, że zwykli Polacy, nie jakieś osobistości ani osoby publiczne,  

są do nas podobni pod względem charakteru. Nie ma tu miejsca na pozytywne  

lub negatywne uczucia. Mają pozytywną postawę wobec turystów. (Mężczyzna, 20-45 lat, 

Jekaterynburg) 

 

Myślę, że mogą się między sobą różnić. Prości ludzie są jak Słowianie, jak my, Rosjanie. 

Ludzie u władzy natomiast mają silne uczucia narodowościowe, polski nacjonalizm. 

(Mężczyzna, 46-70 lat, Jekaterynburg) 
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Wizerunek Polaków 

C1. W jakim stopniu zgadzasz się z następującymi zdaniami dotyczącymi Polaków? N=1013 

11% 

11% 

12% 

10% 

10% 

6% 

4% 

3% 

41% 

39% 

37% 

36% 

22% 

23% 

20% 

11% 

30% 

24% 

28% 

32% 

43% 

40% 

39% 

34% 

7% 

13% 

9% 

8% 

11% 

14% 

19% 

30% 

4% 

7% 

5% 

3% 

8% 

5% 

5% 

11% 

8% 

6% 

8% 

10% 

8% 

12% 

13% 

10% 

Polacy to wykształcony naród 

Polacy są podobni do nas 

Polacy są przyjaźnie nastawieni w 
stosunku do turystów 

Polacy są bardzo pracowici 

Lubię Polaków 

Polacy są bardzo kreatywni 

Przeciętny Polak jest biedny 

Polacy mają małe poczucie 
humoru, są smutni 

zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam ani się zgadzam, ani nie zgadzam 

raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam trudno powiedzieć 

C
A

W
I 



ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA 

POLSKI 
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Atrakcyjność turystyczna Polski 
Podsumowanie 1/2 

• Polska nie jest dla Rosjan interesującym kierunkiem wyjazdów 

turystycznych, pełni raczej rolę kraju „tranzytowego”, miejsca pracy, nauki 

czy spotkań biznesowych. W 2013 roku liczba przyjazdów Rosjan do Polski 

wyniosła 1,67 mln, z tego zaledwie 44 tysiące odbyło się w celach 

turystycznych.  

• W Rosji nie ma wielu biur podróży oferujących podróże do Polski, choć 

na rynku turystycznym funkcjonują touroperatorzy wyspecjalizowani  

w organizowaniu wycieczek do Polski. 

• Główne źródła informacji to telewizja (59%) i Internet (33%). 

• Miasta znane największemu odsetkowi respondentów to Warszawa (90%)  

i Kraków (83%).  

• Z polskich obiektów wpisanych na listę UNESCO największej liczbie 

badanych – połowie – znane są Stare Miasto w Krakowie oraz Stare 

Miasto w Warszawie. Nieco mniej osób wskazało na Białowieski Park 

Narodowy (47%) i Auschwitz-Birkenau (41%). Warszawska i krakowska 

starówka to miejsca najczęściej odwiedzane przez rosyjskich turystów.  

Co piąty uczestnik badania nie zna żadnego z tych obiektów wpisanych  

na listę UNESCO.  
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Atrakcyjność turystyczna Polski  
Podsumowanie 2/2 

• Prawie 1/4 respondentów nie ma wiedzy na temat oferty turystycznej 

Polski („nie wiem co można zobaczyć w Polsce”). 

• Możliwości wypoczynku lub atrakcje turystyczne kojarzone z Polską  

to w przeważającej większości zabytki i miasta. Nieco mniej wskazań 

otrzymały lasy i parki narodowe oraz zakupy. Zdecydowanie mniej 

respondentów wskazało walory przyrodnicze czy możliwość uprawiania 

sportów. Także turystyka eventowa (wydarzenia sportowe i kulturalne)  

do Polski nie jest popularna. 

• Atrakcyjność Polski jako miejsca wyjazdów Rosjan wynika przede 

wszystkim z jej bliskości – co przekłada się na łatwy dojazd – oraz braku 

bariery językowej.  

• Jednocześnie wysoki koszt biletów lotniczych, formalności wizowe 

oraz zła infrastruktura dojazdowa mogą stanowić barierę dla 

odwiedzenia Polski. 

• Poważny zarzut dotyczy gorszego traktowania rosyjskich turystów niż 

amerykańskich czy z UE w aspekcie ceny oferty turystycznej. Brakuje 

również oferty dedykowanej Rosjanom, czyli zwiedzania z przewodnikiem 

posługującym się językiem rosyjskim.  
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Liczba przyjazdów do Polski 1/3 

 Według Federalnego Urzędu Statystycznego Rosji w 2013 roku Polska znalazła się na 35. pozycji 

w rankingu 50 najpopularniejszych kierunków turystycznych wybieranych przez Rosjan. W 2013 

roku liczba przyjazdów Rosjan do Polski wyniosła 1,67 mln, w tym w celach turystycznych - 44 

tysiące. Rok wcześniej, w 2012 roku,  Polska znajdowała się na 32. pozycji w tym rankingu – 

liczba wyjazdów wynosiła 1,014 mln, z czego 49 tysięcy w celach turystycznych.  
 Polska nie jest dla Rosjan atrakcyjnym kierunkiem wyjazdów turystycznych, często pełni rolę kraju 

„tranzytowego”. Natomiast nie brakuje Rosjan zainteresowanych pracą lub nauką w naszym 

kraju. 

Euro 2012 

Według danych Rosstat - Rosyjskiego urzędu statystycznego; Żródło: Официальный сайт 

Федерального агентства по туризму Министерства культуры Российской Федерации 
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Liczba przyjazdów do Polski 2/3 

 

 Według danych Ministerstwa Sportu i Turystyki RP w 2013 roku liczba przyjazdów Rosjan do 

Polski wyniosła 3,5 mln, w tym w celach turystycznych 765 tysięcy. Przyjazdy w celach 

turystycznych stanowią więc ponad 20% przyjazdów Rosjan do Polski. 

 W przeciwieństwie do statystyk rosyjskich, w polskich danych zanotowano w stosunku do roku 

2012 wzrost liczby przyjazdów ogółem z rynku rosyjskiego o ponad 36%, i blisko 16% wzrost 

przyjazdów Rosjan w celach turystycznych.  

 Polska to także kierunek wyjazdów biznesowych z Rosji. Wielu Rosjan prowadzi w naszym kraju 

interesy lub współpracuje z polskimi firmami.  

 Obywatele rosyjscy najczęściej przyjeżdżają do Warszawy albo Krakowa, by zrobić zakupy, pójść 

do modnej restauracji bądź klubu. Polska ze względu na niższe ceny niż te obowiązujące w 

strefie euro, jest popularnym celem wyjazdów „zakupowych” dla młodych kobiet  

i bogatych biznesmenów.  

 Polska jako destynacja wakacyjna nie jest bardzo popularna, głównie z powodu zimnego morza, 

zmiennej pogody oraz niewystarczającego standardu usług hotelowych. Rosjanie na wyjazd 

wakacyjny wybierają zazwyczaj kierunki gwarantujące dobrą pogodę i ciepłe morze.  

 Rosjanie lubią natomiast z całymi rodzinami spędzać u nas ferie zimowe – Zakopane od wielu lat 

przeżywa swoiste „rosyjskie” oblężenie. 

Źródło: Ministerstwo Turystyki i Sportu RP – raport z 2013 roku  
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Liczba przyjazdów do Polski 3/3 

Źródło: Ministerstwo  Sportu i Turystyki RP – raport z 2013 roku  

Kraj 2013 r. Zmiana 

1 Niemcy  28 900 7,9% 

2 Czechy 13 380 7% 

3 Ukraina 7 330 12,4% 

4 Słowacja 6 725 9,2% 

5 Białoruś 3 950 -0,3% 

6 Rosja 3 570 36,8% 

7 Litwa 2 890 9,9% 

8 Wielka Brytania 620 17% 
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Wydatki w Polsce 

• Przeciętne wydatki turystów rosyjskich w Polsce w 2013 roku na osobę wyniosły 377 USD,  

a przeciętne wydatki na 1 dzień pobytu wyniosły 110 USD.  

• Odnotowywana jest tendencja wzrostowa w obszarze wydatków, jeżeli chodzi o wszystkich 

wschodnich sąsiadów Polski. W dużym stopniu przyczyniło się do tego otwarcie małego ruchu 

granicznego z Federacją Rosyjską.  

• Wzrosła zwłaszcza liczba turystów rosyjskich odwiedzających Polskę jednodniowo. Jeżeli chodzi 

o ich wydatki, to w 2013 roku wyniosły one średnio 231 USD.  

Źródło: Ministerstwo Turystyki i Sportu RP – raport z 2013 roku  

D
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Liczba wizyt respondenta w Polsce 

D2. W pierwszej części ankiety zaznaczyłeś/aś, że byłeś/aś 

w Polsce. Ile razy odwiedziłeś Polskę do tej pory? n=228 

43% 

28% 

9% 

7% 

13% 

1 

2 

3 

4 

5 lub 
więcej 

29% 

49% 

14% 

8% 

w ciągu ostatnich 12 
miesięcy 

2-5 lat temu 

6-10 lat temu 

11 i więcej lat temu 

D3. W którym roku ostatni raz? n=228 

D4. Jaki był główny cel Twojej ostatniej wizyty w Polsce? 

n=228 

61% 

14% 

13% 

10% 

3% 

Wypoczynek, rekreacja i wakacje 

Zawodowy, ale połączony z 
wypoczynkiem 

Inne (np. kuracja zdrowotna, SPA) 

Odwiedziny u krewnych i znajomych 

Wyłącznie zawodowy, służbowy 

D5. Jak ogólnie oceniasz tą ostatnią wizytę w Polsce? 

n=228 

19% 

44% 

29% 

5% 
zdecydowanie wysoka 
ocena 

raczej wysoka ocena 

ani niska ani wysoka 
ocena 

raczej niska ocena 

zdecydowanie niska 
ocena 
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Znajomość Polski 

 
• Największymi atrakcjami turystycznymi w Polsce według Rosjan są: 

– Kraków, 

– Wrocław, 

– zamki, 

– Gdańsk, 

– Karpaty. 

 

• Atrakcyjne aktywności w Polsce w ocenie Rosjan to przede wszystkim: 

– spływy, 

– poznawanie miejscowej historii i architektury, 

– odpoczynek nad jeziorami i obcowanie z naturą, 

– odwiedzenie stolicy, 

– poznawanie lokalnego folkloru. 
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Znajomość miast/regionów Polski 

E1. Zaznacz, które z poniższych miast/regionów w Polsce znasz, choćby ze słyszenia? 

90% 

83% 

63% 

54% 

52% 

50% 

41% 

38% 

36% 

34% 

23% 

20% 

10% 

9% 

9% 

3% 

Warszawa 

Kraków 

Gdańsk 

Puszcza Białowieska 

Poznań 

Lublin 

Wrocław 

Wybrzeże Bałtyku 

Łódź 

Tatry 

Zakopane 

Szczecin 

Mazury 

Toruń 

Częstochowa 

Nie znam żadnego 

Ogółem, N=1013 

88% 

86% 

72% 

46% 

63% 

55% 

57% 

46% 

48% 

39% 

37% 

31% 

17% 

18% 

16% 

1% 

91% 

82% 

61% 

56% 

48% 

48% 

36% 

36% 

32% 

33% 

19% 

16% 

8% 

6% 

6% 

3% 

Odwiedzili Polskę, n=228 Nie odwiedzili Polski, n=785 
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Znajomość obiektów UNESCO  

w Polsce 

E2. Czy znasz następujące miejsca/obiekty w Polsce, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO?  

51% 

50% 

47% 

41% 

21% 

18% 

15% 

12% 

12% 

9% 

9% 

8% 

6% 

3% 

20% 

Stare Miasto w Krakowie 

Stare Miasto w Warszawie 

Białowieski Park Narodowy 

Auschwitz-Birkenau 

Zamek Krzyżacki w Malborku 

Królewskie Kopalnie Soli w 
Wieliczce i Bochni 

Drewniane cerkwie regionu 
karpackiego 

Hala Stulecia we Wrocławiu 

Drewniane kościoły Małopolski 

Kościoły Pokoju w Jaworze i 
Świdnicy 

Toruń 

Stare Miasto w Zamościu 

Park Mużakowski 

Kalwaria Zebrzydowska 

Nie znam żadnego 

Ogółem, N=1013 

71% 

64% 

45% 

50% 

34% 

26% 

21% 

21% 

20% 

14% 

16% 

14% 

11% 

6% 

9% 

45% 

46% 

48% 

39% 

17% 

16% 

13% 

9% 

9% 

8% 

6% 

6% 

5% 

2% 

23% 

Odwiedzili Polskę, n=228 Nie odwiedzili Polski, n=785 
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Główne atrakcje turystyczne 

kojarzone z Polską 

D1. Z jakimi możliwościami wypoczynku lub atrakcjami turystycznymi kojarzy Ci się Polska? Zaznacz wszystkie pasujące 

odpowiedzi. 

69% 

55% 

41% 

38% 

27% 

24% 

23% 

21% 

19% 

17% 

14% 

14% 

12% 

7% 

Zabytki, muzea 

Miasta (city break) 

Lasy, parki narodowe 

Zakupy 

Jeziora 

Uzdrowiska (w tym SPA) 

Wędrówki piesze 

Imprezy i wydarzenia 

Trasy rowerowe 

Obiekty UNESCO 

Sporty zimowe, narciarstwo 

Góry 

Morze, plaże 

Sporty wodne  

Ogółem, N=1013 

70% 

59% 

40% 

50% 

30% 

30% 

21% 

25% 

20% 

21% 

21% 

19% 

14% 

10% 

68% 

54% 

42% 

34% 

26% 

22% 

23% 

19% 

18% 

16% 

13% 

12% 

11% 

6% 

Odwiedzili Polskę, n=228 Nie odwiedzili Polski, n=785 
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Źródła informacji o Polsce 

 
• Respondenci poszukują informacji głównie w Internecie oraz broszurach biur podróży. 

Skarżą się na brak informacji o Polsce. 

 

 

 
Respondenci deklarują, że potrzebują aktywnej promocji Polski – spotów w telewizji, 
Internecie i innych mass mediach oraz rekomendacji ze strony biura podróży. Reklamy 
powinny zawierać promocję polskich zabytków, atrakcji kulturalnych oraz lokalnej kuchni. 

Respondenci nie odwiedzają Polski aby uczestniczyć w wydarzeniach sportowych  
i kulturalnych. Wspominają jedynie o festiwalu w Sopocie. Polska kojarzy im się  
z pseudokibicami i zamieszkami na stadionach (pokłosie wydarzeń podczas Euro 2012),  
toteż deklarują, że wykluczają Polskę jako cel turystyki kibicowskiej/ koncertowej. 
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Źródła informacji o Polsce 
Słowami respondentów 

Odbywają się festiwale w Zielonej Górze i Sopocie. Chętnie bym pojechała,  

gdyby występowali dobrzy wykonawcy. (Moskwa, kobieta, 54 lat)  

Uważam, że promocja jest najważniejsza. Potrzebują dobrego PR, dobrych reklam oraz 

oferty turystycznej, na przykład obejmującej zamki lub oferty weekendowe. Powinna być 

rozreklamowana, a ceny zmniejszone. (Jekaterynburg, kobieta, 26 lat) 

Nie widziałam żadnych reklam. Jakim cudem możemy jeździć do Polski bez promocji?  

Nie wiem, w jaki sposób jest to możliwe. (Jekaterynburg, kobieta, 51 lat)  
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Oczekiwania turystów wobec 

Polski 

 
• Turystyka eventowa, wyjazdy na imprezy są popularne pośród 

pewnych grup turystów, jednak eksperci twierdzą,  

że nie otrzymują tego rodzaju zapytań. Poza tym,  

biura podróży, które zostały objęte badaniem, nie oferują takich 

wyjazdów (ewentualnie organizują je dla turystów 

indywidualnych na życzenie). 

 

• W związku z dużą popularnością futbolu, wśród Rosjan 

pojawiło się duże zainteresowanie wyjazdami na Euro 2012; 

jednak siatkówka nie jest już tak popularna,  

dlatego przedstawiciele biur podróży nie spodziewają się 

szczególnego zainteresowania wyjazdami na Mistrzostwa 

Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 roku. 

 

• Rozwijanie turystyki eventowej wymaga bardziej popularnych 

imprez budzących zainteresowanie dużej liczby osób. Przy 

wyborze destynacji dla Rosjan liczą się przede wszystkim 

imprezy takie jak Igrzyska Olimpijskie. 
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Oczekiwania turystów wobec Polski 
Słowami respondentów 

Turystyka eventowa jest dość popularna, ale to turystyka masowa. Poza tym są wyjazdy 

związane z konkretnymi zainteresowaniami lub branżą: np. dla florystów, architektów 

krajobrazu; takie wyjazdy wymagają specjalnego programu, np. obejmującego wizytę  

w moskiewskim Ogrodzie Botanicznym. (brak Polski w ofercie) 

Zwykle ludzie skrzykują się w ramach fanklubu i organizują wszystko sami.  

(Polska w ofercie) 

Zwykle młodzi, poniżej czterdziestki. Co do futbolu, to ma on swoich fanów, młodych;  

ale minusem jest to, że takie imprezy nie są tanie. (Polska w ofercie) 

Nigdzie się o tym nie dowiesz (o Mistrzostwach w Piłce Siatkowej). Więcej: w ogóle się  

o tym nie mówi. (brak Polski w ofercie) 
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Oczekiwania co do przyszłej wizyty  

w Polsce 

D6. W pierwszej części ankiety zaznaczyłeś/aś, że rozważasz przyjazd do Polski w ciągu najbliższych trzech lat. Co 

chciałbyś/abyś zobaczyć, w jaki sposób chciałbyś/abyś spędzić czas w Polsce? n=375 – osoby, które rozważają przyjazd  

do Polski. 

60% 

48% 

31% 

24% 

23% 

17% 

14% 

13% 

9% 

9% 

8% 

7% 

6% 

3% 

2% 

1% 

Zabytki, muzea 

Miasta (city break) 

Lasy, parki narodowe 

Zakupy 

Uzdrowiska (w tym SPA) 

Jeziora 

Imprezy i wydarzenia 

Obiekty UNESCO 

Morze/ plaże 

Wędrówki piesze 

Góry 

Trasy rowerowe 

Sporty zimowe, narciarstwo 

Sporty wodne 

Nie wiem, trudno powiedzieć 

Inne powody 
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Powody, dla których respondent  

nie chce przyjechać do Polski 

D8. W pierwszej części ankiety zaznaczyłeś/aś, że nie rozważasz przyjazdu do Polski w ciągu najbliższych trzech lat. Dlaczego nie 

bierzesz pod uwagę przyjazdu do Polski? Proszę podać 3 najważniejsze powody. n=275 – osoby, które nie rozważają przyjazdu 

do Polski. 

52% 

43% 

43% 

35% 

24% 

18% 

12% 

4% 

4% 

2% 

1% 

Chcę zobaczyć inne kraje 

Mam inne plany 

Nie interesuje mnie Polska 

Polska nie jest atrakcyjną destynacją 

Nie wiem, co można zobaczyć w Polsce 

Polska nie jest bezpiecznym krajem 

Nie wiem nic o Polsce 

Nie stać mnie na wyjazd do Polski 

W Polsce jest drogo 

W Polsce jest brzydka pogoda 

Polacy są wrogo nastawieni do Rosjan 
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Atrakcyjność Polski 1/2 

 
Czynniki zachęcające klientów 

• Chęć poznania kraju, w którym klienci 

wcześniej nie byli, położonego blisko 

Rosji, 

• Brak bariery językowej, 

• Możliwość dojazdu koleją. 

• Potrzebna wiza do strefy Schengen, 

• Wysoki koszt biletów lotniczych  

(o około 15-20% wyższy niż koszt 

biletów do innych popularnych 

destynacji w Europie), 

• Słaba infrastruktura drogowa  

(stan dróg, mało skrzyżowań, brak 

transportu publicznego między 

miastami), 

• Brak nieoficjalnych informacji  

o kraju («marketing szeptany» 

odnośnie miejsc, które warto 

odwiedzić; obecnie wiedza o tym, jaka 

jest Polska, pochodzi z telewizji). 

Czynniki zniechęcające klientów 
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Atrakcyjność Polski 2/2 

 

• Polska jest popularnym 

miejscem wśród osób,  

które dobrze ją znają 

(regularnie tam jeżdżą, np. na 

narty, wyjazdy prywatne albo 

służbowe), 

• Przedstawiciele badanych 

biur podróży mieli kłopot ze 

wskazaniem innych czynników. 

 

• Brak większego zainteresowania współpracą 

z Rosją po stronie polskiej (organizowanie 

wyjazdów informacyjnych dla przedstawicieli 

rosyjskiego rynku turystycznego, program 

bonusów, etc.); 

• Niskie zainteresowanie Polski jako strony 

goszczącej (krajowe linie lotnicze nie oferują 

zniżek dla przedstawicieli rosyjskich biur 

podróży, przy czym zniżki takie są dostępne 

dla przedstawicieli innych krajów europejskich 

oraz Stanów Zjednoczonych); 

• Niektóre z polskich biur podróży ignorują 

zapytania z rosyjskich biur podróży 

(zwłaszcza dotyczące turystyki medycznej) 

etc.; 

• Słaby poziom usług turystycznych: brak 

wycieczek prowadzonych po rosyjsku, brak 

zorganizowanego zwiedzania w grupach,  

do których mogliby dołączyć turyści 

indywidualni. 

Czynniki zniechęcające touroperatorów 

Czynniki zachęcające  

touroperatorów 
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Atrakcyjność Polski  
Słowami respondentów 

 

Dobrze nam się pracuje z tą destynacją. Jedynym problemem może być kolej:  

bez względu na to, do której części kraju jedziesz, trudno jest zwiększyć liczbę połączeń 

kolejowych w szczycie sezonu. (Polska w ofercie) 

Wybrzeże jest piękne i wspaniałe; można tam zobaczyć wiele ciekawych rzeczy.  

Ale trudno tam dojechać. (Polska w ofercie) 

Ponieważ jako agencja nie mamy uprawnień do wydawania wiz do strefy Schengen,  

nie mamy potrzebnej akredytacji. To jest największy problem bo oznacza, że wyjazd  

do Polski wymaga wysiłku. Jeśli chcesz pojechać do Włoch, wystarczy złożyć dokumenty  

w biurze podróży. W przypadku wyjazdu do Polski to niemożliwe (…) Gdyby procedura 

wystawiania wiz była prosta, wiza byłaby ważna przez rok, jak w przypadku Grecji,  

albo przez dwa lata, to by przyciągnęło turystów. To po pierwsze. Po drugie powinni 

naprawić drogi. (brak Polski w ofercie) 
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Atrakcyjność Polski  
Słowami respondentów 

Tak, nikt nie kupi biletów Aeroflotu za 13 tysięcy [rubli], ani biletów LOTu za 14 tysięcy 

[rubli]. Gdyby bilety były po 10 tysięcy [rubli], można by się zastanowić, ale jeśli bilet  

do Polski kosztuje tyle samo, co do Pragi, a zamierzasz tam spędzić dwa dni to zadajesz 

sobie pytanie: „po co?” (…) Pytanie: polecieć do Warszawy – lot trwa o godzinę krócej,  

z LOTem, za 14 tysięcy [rubli], czy kupić bilet Air Berlin za 10 tysięcy [rubli] i polecieć  

do Monachium? (brak Polski w ofercie) 

Są kurorty, którym dokładnie się przyjrzałem i doszedłem do wniosku, że mogłyby 

konkurować z Czechami, ale nie widzę zainteresowania po stronie polskiej.  

(Polska w ofercie) 
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Oferowane podróże do Polski 

 Liczba biur podróży oferujących podróże do Polski jest stosunkowo niewielka, jednak funkcjonują 

biura turystyczne specjalizujące się w organizacji wycieczek do Polski. Są to np. All Poland, 

Pol’skiy Klub w Moskwie, Zharkov Tur, Petro Tur, Russkiy Ekspress, Newa, OST-VEST, 

Yank Tur, Inna Tur. 

 Touroperatorzy oferują przede wszystkim zorganizowane trasy wycieczek. Najczęstsze punkty 

programu to Warszawa i Kraków, są także propozycje wycieczek do Gdańska, Wrocławia  

lub Torunia.  

 Rosjanie lubią przyjeżdżać do polskich miast na krótkie, weekendowe wycieczki na zakupy,  

do klubów lub ekskluzywnych resortów SPA. Dużym zainteresowaniem cieszy się Zakopane, 

zwłaszcza w sezonie zimowym. Można znaleźć także oferty wypoczynku w luksusowych hotelach 

oraz w resortach SPA na Mazurach. 

 Polska w oczach Rosjan jest jednak postrzegana kraj, który nie oferuje luksusowych form 

wypoczynku. Dlatego wycieczki objazdowe wyczerpują ich zainteresowanie naszym krajem. 
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Doświadczenia z podróży  

do Polski 

 
• Niewielu respondentów badania jakościowego odwiedziło Polskę. Większość z tych, 

którym się to udało była, w niej przejazdem, podczas dłuższych wycieczek 

autokarowych. Kilkoro respondentów odwiedziło Polskę dwu- lub trzykrotnie, w latach 

90. i 2000. Głównym powodem drugiego wyjazdu była chęć zobaczenia zachodzących 

zmian. 

 

• Kilkoro respondentów odpowiedziało, że Polskę odwiedziły ich dzieci lub małżonkowie. 

 

• W oczach respondentów optymalna podróż do Polski powinna trwać 5-7 dni, najchętniej 

na wiosnę lub na jesieni (w lecie Rosjanie jeżdżą nad morze) i być objazdową 

wycieczką po polskich miastach. 

 

Słabości Polski: 

– Brak kampanii marketingowych, promocji, działań biur podróży, 

– Brak rekomendacji znajomych/przyjaciół, 

– Trudności z uzyskaniem wizy (panuje przekonanie, ze Polacy utrudniają 

Rosjanom wjazd do kraju przez wydawanie wiz z krótkimi terminami ważności,  

w przeciwieństwie do np. Hiszpanów), 

– Brak informacji o cenach i całkowitych kosztach potencjalnego wyjazdu. 

 

F
G

I 



52 

Regulacje wizowe 1/2 

 W celu odbycia podróży do Polski obywatele Federacji Rosyjskiej muszą ubiegać się o wizę 

krótkoterminową, która jest wizą Schengen, pozwalającą na pobyt w Polsce, jak również  

w innych państwach Układu z Schengen, w okresie do 90 dni pobytu w ciągu 6 miesięcy; jest to 

wiza krótkoterminowa typu „C”. 

 Dodatkowo Polska wydaje długoterminową wizę narodową typu „D”, która zakłada,  

że państwem docelowym podróży będzie właśnie Polska. Na podstawie jednostronnej decyzji 

władz polskich obywatele Rosji mogą ubiegać się o wielokrotne wizy turystyczne z okresem 

ważności do 5 lat. Aby otrzymać wizę obywatele powinni zgłosić się Wydziału Konsularnego 

Ambasady RP w Moskwie lub w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych. Wizy  

w imieniu turystów załatwiają także niektóre biura podróży. 

 Na terytorium Federacji Rosyjskiej znajduje się 13 polskich punktów przyjmowania wniosków 

wizowych: Moskwa, Jekaterynburg, Rostów nad Donem, Kazań, Nowogród Niżny, Samara, 

Smoleńsk, Woroneż, Sankt Petersburg, Wołogda, Irkuck, Krasnojarsk, Nowosybirsk. 

Źródło: http://www.moskwa.msz.gov.pl 
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Regulacje wizowe 2/2 

• Podstawowe dokumenty niezbędne do otrzymania wizy Schengen typu „C”: 

• wypełniona ankieta wizowa, 

• aktualne kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,4 cm, na jasnym tle, nie starsze niż 6 miesięcy, 

• aktualny paszport zagraniczny, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego 

powrotu, 

• kopia paszportu zagranicznego, stron ze wszystkimi wizami oraz stemplami wjazdu  

i wyjazdu, 

• oryginał i kopia paszportu krajowego, 

• medyczna polisa ubezpieczeniowa, ważna na terytorium wszystkich państw Schengen  

na kwotę nie mniejszą niż 30 000 euro, 

• voucher lub pismo od polskiej firmy turystycznej potwierdzające rezerwację hotelową. 

• Decyzja o wydaniu wizy wydawana jest w ciągu 10 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. 

• Opłata konsularna wynosi 19,50 euro. 

Źródło: http://www.moskwa.msz.gov.pl 
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Polska na tle innych krajów 
Podsumowanie 

• Zarówno pod względem wiedzy, jak i atrakcyjności turystycznej 

najlepiej w opinii Rosjan wypadają Czechy. Biorąc pod uwagę 

powyższe dwa wymiary Polska zajmuje odpowiednio drugie i czwarte 

miejsce na tle innych państw Europy środkowo-wschodniej.  

• Polska jest krajem, który chętnie odwiedziłoby 37% badanych (dla 

porównania Czechy – 71% , Słowacja i Węgry – po 44%). 55% spośród 

respondentów, którzy w przeszłości mieli okazję być w Polsce, 

zadeklarowało chęć odwiedzenia jej ponownie. Badani w niewielkim 

stopniu poleciliby znajomym odwiedzenie Polski (31%). 

• Polska jest postrzegana głównie jako kraj wart poznania oraz posiadający 

bogate dziedzictwo i historię.  

• W obszarze do poprawy, czyli wskazanych przez respondentów jako 

ważne, a ocenionych poniżej średniej, w wypadku Polski znalazły się: 

bezpieczeństwo, koszty wyjazdu, pogoda, zakwaterowanie i informacja 

turystyczna. 

• Na korzyść Czech mogą przemawiać przystępne ceny za oferowane 

wycieczki. Jest to konsekwencja wielu lotów czarterowych oraz szerokiego 

wyboru i bogatego programu rozrywek zawartych w propozycjach biura 

podróży. Przewaga Węgier i Słowacji może wynikać z bardziej 

atrakcyjnego programu turystycznego (Węgry) lub lepszego transportu, 

ułatwiającego biurom podróży organizację wycieczek (Słowacja). 
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Atrakcyjność turystyczna państw 

europejskich – opis 

 
• Podczas wywiadów FGI respondenci mieli za zadanie pokolorować poszczególne 

kraje na mapie Europy na następujące kolory: 

 

• Zielony – kraje, które uważają za najbardziej atrakcyjne turystycznie, 

 

• Żółty – średnio atrakcyjne turystycznie, 

 

• Czerwony – nieatrakcyjne turystycznie. 

 
• Następnie każdy respondent miał zaznaczyć kraje, które kiedykolwiek odwiedził.  

 

• Slajdy 60 i 69 przedstawiają wyniki zadania. 
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Atrakcyjność turystyczna państw 

europejskich – mapa 
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Legenda: 

 

najbardziej 

atrakcyjne 

 

średnio 

atrakcyjne 

 

najmniej 

atrakcyjne 

 

 

 

 



58 

Atrakcyjność turystyczna państw 

europejskich 

Najbardziej atrakcyjne 

• Najatrakcyjniejsze kraje dla Rosjan to te, które oferują odpoczynek nad morzem,  
w gorącym klimacie, za przystępną cenę. Są to: Turcja, Grecja, Bułgaria, Hiszpania, 
Włochy, Francja, Czarnogóra. 

• Za atrakcyjne uznawane są również inne europejskie państwa o ciekawej ofercie 
kulturalnej lub historii, takie jak: Wielka Brytania, Niemcy, Czechy i Szwajcaria. 

Średnio atrakcyjne 

• Polska, Słowenia, Chorwacja, Rumunia i Austria to kraje, do których respondenci 
chcieliby albo mogliby pojechać, mając taką okazję, ale które nie znajdują się w sferze 
ich podróżniczych marzeń. 

• Myśląc o podróży, kraje te nie przychodzą im do głowy w pierwszej kolejności, 
aczkolwiek nie odrzucają ich. 

Najmniej atrakcyjne 

• Za najmniej atrakcyjne cele podróży uważane są kraje bałkańskie z wyłączeniem 
Czarnogóry, Grecji i Bułgarii (dużo ofert turystycznych, dobra infrastruktura). 

• Za nieciekawe i niezachęcające do odwiedzenia Rosjanie uważają również Islandię, 
Słowację, Ukrainę, Mołdawię i kraje bałtyckie. 

• Często respondenci odwiedzali już Ukrainę albo kraje bałtyckie, ale nie przywieźli 
stamtąd ekscytujących wrażeń, więc nie czują się zachęceni do ponownych odwiedzin, 
a przynajmniej nie są to kraje, które chcieliby odwiedzić w pierwszej kolejności. 

F
G

I 



59 

Polska na tle innych krajów 

Europy środkowo-wschodniej 

 

Korzystne ceny 

Możliwość wypoczynku 

nad morzem 

Polacy są coraz bogatsi 

Interesujące zabytki 

Brak rekomendacji  

od rodziny, przyjaciół 

Postrzega się ją jako kraj,  

pod względem kultury,  

nie do końca europejski. 

Gorszy standard hoteli 

Mocne 
strony 

Słabe 
strony 
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Czechy 

Bułgaria 

Pozostałe 

kraje 

Mocną stroną Polski w stosunku do Czech jest dostęp do morza, umożliwiający  
tak ceniony przez Rosjan odpoczynek na plaży. 

Czechy są w oczach Rosjan krajem bardziej europejskim. Jednocześnie  
są popularną wśród Rosjan destynacją, zatem respondenci mogą łatwo uzyskać 
informacje o tym kraju od znajomych. Widoczna jest również kampania promująca 
Czechy w rosyjskiej telewizji. Rosjanie uważają również, że czeskie hotele oferują 
wyższy standard niż polskie. 

Bułgaria jest bardzo popularną wśród Rosjan destynacja turystyczną, ze względu 
na zaszłości historyczne (silne związki polityczne od XIX w.) i niskie ceny.  
Jest przez Rosjan postrzegana jako bardziej „wiejska” i gorzej rozwinięta od Polski. 

Kraje nadbałtyckie – łatwiej jest do nich dotrzeć, natomiast Rosjanie nie widzą tam 
niczego interesującego do zwiedzenia. 

W stosunku do krajów Europy Zachodniej (Włochy, Hiszpania) atutem Polski są 
niższe ceny. 
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Polska na tle innych krajów 

Wizerunek Polski na tle: 

F
G

I 



Polska na tle innych krajów 
Słowami respondentów 

Wiele osób mówi tutaj po rosyjsku. Nikt nie marszczył nosa na mój widok.  

(St. Petersburg, mężczyzna, 38 lat) 

Najważniejszym problemem z Polską jest to, że nie ma o niej wielu informacji. Nie jest też 

wygodnie się tam dostać. (St. Petersburg, mężczyzna, 38 lat) 

Cały czas mam skojarzenia z Czechami. Myślę, ze mają zbliżony język i klimat.  

(Moskwa, kobieta, 39 lat) 

Zaletą jest to, że są Słowianami. To nas łączy. (Moskwa, kobieta, 30 lat)  

Mają dostęp do morza, w przeciwieństwie do Czech i Słowacji. (St. Petersburg, mężczyzna, 

47 lat) 

Polska nie jest tak interesująca jak, przykładowo, Czechy. Są one bardziej popularne. 

Jednocześnie, porównując ze Słowacja lub Słowenią, Polska plasuje się na drugim miejscu, 

za Czechami. (Moskwa, kobieta, 23 lat)  
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Poziom wiedzy o innych krajach 

A1. Jak określiłbyś/abyś swój poziom wiedzy o następujących krajach? N=1013 

12% 

7% 

5% 

6% 

7% 

37% 

31% 

23% 

20% 

26% 

19% 

25% 

28% 

28% 

26% 

27% 

31% 

34% 

36% 

31% 

5% 

6% 

9% 

10% 

10% 

Czechy 

Polska 

Węgry 

Słowacja 

Estonia 

Wiem zdecydowanie dużo Wiem raczej dużo Ani wiem, ani nie wiem 

Nie wiem zbyt dużo Nie wiem zupełnie nic 
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Atrakcyjność turystyczna innych 

krajów 

A2. Czy wybrane kraje wydają Ci się atrakcyjne turystycznie czy nie? N=1013 

59% 

32% 

28% 

23% 

18% 

27% 

39% 

39% 

37% 

32% 

5% 

15% 

19% 

23% 

25% 

5% 

7% 

7% 

10% 

12% 

1% 

2% 

3% 

4% 

8% 

3% 

4% 

5% 

3% 

5% 

Czechy 

Węgry 

Słowacja 

Polska 

Estonia 

zdecydowanie atrakcyjny raczej atrakcyjny 

ani atrakcyjny, ani nieatrakcyjny raczej nieatrakcyjny 
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Działania marketingowe państw 

Europy środkowo-wschodniej 

 Zauważone działania marketingowe: 

Czechy 

ID
I 

• Przystępne ceny za wyjazdy zorganizowane 
dzięki wielu lotom czarterowym, 

• Karlowe Wary znane wśród Rosjan jako miejsce, 
gdzie rosyjska elita zwykła spędzać wakacje, 

• Wiele pozytywnych stereotypów dotyczących 
wakacji w Czechach, obecnych w rosyjskim 
społeczeństwie: kraj nastawiony jest na rosyjskich 
turystów, tanie wakacje, wyborna kuchnia, Czesi 
znający język rosyjski, wysoka jakość usług itd., 

• Szeroki wybór i bogaty program rozrywek 
oferowany przez biura podróży, 

• Czeskie piwo jest popularne i cenione w Rosji. 
Często głównym motywem wyjazdu Rosjan  
do Czech jest piwo (gastronomia). 
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Działania marketingowe państw 

Europy środkowo-wschodniej 

 Zauważone działania marketingowe: 

Słowacja 

Węgry 

Respondenci na równi oceniają atrakcyjność Słowacji  
i Polski z perspektywy rosyjskich turystów. Główną zaletą 
Słowacji jest lepszy transport (stan dróg, dobrze 
funkcjonujący transport publiczny pomiędzy miastami), 
co ułatwia biurom podróży organizację wycieczek  
na Słowację. 

Program turystyczny na Węgrzech jest dla Rosjan 
bardziej interesujący niż w Polsce. Najpopularniejsze 
miejsca na Węgrzech to Budapeszt i Jezioro Balaton, 
popularne w przypadku wyjazdów zdrowotnych 
(jednak mniej popularne niż Karlowe Wary). Inną 
zaletą Węgier jest brak stereotypu, że Węgrzy nie 
lubią Rosjan. 
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Odwiedzane państwa Europy  

 – mapa 

 

 

Legenda: 

 

najczęściej 

odwiedzane 
 

Rosjanie jako cel 

swoich podróży 

wybierają najczęściej 

ciepłe kraje europejskie 

(również Turcję),  

a także Czechy  

i Szwajcarię, które są 

odwiedzane ze względu 

na winobranie. 

Respondenci byli 

również na Ukrainie,  

ale nie znaleźli tam 

niczego fascynującego,  

a obecny kryzys 

powoduje, że państwo  

to uważają  

za nieatrakcyjne 

turystycznie. 
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Odwiedzane państwa Europy  
Słowami respondentów 

Estonia, Litwa, Łotwa – nie pojechałbym tam. Ukraina, Kosowo, Albania. Ludzie tam nas nie 

lubią. Nie chcę tam jechać. (Mężczyzna, 20-45 lat, St. Petersburg) 

Pozytywnie odbieram: kraje Beneluksu, które są bardzo rozwinięte; Francja, Hiszpania, 

Włochy są jak turystyczne mekki; zawsze jest tam coś do zobaczenia, można wypocząć, 

ciekawa architektura, korridy, wiele rzeczy. (Mężczyzna, 20-45 lat, St. Petersburg) 

Włochy i Hiszpania mają wszystko, co można sobie wyobrazić. Wielka Brytania –  

nie byłam tam, ale chciałabym pojechać, bo wszyscy mówią, że warto. Mówią, że są pod 

niesamowitym wrażeniem. Tradycyjnie, każdy lubi Francję. Tam też jest wszystko.  

Jeśli chodzi o Niemcy, mój ojciec tam był i mówił mi o Niemczech dużo ciekawych rzeczy. 

(Kobieta, 46-70 lat, Moskwa) 

Podobnie jak na Litwie, w Mołdawii czy Bośni, nie sądzę, że jest tam coś ciekawego  

do zobaczenia, z punktu widzenia turystyki. (Mężczyzna, 20-45 lat, Jekaterynburg) 
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Chęć odwiedzenia wybranych 

krajów 1/2 

A3. Czy rozważasz odwiedzenie tych krajów w ciągu najbliższych 3 lat? N=1013  

26% 

12% 

10% 

9% 

8% 

45% 

32% 

34% 

28% 

22% 

12% 

26% 

24% 

26% 

27% 

6% 

13% 

15% 

18% 

17% 

3% 

7% 

8% 

9% 

17% 

8% 

10% 

10% 

9% 

9% 

Czechy 

Węgry 

Słowacja 

Polska 

Estonia 

zdecydowanie tak raczej tak ani tak, ani nie raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć 
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Czechy 

Węgry 

Polska 

69 

Chęć odwiedzenia wybranych 

krajów 2/2 

A3. Czy rozważasz odwiedzenie tych krajów w ciągu najbliższych 3 lat?  

38% 

20% 

30% 

10% 

21% 

6% 

44% 

45% 

46% 

30% 

34% 

26% 

9% 

13% 

14% 

27% 

26% 

26% 

4% 

7% 

5% 

14% 

11% 

20% 

1% 

4% 

2% 

7% 

2% 

11% 

3% 

11% 

3% 

11% 

5% 

11% 

Odwiedzili 
Czechy, n=337 

Nie odwiedzili 
Czech, n=676 

Odwiedzili 
Węgry, n=100 

Nie odwiedzili 
Węgier, n=913 

Odwiedzili 
Polskę, n=228 

Nie odwiedzili 
Polski, n=785 

zdecydowanie tak raczej tak ani tak, ani nie raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć 
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Rekomendacja odwiedzenia krajów 

1/2 

A4. Kierując się tylko swoim wyobrażeniem na temat poniżej wymienionych krajów powiedz, w jakim stopniu byłbyś skłonny 

polecić ich odwiedzenie swoim kolegom, znajomym. Posłuż się skalą od 0 do 10, gdzie 0 oznacza zdecydowanie nie poleciłbym 

odwiedzin tego kraju, a 10 – zdecydowanie poleciłbym odwiedziny tego kraju? N=1013 

38% 

13% 

12% 

9% 

8% 

18% 

12% 

12% 

9% 

7% 

17% 

17% 

15% 

13% 

11% 

10% 

18% 

16% 

16% 

15% 

7% 

15% 

16% 

16% 

15% 

6% 

13% 

15% 

15% 

14% 

2% 

4% 

5% 

6% 

8% 

2% 

3% 

5% 

5% 

2% 

2% 

4% 

5% 

2% 

2% 

3% 

4% 

1% 

2% 

2% 

4% 

9% 

Czechy 

Węgry 

Słowacja 

Polska 

Estonia 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 NPS 

 

+39 

 

-15 

 

-35 

 

-21 

 

-44 
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Rekomendacja odwiedzenia krajów 

2/2 

A4. Kierując się tylko swoim wyobrażeniem na temat poniżej wymienionych krajów powiedz, w jakim stopniu byłbyś skłonny 

polecić ich odwiedzenie swoim kolegom, znajomym. Posłuż się skalą od 0 do 10, gdzie 0 oznacza zdecydowanie nie poleciłbym 

odwiedzin tego kraju, a 10 – zdecydowanie poleciłbym odwiedziny tego kraju?  

53% 

30% 

30% 

11% 

18% 

7% 

17% 

18% 

24% 

11% 

17% 

7% 

14% 

19% 

17% 

17% 

15% 

12% 

8% 

12% 

16% 

19% 

14% 

16% 

4% 

8% 

6% 

16% 

17% 

16% 

2% 

8% 

4% 

14% 

7% 

18% 

2% 

1% 

4% 

4% 

7% 

3% 

3% 

5% 

1% 

2% 

4% 

1% 

2% 

1% 

3% 

1% 

2% 

2% 

4% 

Odwiedzili 
Czechy, n=337 

Nie odwiedzili 
Czech, n=676 

Odwiedzili 
Węgry, n=100 

Nie odwiedzili 
Węgier, n=913 

Odwiedzili 
Polskę, n=228 

Nie odwiedzili 
Polski, n=785 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 NPS 

 

+63 

 

-24 

 

+41 

 

-22 

 

-1 

 

-45 

Czechy 

Węgry 

Polska 
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Określenia pasujące do Polski 

W1. Poniżej znajdziesz kilka cech. Oceń każde z nich pod względem tego, czy pasuje ono wg Ciebie do Polski, czy nie? N=1013 

73% 

74% 

26% 

60% 

48% 

53% 

52% 

posiada bogate dziedzictwo, 
historię 

warta poznania 

nieznana 

podobna do krajów 
zachodniej Europy 

pełna energii życiowej 

zdrowa, ekologiczna 

nowoczesna 

Polska 

C
A
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Określenia pasujące do Czech 

W4. Tym razem oceń poniższe cechy pod względem tego, czy pasują one do Czech, czy nie?  

73% 

74% 

26% 

60% 

48% 

53% 

52% 

88% 

92% 

27% 

74% 
74% 

74% 

74% 

posiada bogate dziedzictwo, 
historię 

warta poznania 

nieznana 

podobna do krajów 
zachodniej Europy 

pełna energii życiowej 

zdrowa, ekologiczna 

nowoczesna 

Polska, N=1013 

Czechy, n=234 
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Określenia pasujące do Węgier 

W4. Tym razem oceń poniższe cechy pod względem tego, czy pasują one do Węgier, czy nie?  

73% 

74% 

26% 

60% 

48% 

53% 

52% 

81% 

83% 

34% 

64% 
57% 

66% 

59% 

posiada bogate dziedzictwo, 
historię 

warta poznania 

nieznana/e 

podobna do krajów 
zachodniej Europy 

pełna energii życiowej 

zdrowa, ekologiczna 

nowoczesna 

Polska, N=1013 

Węgry, n=242 
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Określenia pasujące do Słowacji 

W4. Tym razem oceń poniższe cechy pod względem tego, czy pasują one do Słowacji, czy nie?  

73% 

74% 

26% 

60% 

48% 

53% 

52% 

66% 79% 

44% 

55% 

57% 

66% 

57% 

posiada bogate dziedzictwo, 
historię 

warta poznania 

nieznana 

podobna do krajów 
zachodniej Europy 

pełna energii życiowej 

zdrowa, ekologiczna 

nowoczesna 

Polska, N=1013 

Słowacja, n=290 
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Określenia pasujące do Estonii 

W4. Tym razem oceń poniższe cechy pod względem tego, czy pasują one do Estonii, czy nie?  

73% 

74% 

26% 

60% 
48% 

53% 

52% 
58% 

72% 

29% 

55% 

33% 

55% 

44% 

posiada bogate dziedzictwo, 
historię 

warta poznania 

nieznana 

podobna do krajów 
zachodniej Europy 

pełna energii życiowej 

zdrowa, ekologiczna 

nowoczesna 

Polska, N=1013 

Estonia, n=247 
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Ocena Polski pod względem czynników 

istotnych przy wyjazdach turystycznych 

Całkowite koszty 
wyjazdu 

Atrakcje 
turystyczne Przyroda 

Zakwaterowanie, 
noclegi 

Kuchnia lokalna, 
regionalna 

Wydarzenia, 
imprezy 

Możliwość 
dojazdu do kraju 

Transport 
lokalny 

Informacja 
turystyczna 

Bezpieczeństwo 

Możliwość 
porozumiewania 

się  
z mieszkańcami 

Pogoda 

Niepotrzebne 

sukcesy 

Is
to

tn
o
ś
ć
 

Ocena 

Ś
re

d
n
ia

 

Średnia 

Oceny niskie 
Oceny wysokie 

Oceny wysokie 

Oceny niskie 

N=1013 

C
A

W
I 

Do poprawy 

Do pominięcia 

Mocne strony 
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Ocena Czech pod względem czynników 

istotnych przy wyjazdach turystycznych 

Całkowite koszty 
wyjazdu 

Atrakcje 
turystyczne 

Przyroda 

Zakwaterowanie, 
noclegi 

Kuchnia lokalna, 
regionalna 

Wydarzenia, 
imprezy 

Możliwość 
dojazdu do kraju 

Transport 
lokalny 

Informacja 
turystyczna 

Bezpieczeństwo 

Możliwość 
porozumiewania 

się  
z mieszkańcami 

Pogoda 

Niepotrzebne 

sukcesy 

Is
to

tn
o
ś
ć
 

Ocena 

Ś
re

d
n
ia

 

Średnia 

Oceny niskie 
Oceny wysokie 

Oceny wysokie 

Oceny niskie 

n=234 
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Do poprawy 

Do pominięcia 

Mocne strony 
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Ocena Węgier pod względem czynników 

istotnych przy wyjazdach turystycznych 

Całkowite koszty 
wyjazdu 

Atrakcje 
turystyczne 

Przyroda 
Zakwaterowanie, 

noclegi 

Kuchnia lokalna, 
regionalna 

Wydarzenia, 
imprezy 

Możliwość 
dojazdu do kraju 

Transport 
lokalny 

Informacja 
turystyczna 

Bezpieczeństwo 

Możliwość 
porozumiewania 

się  
z mieszkańcami 

Pogoda 

Niepotrzebne 

sukcesy 

Is
to

tn
o
ś
ć
 

Ocena 

Ś
re

d
n
ia

 

Średnia 

Oceny niskie 
Oceny wysokie 

Oceny wysokie 

Oceny niskie 

n=242 
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Do poprawy 

Do pominięcia 

Mocne strony 
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Ocena Słowacji pod względem czynników 

istotnych przy wyjazdach turystycznych 

Całkowite koszty 
wyjazdu 

Atrakcje 
turystyczne 

Przyroda 

Zakwaterowanie, 
noclegi 

Kuchnia lokalna, 
regionalna 

Wydarzenia, 
imprezy 

Możliwość 
dojazdu do kraju 

Transport 
lokalny 

Informacja 
turystyczna 

Bezpieczeństwo 

Możliwość 
porozumiewania 

się  
z mieszkańcami 

Pogoda 

Niepotrzebne 

sukcesy 

Is
to

tn
o
ś
ć
 

Ocena 

Ś
re
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ia

 

Średnia 

Oceny niskie 
Oceny wysokie 

Oceny wysokie 

Oceny niskie 

n=290 
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Do poprawy 

Do pominięcia 

Mocne strony 



81 

Ocena Estonii pod względem czynników 

istotnych przy wyjazdach turystycznych 

Całkowite koszty 
wyjazdu 

Atrakcje 
turystyczne 

Przyroda 

Zakwaterowanie, 
noclegi 

Kuchnia lokalna, 
regionalna 

Wydarzenia, 
imprezy 

Możliwość 
dojazdu do kraju 

Transport 
lokalny 

Informacja 
turystyczna 

Bezpieczeństwo 

Możliwość 
porozumiewania 

się  
z mieszkańcami 

Pogoda 

Niepotrzebne 

sukcesy 

Is
to

tn
o
ś
ć
 

Ocena 

Ś
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n
ia

 

Średnia 

Oceny niskie 
Oceny wysokie 

Oceny wysokie 

Oceny niskie 

n=247 

C
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Do poprawy 

Do pominięcia 

Mocne strony 



PREFERENCJE DOTYCZĄCE 

WYJAZDÓW 
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Preferencje dotyczące wyjazdów 
Podsumowanie 

• Najważniejszym z badanych parametrów okazał się kraj docelowy (24%) 

oraz towarzystwo innych osób (22%).  

• Najmniej istotne dla respondentów są takie parametry jak rodzaj wyjazdu 

(6% - pobyt w jednym miejscu czy wycieczka objazdowa) oraz jego długość 

(14%).  

• Optymalny wyjazd (maksymalizujący użyteczność) z punktu widzenia 

badanych zakładałby: 

• pobyt trwający 5-8 dni w Czechach, 

• połączony z objazdem i zwiedzaniem miast, muzeów, udziałem  

w imprezach kulturalnych lub sportowych, 

• w całości zorganizowany przez biuro podróży, 

• wyjazd z partnerem/partnerką. 

• Spośród wybranych krajów respondenci najmniej chętnie odwiedziliby 

Polskę. 
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Analiza conjoint - opis 

W celu zbadania preferencji turystów zastosowano 

analizę conjoint (metoda pełnych profili – full profile 

conjoint) polegającą na zaprezentowaniu 

respondentom kart opisujących wyjazd w różnych 

konfiguracjach: 

• Łącznie zostało wygenerowanych 25 kart, 

• Respondenci mieli za zadanie ocenić każdą 

z kart pod kątem jej atrakcyjności 

(zastosowano skalę od 1 do 100), 

• W efekcie udało się wyznaczyć ważności 

poszczególnych parametrów wytypowanych 

do badania oraz użyteczności ich 

poszczególnych poziomów. 

C
A

W
I 

Przykładowa karta oceniana  

przez respondentów: 
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Parametry i ich poziomy włączone 

do badania conjoint 

Kraj wyjazdu Forma wypoczynku Długość wyjazdu 

Rodzaj wyjazdu Towarzystwo Organizacja wyjazdu 

Czechy 

Polska 

Węgry 

Odpoczynek na łonie natury (nad wodą, 

w górach, parkach narodowych) 

Zwiedzanie miast, muzeów, udział  

w imprezach kulturalnych lub 

sportowych 

Wypoczynek dla zdrowia i urody 

(uzdrowiska, SPA) 

1-4 dni (np. weekend) 

5-8 dni 

9 i więcej dni  

Pobyt w jednym miejscu 

Pobyt połączony z objazdem 

Samodzielnie 

Z partnerem/partnerką 

Samodzielnie 

Częściowo samodzielnie 

W sposób zorganizowany Z grupą przyjaciół, znajomych 

Wyjazd rodzinny z dziećmi 
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Ważność badanych parametrów 

Towarzystwo 

24% 

22% 

19% 

15% 

14% 

6% 

Kraj docelowy 

Forma wypoczynku 

Organizacja wyjazdu 

Długość wyjazdu 

Rodzaj wyjazdu 

N=1012 Wskazania procentowe prezentują udział istotności poszczególnych parametrów w całkowitej ważności. 

C
A
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-5,04 

5,07 

-0,03 

0,30 

0,64 

-0,95 

-1,08 

0,65 

0,42 
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Użyteczności cech 1/2 

Polska 

Kraj wyjazdu 

Forma wypoczynku 

Długość wyjazdu 

Czechy 

Węgry 

Odpoczynek na łonie natury 

Zwiedzanie miast, muzeów, udział  

w imprezach kulturalnych 

Wypoczynek dla zdrowia i urody 

1-4 dni (np. weekend) 

5-8 dni 

9 dni i więcej 

C
A

W
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-0,28 

0,28 

-1,51 

-0,04 

1,55 

-2,80 

2,39 

0,86 

-0,45 
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Użyteczności cech 2/2 

Rodzaj wyjazdu 

Pobyt w jednym miejscu 

Pobyt połączony z objazdem 

W sposób zorganizowany 

Z partnerem/partnerką 

Z grupą przyjaciół/znajomych 

Wyjazd rodzinny z dziećmi 

Organizacja wyjazdu 

Samodzielnie 

Częściowo samodzielnie 

Towarzystwo 
Samodzielnie 

C
A
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ANEKS 1 

PROCES DECYZYJNY 
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Proces decyzyjny 
Podsumowanie 

• Najważniejszym czynnikiem decydującym o miejscu podróży jest jego 

atrakcyjność turystyczna. Rosjanie deklarują, że zwracają uwagę  

na cenę, ale w praktyce wolą kupić droższą ofertę, która będzie spełniała 

ich wysokie oczekiwania. 

• Większość rosyjskich turystów deklaruje, że podczas wyjazdów 

zagranicznych decyduje się na zwiedzanie. Jest ono jednak traktowane 

przez nich pobieżnie, gdyż Rosjanie preferują bierny odpoczynek  

w ciepłym klimacie (szczególnie podczas dłuższych wyjazdów 

urlopowych).  

• Obecnie turyści rosyjscy coraz rzadziej korzystają z usług biur podróży. 

Prawdopodobnie dlatego, że Internet jest bogatym źródłem informacji  

i kanałem wymiany opinii. Dostarcza także narzędzi do samodzielnego 

planowania wyjazdów. 

• Klientami biur podróży są głównie osoby planujące wyjazdy 

zagraniczne, ludzie starsi, osoby podróżujące z dziećmi oraz ci  

o dochodach średnich lub powyżej średnich.  

• Wyjazdy – raczej krótkie, do sąsiednich krajów – samodzielnie organizują 

raczej osoby młode, znające języki i mieszkające w metropoliach.  
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Cele wyjazdów zagranicznych 

32% 

3% 59% 

6% 

Cel wyjazdu 

turystyka 

wyjazd służbowy 

wyjazd prywatny 

pracownicy, obsługa 

 Najważniejszym typem wyjazdów zagranicznych są tzw. wyjazdy prywatne, których cel nie 

jest określony (59%). Mogą to być zarówno wyjazdy turystyczne niezorganizowane, wyjazdy  

w odwiedziny do członków rodziny lub znajomych oraz wyjazdy zarobkowe. Turystyka stanowi 

około 1/3 wszystkich wyjazdów zagranicznych. Wyjazdy służbowe stanowią bardzo mały 

odsetek, gdyż tylko 3%. 

 Formalności wizowe skłaniają Rosjan do „kombinowania” na własną rękę – wielu Rosjan korzysta  

z zaproszeń prywatnych, udając się zarówno na wypoczynek, jak i na wyjazd biznesowy. 

Wyjazdy prywatne nie wymagają podawania szczegółów swojej podróży i Rosjanie mogą 

pozwolić sobie wtedy na większą niezależność w czasie jej trwania. 

Źródło”: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

D
R
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Motywy wyjazdów zagranicznych 

 Trudno określić Rosjan jako ludzi ciekawych świata. Mimo, że większość z nich podczas 

wyjazdów zagranicznych decyduje się na zwiedzanie, dużo ważniejszym jego elementem jest 

bierny wypoczynek. Wyjazdy zagraniczne są dla Rosjan klasycznym wyznacznikiem statusu 

społecznego, gdyż lubią oni przy tej okazji zademonstrować, że stać jest ich na taki wyjazd. 

Zwiedzanie zabytków rzadko łączy się z poznawaniem kultury danego kraju, dużo ważniejsze jest 

pamiątkowe zdjęcie lub zakup pamiątki z danego miejsca. 

 Ulubioną formą wyjazdów turystycznych Rosjan jest wypoczynek, zwłaszcza na plaży. Rosjanie 

uważają, że na co dzień ciężko pracują, więc na wakacjach pozwalają sobie na „słodkie 

lenistwo”. 

 Innym lubianym zajęciem Rosjan za granicą są zakupy, które często pochłaniają znaczną część 

budżetu przeznaczonego na cały wyjazd. Potrzeba zakupowego „szaleństwa” jest tak duża, że 

rosyjscy turyści często zadłużają się, aby móc sobie na nie pozwolić. Na wyjazdach chcą mieć 

wszystkiego pod dostatkiem. Oszczędność obowiązuje ich tylko w domu. 

 Rosjanie za granicą wydają więc ogromne sumy. Biorąc pod uwagę same zakupy w strefie 

bezcłowej (tzw. duty free) rosyjscy turyści zajmują II miejsce w światowym rankingach. Nic 

dziwnego, że 60 mld rocznie na wydatki zagraniczne daje Rosji miejsce w czołówce. 

 

Rosjanie wyjeżdżają, żeby wypocząć 

Rosjanie wyjeżdżają dla podniesienia swojego statusu 

społecznego 

Rosjanie wyjeżdżają, żeby wydawać pieniądze na swoje 

przyjemności 

Źródło http://pub.unwto.org Russian outbound travel market; http://www.tourprom.ru 
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Zwiedzanie (wiosna, 

jesień), preferowanych 

jest kilka miast; np. 

wycieczki autokarowe 

jako krótkie wyjazdy, 

zwłaszcza wśród osób 

starszych. 

Motywy podróżowania  

 

 

 

 

 

Wakacje 3xS (Sea, Sun, 

Sand) są popularne  

w porze chłodnej wśród 

rodzin z dziećmi  

i młodszych 

respondentów. 

 

 

 

 

 

 

Turystyka zakupowa 

(typowa dla kobiet , 

głównie młodych); 

popularna zwłaszcza  

w okresie wyprzedaży 

(styczeń, sierpień).  

 

 

 

 

 

 

Turystyka eventowa 

(mężczyźni, kibice), 

chętni do odbywania 

częstych podróży  

(np. aby kibicować 

ulubionemu klubowi); 

łączona z wypoczynkiem 

 

 

 

 

 

 

Zwiedzanie – by poznać 

nową kulturę, dowiedzieć 

się czegoś nowego  

 

 

 

 

 

 

Aktywna rekreacja 

(turystyka rowerowa, 

narciarstwo) – młodzi 

ludzie podróżujący  

do najbliższych krajów.  

W kolejności popularności 

W kolejności popularności 

F
G

I 
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Motywy podróżowania  
Słowami respondentów 

 

 

Ważny jest także język, możliwość komunikacji, ponieważ, jak ma się przewodnika,  

to on zawsze doradzi, masz możliwość się upewnić. (mężczyzna, 63 lata, St. Petersburg) 

 

Dla mnie komunikacja jest ważna i bardzo pouczająca. Lubię wycieczki; lubię dowiadywać 

się czegoś nowego. W pierwszej kolejności pozyskuję informacje od przyjaciół, potem 

wyrabiam sobie własną opinię. Sprawia mi to przyjemność. (kobieta, 65 lat, Jekaterynburg) 

 

Wyjeżdżamy w miejsca, gdzie odbywają się wydarzenia sportowe – Niemcy, Włochy, 

Austria. (mężczyzna, 51 lat, Jekaterinburg) 

 

Uważam, że dlatego wakacje na plaży [są tak popularne], ponieważ nie mamy tutaj morza; 

każdy chciałby trochę się rozgrzać. (kobieta, 23 lata, Moskwa)  

 

Zgadzam się, że wszystko powinno być zrównoważone; nawet jeśli jadę do kraju 

nadmorskiego, chciałabym również pozwiedzać, ale głównie wypoczywać na plaży.  

Lecz jeśli pojadę gdzieś do Europy, powinno być to pouczające.  

(kobieta, 42 lata, Jekaterynburg) 
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Proces decyzyjny 

 

Wybór terminu 
podróży (planowany/ 

spontaniczny) 

Ustalanie listy 
potencjalnych 

destynacji 

Ostateczny wybór  
z uwzględnieniem budżetu 

i typu wyjazdu 

• Respondenci pracujący  

w administracji państwowej często 

znają terminy urlopów z rocznym 

wyprzedzeniem, toteż nie jest dla 

nich niczym niezwykłym planowanie 

wyjazdów na pół przed wyjazdem. 

• Respondenci z dziećmi planują 

swoje wyjazdy z uwzględnieniem dni 

wolnych w szkołach (zazwyczaj 

latem, by zabrać dzieci  

nad morze). 

• Młodzi ludzie zazwyczaj planują 

swoje wyjazdy spontanicznie. Takie 

decyzje podejmowane są często  

w oparciu o dostępne promocje. 

• Wybór kraju zależy od pory roku (zima –

kierunki egzotyczne; wiosna/jesień – 

zwiedzanie miast europejskich; lato – wakacje 

na plaży w Turcji i Egipcie).  

• Wybór destynacji zależy od długości wyjazdu. 

Krótkie wycieczki – bliska zagranica  

lub wyjazdy wewnątrzkrajowe. Natomiast 

dłuższy urlop stwarza możliwość wyjazdu  

w daleką podróż (Azja, Afryka, odległe kraje 

europejskie). 

• Mieszkańcy obszarów przygranicznych 

wybierają kraje na krótsze wyjazdy 

odpowiednio do swoich potrzeb np. zakupy, 

sauna, leczenie. 

 

• Wybór kraju zależy od relacji ceny  

do oczekiwań. 

• Jeśli wyjazd organizuje biuro 

podróży, to głównym czynnikiem 

wyboru jest cena. 

• Jeśli wyjazd organizowany jest 

samodzielnie, głównym czynnikiem 

wyboru jest dostępność tanich 

biletów i hosteli. 
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Proces decyzyjny 
Słowami respondentów 

Najpierw wybierasz wydarzenie, np. olimpiada, piłka nożna, festiwal itp. Potem szukasz 

tanich biletów. (Mężczyzna, 30 lat, Moskwa) 

Ja i mąż mamy dużą firmę. Układamy harmonogram rok wcześniej i mamy tylko  

2 tygodnie na pół roku i nie można tego przesunąć. Kupuję wycieczkę z 2-3 miesięcznym 

wyprzedzeniem. (Kobieta, 26 lat, Jekaterynburg) 

Na początku przeglądam najlepsze oferty i zwężam wyszukiwanie, ponieważ jest za dużo 

krajów, a chcesz jechać wszędzie. Potem wybieram z tego, co znalazłam.  

(Kobieta, 51 lat, Moskwa) 

Staramy się jeździć na wakacje kilka razy w roku. Wcześniej to był miesiąc w roku,  

teraz można go podzielić na kilka części. Wakacje nad morzem są obowiązkowe  

albo wiosną, albo jesienią. (Mężczyzna, 62 lata, Jekaterynburg) 
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Czynniki wyboru celu podróży 1/2 

 

Pieniądze / Cena 

Klimat  

Bezpieczeństwo  

Zwiedzanie i infrastruktura 

Wskazówki znajomych, opinie  
na stronach internetowych 

Sytuacja w kraju (stosunek do Rosjan) 

Bariera językowa 

Czas do dyspozycji 

Czas podróży 
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Czynniki wyboru celu podróży 2/2 

 
• Większość badanych wskazuje cenę i klimat jako najważniejsze czynniki brane pod 

uwagę przy podejmowaniu decyzji o celu podróży. Cena, według deklaracji,  

ma kluczowy wpływ na ostateczną decyzję. Jednak wielu respondentów,  

którzy decydują się na długi wyjazd, wybiera drogie oferty biur podróży. Klimat jest dla 

badanych ważny z uwagi na specyficzne warunki pogodowe w Rosji. 

 

• Rodziny z dziećmi i osoby nie znające języka obcego cenią sobie przede wszystkim 

bezpieczeństwo. W ostatnich latach czynnik ten staje się coraz ważniejszy,  

z powodu konfliktów w Egipcie, Turcji czy na Krymie. 

 

• Zwiedzanie i infrastruktura (komfort, czyste hotele, zakupy i restauracje)  

są szczególnie ważne dla tych, którzy lubią łączyć wakacje na plaży  

z wycieczkami z przewodnikiem. Takie preferencje mają głównie starsi respondenci. 
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Najważniejsze czynniki istotne  

przy wyjazdach turystycznych 

Z7. Poniżej prezentujemy listę czynników, które mogą być ważne przy wyjazdach turystyczno-rekreacyjnych poza miejsce 

stałego zamieszkania. W jakim stopniu każdy z tych elementów jest dla Ciebie ważny przy podejmowaniu decyzji o wyborze 

miejsca wyjazdu. N=1013 

58% 

44% 

47% 

45% 

44% 

38% 

36% 

21% 

13% 

16% 

10% 

10% 

32% 

44% 

41% 

41% 

43% 

46% 

43% 

48% 

43% 

39% 

42% 

32% 

7% 

8% 

8% 

9% 

9% 

12% 

13% 

22% 

30% 

29% 

31% 

32% 

2% 

3% 

3% 

3% 

4% 

3% 

6% 

7% 

11% 

12% 

13% 

17% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

2% 

2% 

4% 

4% 

5% 

8% 

Bezpieczeństwo 

Atrakcje turystyczne (kultura, zabytki itp.) 

Zakwaterowanie, noclegi 

Całkowite koszty wyjazdu 

Możliwość dojazdu do celu, kraju 

Przyroda (lasy, parki narodowe, krajobrazy 
itp.) 

Pogoda 

Informacja turystyczna, oznakowanie tras/ 
atrakcji turystycznych 

Możliwość porozumienia się z mieszkańcami 
kraju 

Kuchnia lokalna, regionalna 

Transport lokalny 

Wydarzenia, imprezy kulturalne czy sportowe 

Bardzo ważny Raczej ważny Ani nieważny, ani ważny Raczej nieważny W ogóle nie ważny 

C
A

W
I 



100 

Potrzeby i oczekiwania turystów 

 Czynniki brane pod uwagę 
przy wyborze celu podróży 

cena 

kierunek, 
atrakcje 

hotel 

formalności 

• Według przedstawicieli touroperatorów, główne 

wymagania klientów wobec biur podróży są 

następujące (w kolejności  

od najpopularniejszego): 

 

• cena – według deklaracji respondentów 

najważniejszy czynnik, jednak Rosjanie 

często wybierają także „drogie” wycieczki, 

• wybór wycieczki w zależności  

od atrakcyjności kierunku (Europa 

Wschodnia lub Azja) lub typ wakacji 

(wakacje na plaży) w określonym 

przedziale finansowym, 

• pomoc i rekomendacje w wyborze hotelu, 

• organizacja czasu wolnego – wskazówki, 

przejazdy, wycieczki z przewodnikiem, 

• pomoc przy formalnościach: bilety, 

ubezpieczenie, wiza. 
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Źródła informacji o wyjazdach 

turystycznych 

Z5. Gdzie zazwyczaj szukasz informacji związanych z następującymi wyjazdami turystycznymi? N=1013  

86% 

55% 

24% 

13% 

9% 

1% 

73% 

63% 

18% 

13% 

10% 

1% 

w Internecie 

polecenie znajomych, 
przyjaciół 

w przewodnikach 

w telewizji 

w prasie 

w innym miejscu 

Wyjazd na urlop 

Krótki wyjazd (np. weekend) 

C
A

W
I 

W badaniu ilościowym CAWI zastosowano następujący podział wyjazdów turystycznych pod kątem długości: krótki wyjazd (np. weekend) oraz wyjazd na urlop. 
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Najczęstszy sposób organizacji 

wyjazdów 

Z6. W jaki sposób najczęściej organizujesz następujące wyjazdy turystyczne? N=1013  

29% 

69% 

46% 

28% 

25% 

3% 

Wyjazd na urlop 

Krótki wyjazd 
(np. weekend) 

Zazwyczaj samodzielnie, prawie nie korzystam z ofert biur podróży 

Czasami korzystam z ofert biur podróży a czasami organizuje wyjazdy samodzielnie 

Zazwyczaj korzystam z ofert biur podróży, prawie nie organizuję wyjazdów samodzielnie 
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W badaniu ilościowym CAWI zastosowano następujący podział wyjazdów turystycznych pod kątem długości: krótki wyjazd (np. weekend) oraz wyjazd na urlop. 



103 

Podróżowanie z biurem podróży 

Korzyści Wady 

 Niska cena (z powodu 

czarterów) 

 Bezpieczeństwo 

 Oszczędność czasu 

 Ograniczony wybór 

 Określone terminy 

 Niezgodność deklarowanych 

warunków z rzeczywistością 

Z biur podróży korzystają częściej „respondenci żyjący na prowincji”. 

Spowodowane jest to mniejszymi możliwościami organizacji wyjazdów 

samodzielnych (wyższe ceny, utrudniony dostęp do informacji i wiz). Biura 

podróży popularne są też wśród Rosjan poszukujących okazji i promocji, 

zainteresowanych wyjazdami 3xS oraz wśród respondentów planujących 

wyjazdy w regiony egzotyczne (np. Azja). Ostatnią grupą są rodziny z dziećmi, 

poszukujące wyjazdów zorganizowanych, zapewniających pełen komfort 

związany z określonym standardem usług. 
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Profil klienta biura podróży 

Osoba powyżej 25. roku życia (głównie  
z przedziału 30 – 50 lat); 

Zamężna/żonaty podróżujący z dziećmi; 

Podróżuje 2-3 razy w roku; 

Internet to podstawowe źródło informacji; 

Woli mądrze wydawać pieniądze, stara się 
zaoszczędzić (zainteresowana zniżkami, ofertami 
specjalnymi); 

Dochody na poziomie średniej krajowej lub powyżej. 

• Wypowiedzi przedstawicieli biur podróży potwierdzają wnioski z wywiadów 

grupowych z konsumentami usług turystycznych.  

 

• Respondenci naszkicowali obraz typowego klienta korzystającego z usług biura 

podróży. Oto jego charakterystyka: 
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Rola biura podróży 

 
• Zgodnie z wypowiedziami respondentów, większość klientów ma jasną wizję tego,  

jak i gdzie chcą spędzić wakacje.  

 

• Turyści rzadziej korzystają z usług biur podróży, co może wynikać z faktu,  

że dużo informacji na temat zakwaterowania i poszczególnych krajów  jest 

powszechnie dostępnych (np. na stronach internetowych firm i organizacji 

turystycznych). Komentarze i opinie turystów na portalach społecznościowych również 

stanowią ważne źródło informacji. Oprócz tego, powstały narzędzia wspierające 

samodzielne organizowanie podróży: systemy rezerwacji hoteli i transportu.  

 

– Wyjątkiem jest turystyka medyczna (wyjazdy w celach zdrowotnych), ponieważ 

w tym przypadku podróż zależy od skierowania medycznego i specjalności 

kurortu sanatoryjnego. 

– Badani potwierdzają, że Rosjanie w mniejszym stopniu kierują się przy wyborze 

kierunku ceną, niż to deklarują.  
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Rola biura podróży 
Słowami respondentów 

Klienci pytają: «chcieliśmy tam jechać, ale ile to kosztuje?» Myślę, że oni starają się zrobić 

tak, żeby pojechać do Włoch zamiast Czarnogóry za tę samą sumę pieniędzy.  

I oczywiście jadą do Włoch. I nawet jeśli, Włochy są droższe, i tak wybierają Europę  

ze względu na kulturę. (brak Polski w ofercie) 

Teraz są inne czasy, ludzie przychodzą już z informacjami o wszystkim. 10 lat temu klienci 

nie wiedzieli gdzie jechać; teraz tak nie jest. Ludzie przychodzą i już znają cenę. Potrzebują 

jedynie porady, czy wybrać ten, czy ten hotel. (Polska w ofercie) 

Ludzie potrzebują dziś zorganizowanych wakacji; wycieczki z przewodnikiem 

uwzględniające kilka krajów są teraz wyjątkowo popularne wśród turystów.  

To, czego potrzebują, to pomoc przy wyborze hotelu. (Polska w ofercie) 
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Źródła informacji o agencji 

turystycznej 

Internet Rekomendacje Drukowane materiały 

reklamowe 

Wszyscy badani wskazali 

reklamy w Internecie jako 

główny kanał promocji 

swoich usług.  

Drugim z kolei kanałem 

marketingowym są opinie 

klientów adresowane  

do grona znajomych. 

Jedyną formą reklamy drukowanej 

pozostały broszury tematyczne, 

poświęcone specjalnym 

wydarzeniom międzynarodowym 

odbywającym się w krajach,  

w których biuro oferuje swoje 

usługi. Wszystkie inne formy 

reklamy papierowej zostały 

porzucone na rzecz Internetu. 
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Branża turystyczna 
Liczby 

 Z danych Federalnej Agencji Turystycznej Rosji wynika, że w 2013 roku w Federalnym Rejestrze 

Touroperatorów zarejestrowanych jest 4 454 firm touroperatorskich. W 2011 roku liczba 

wszystkich punktów sprzedaży i obsługi klienta wynosiła 10 266. W 2013 roku liczba ta 

wzrosła do 15 000. 

 Liczba działających na rynku rosyjskim biur podróży i operatorów systematycznie rośnie. Jedyny 

spadek zanotowano w 2009 roku, podczas światowego kryzysu ekonomiczno-gospodarczego. 

Źródło: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ, www.columbis.ru Cервис для турагентств 

rok 2002 2005 2009 2010 2011 

Liczba firm 

turystycznych 
3345 5079 6897 9133 10266 

Liczba sprzedanych 

wycieczek (tys.) 
858 4326 3666 4389 4427 

Wartość 

sprzedanych wycieczek  

(mln rubli) 

13195 76301 128243 169669 175366 

Liczba turystów 

korzystających z usług 

firm turystycznych 

2820 5075 7009 8500 8287 
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Branża turystyczna 
Główne organizacje 

Działające na rosyjskim rynku firmy turystyczne zrzeszone są w różnych organizacjach i związkach, 

których głównymi zadaniami są obrona ich praw, promocja ich działalności, a także kontrola nad 

jakością świadczonych usług. 

TURPOM-ТУРПОМОЩЬ – organizacja zrzeszająca wyłącznie touroperatorów oferujących wyjazdy 

zagraniczne. Organizacja jest monopolistą rynku wyjazdowego w Rosji, od 2013 roku każdy touroperator 

wyjazdów zagranicznych ma obowiązek prawny przynależeć do tej organizacji. Zajmuje się ona przede 

wszystkim ochroną obywateli FR wypoczywających za granicą w ramach wycieczek zorganizowanych –  

czyli dbałością o jakość świadczonych usług. 

ATOP – Ассоциация Туроператоров России – organizacja powstała w 2007 roku z inicjatywy 

największych firm turystycznych Rosji. Od 2009 roku jest członkiem UNWTO. Obecnie do organizacji należy 

około 50 największych touroperatorów, z czego 60% organizuje turystykę wyjazdową zagraniczną, 70% 

turystykę przyjazdową oraz 40% turystykę wewnętrzną wyjazdową. 

Źródło: www.atorus.ru, www.tourpom.ru, http://www.rustourunion.ru, http://www.businesstravelrussia.ru 

PCT – Российский союз туристской индустрии – jeden z najstarszych związków zrzeszających 

wszystkich przedstawicieli branży turystycznej w Rosji, działający od 1993 roku. Od 1997 roku organizacja jest 

członkiem UNWTO. Członkami są biura turystyczne, hotele, muzea, firmy ubezpieczeniowe, firmy 

transportowe etc., w sumie 1300 kompanii turystycznych. 

ABT-ACTE Russia (Российская Ассоциация Бизнес Туризма, Russian Association of Business Travel) – 

organizacja zrzeszająca ponad 50 największych firm zajmujących się turystyką biznesową w Rosji oraz  

w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. Należą do niej zarówno hotele, firmy lotnicze, jak i biura 

turystyczne. Pełni formę platformy komunikacyjnej dla podróżujących ludzi biznesu. 
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Branża turystyczna 
Najwięksi touroperatorzy 

Żródło: Рейтинг туроператоров России–2013 http://www.trn-news.ru 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

TEZ 

 TOUR 

PEGAS 

TOURISTIC 

CORAL 

 TRAVEL 

NATALIE  

TOURS 

Библио Глобус 

BIBLIO GLOBUS 

NEWA 

TUI 

ANEKS TUR 

НТК Интурист- 

INTOURIST 

Санрайз тур 

SUNRAISE TUR 

D
R

 



111 

Trendy dotyczące branży 

turystycznej w Rosji 

 Powstaje coraz więcej biur podróży online. W ten sposób, obniżając koszty działalności, branża 

turystyczna dostosowuje się do niesprzyjającej sytuacji gospodarczej. Mniejsze biura podróży, 

aby uniknąć przejęcia przez monopolistów przenoszą swoje usługi do sieci. Internet umożliwia 

także wybór wymarzonej oferty mieszkańcom odległych regionów kraju. 

 Zamyka się dużo małych biur podróży albo są one przejmowane przez giganty na rynku.  

 Aktualna sytuacja polityczna i upadek wielu biur podróży w sierpniu 2014 roku może przyczynić 

się do zmiany rynku turystycznego w ciągu najbliższych kilku lat. 

 

Małe biura 

przejmowane 

przez 

gigantów 

Biura 

podróży 

online 

Źródło: http://pub.unwto.org Russian outbound travel market; http://www.tourprom.ru 
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Samodzielne organizowanie 

podróży 

Korzyści Wady 

 Wolność wyboru 

 Chęć dokładnego, dogłębnego 

zwiedzania 

 Plan ustalany przez podróżujących; 

niezależność 

 Możliwość wynajmu prywatnego 

domu zamiast hotelu 

 Trzeba spędzić więcej czasu przy 

organizacji 

 Brak gwarancji  

i bezpieczeństwa 

 Konieczność zorganizowania 

wszystkiego samemu 

Z wypowiedzi konsumentów usług turystycznych wynika, że samodzielne 

wyjazdy najczęściej organizują respondenci młodsi, żyjący w metropoliach  

(ze względu na łatwiejszy dostęp do informacji, wiz, tanich biletów) i znający 

języki obce. Do samodzielnego zorganizowania wyjazdu zachęca również 

wczesna (ok. półroczna) znajomość planów urlopowych oraz ważna wiza 

Schengen. Wyjazdy organizowane samodzielnie to w większości krótkie wyjazdy 

do sąsiednich krajów. 

F
G

I 



Samodzielne organizowanie podróży 
Słowami respondentów 

Kiedy udajesz się do biura podróży, omawiasz wszystkie okoliczności i warunki, zależący od 

tego, czego potrzebujesz i następnie biuro rozpoczyna pracę i poszukiwania. Nie musisz 

robić wszystkiego samodzielnie, ponieważ nie masz na to czasu. (kobieta, 40 lat, Moskwa)  

 

Nie powinieneś zaprzątać sobie głowy niczym (są takie chwile, kiedy nie chcesz niczym się 

zajmować). Wszystko, czego potrzebujesz, to leżenie i myślenie o niczym. (mężczyzna,  

35 lat, St. Petersburg)  

 

Z Azją jest to bardziej skomplikowane: czasem korzystasz z usług biura podróży,  

aby skorzystać z czarterowego lotu. [Wtedy] zaoszczędzisz oczywiście pieniądze. 

(mężczyzna, 34 lata, St. Petersburg)  

Dlaczego robimy rezerwacje na własną rękę? Ponieważ chcemy odwiedzić kilka miejsc  

i zatrzymać się [np.] w trzech hotelach; tego typu wyjazd byłby kosztowny;  

tego nie zapewniają biura podróży; biura podróży nie radzą sobie z tym.  

(kobieta, 26 lat, Jekaterinburg) 
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Osoby decyzyjne 

Z2. Kto zwykle decyduje o kierunku następujących wyjazdów turystycznych? N=1013 

47% 

47% 

53% 

52% 

Wyjazd na urlop 

Krótki wyjazd 
(np. weekend) 

Ja sam/a Ja wspólnie z partnerem/ partnerką Ktoś inny 

Z4. Kto zwykle decyduje o terminie następujących wyjazdów turystycznych? N=1013 

45% 

43% 

55% 

56% 1% 

Wyjazd na urlop 

Krótki wyjazd 
(np. weekend) 

Ja sam/a Ja wspólnie z partnerem/ partnerką Ktoś inny 
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W badaniu ilościowym CAWI zastosowano następujący podział wyjazdów turystycznych pod kątem długości: krótki wyjazd (np. weekend) oraz wyjazd na urlop. 
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ZWYCZAJE ZWIĄZANE  

Z PODRÓŻOWANIEM 
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Zwyczaje związane  

z podróżowaniem 
Podsumowanie 

 

 

 

• Urlopy rodzinne najczęściej organizowane są w trakcie wakacji. Poza 

okresem wakacyjnym najpopularniejsze sezony urlopowe to przerwa 

zimowa i długi weekend majowy.  

• Letni wypoczynek trwa zazwyczaj od 7 do 14 dni i jest planowany  

z wyprzedzeniem. Na długie podróże Rosjanie nie decydują się częściej 

niż 1 do 2 razy w roku.  

• Zimą rosyjscy turyści wybierają ciepłe kraje lub kurorty narciarskie, jesienią  

i wiosną – wycieczki do miast europejskich, a latem - kraje o ciepłym 

klimacie, z dostępem do morza. 

• Na krótkie wyjazdy zagraniczne decydują się zwłaszcza mieszkańcy 

terenów przygranicznych. 

• Wybierając się na krótką wycieczkę rosyjscy turyści przeważnie 

korzystają z promocji. Celem takich wyjazdów są zazwyczaj miasta 

europejskie. 

• W ciągu ostatnich 4 lat liczba Rosjan wyjeżdżających za granicę 

systematycznie rośnie. Wraz ze wzrostem liczby wyjazdów rosną wydatki 

na turystykę.  

• Polska należy do państw będących miejscem docelowym krótkich 

wyjazdów weekendowych. Znaczny odsetek wyjazdów do Polski odbywa 

się również w celach służbowych.  
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Urlop 
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 Rosjanom przysługuje 20 dni płatnego urlopu. 

 Wakacje dla uczniów i studentów przypadają od 1 czerwca do 1 września, zaś urlop letni  

dla większości rosyjskich rodzin przypada na sierpień. 

 Poza okresem wakacyjnym najpopularniejsze sezony urlopowe to:  

 od 31 grudnia do 9 stycznia – przerwa zimowa, 

 od 1 do 9 maja – długi weekend majowy. 

Źródło: www.mercer.es/press-releases/1438940  
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Święta 

Źródło: http://www.zakonrf.info; http://www.vse-dni.ru 

 Nie wszystkie święta religijne są wolne od pracy: pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia – 

wolny, Wielkanoc – pracująca.  

 Z tego powodu dużą popularnością cieszą się takie ogólnonarodowe święta jak Dzień 

Zwycięstwa czy stosunkowo „nowe” święto – Dzień Jedności Narodowej, obchodzone  

4 listopada, w rocznicę wypędzenia Polaków z Kremla w 1612 roku. Święto to w zamyśle władz 

miało zastąpić rocznicę wybuchu rewolucji październikowej. 

Data  Święto 

1 stycznia  Nowy Rok 

7 stycznia Prawosławne Boże Narodzenie 

23 lutego Dzień Obrońcy Ojczyzny 

8 marca Dzień Kobiet 

1 maja Święto Pracy 

9 maja  Dzień Zwycięstwa 

12 czerwca Dzień Niepodległości 

4 listopada Dzień Jedności Narodowej 
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Kategorie podróży ze względu  

na czas wyjazdu 

 

• Latem Rosjanie preferują pobyt nad morzem lub oceanem. Równie ważny jest  
dla nich dostęp do infrastruktury miejskiej tj. sklepów, restauracji i kawiarni. Jednak 
zwiedzanie miast nie jest dla Rosjan atrakcyjne latem, ponieważ podczas upałów 
turyści nie czują się komfortowo w mieście. Lato jest dobrym czasem  
na spędzenie wygodnych wakacji nad morzem, z możliwością rozrywki, pójścia  
na zakupy, poznania kultury innych krajów i narodów. 

Lato 

• Zimą Rosjanie lubią jeździć do ciepłych krajów, żeby korzystać ze słońca. 

• Do innych popularnych typów wyjazdów o tej porze roku należą: wypady na narty, 
pobyty w zimowych kurortach i korzystanie z zimowych rozrywek. 

Zima 

• Jesienią i wiosną rosyjscy turyści jeżdżą do europejskich miast, żeby zmienić 
otoczenie. Korzystają z krótkich urlopów lub długich weekendów. Ci, którzy 
korzystają z tego typu wyjazdów często rezerwują wycieczki z przewodnikiem,  
żeby szczegółowo poznać kraj i jego kulturę. 

• Wycieczki na zakupy są również popularne wiosną i jesienią, ponieważ wówczas 
odbywa się najwięcej wyprzedaży.  

Okres wiosenno-jesienny 

Przedstawiciele touroperatorów wyróżniają następujące kategorie podróży turystycznych 

ze względu na porę roku: 

ID
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Sposób spędzania czasu  

na wyjazdach zagranicznych 

Źródło: http://press.hotels.com Russian International travel monitor 

Według danych Hotels.com ulubione sposoby spędzania czasu na wyjazdach zagranicznych to dla 

większości Rosjan zwiedzanie oraz zakupy. Zaraz potem znajdują się kulinaria (jedzenie jest 

ważnym elementem każdego wyjazdu, a Rosjanie lubią „dobrze zjeść” w gronie przyjaciół i rodziny) 

oraz wypoczynek na plaży. Zwiedzanie muzeów oraz wydarzenia kulturalne to preferowana 

aktywność wyjazdowa dla 20-25% Rosjan. Amatorów zdrowego, aktywnego wypoczynku na łonie 

natury jest stosunkowo najmniej.  

Zwiedzanie 70% Zakupy 65% Kulinaria 48% Plaża 35% 

Muzea 25% Wydarzenia 20% Sport 8% Natura 7% 
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Najbardziej preferowane formy 

wypoczynku turystów 

Z8. Jakie formy wypoczynku podczas wyjazdów turystycznych najbardziej lubisz? N=1013 

44% 

33% 
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muzeów 
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(np. plażowanie, spacery itp.) 

Wypoczynek w uzdrowisku, 
SPA 

Wypoczynek aktywny 
(wędrówki, rower, kajaki itp.) 

Udział w imprezach 
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Zdecydowanie lubię Raczej lubię Ani nie lubię ani lubię Raczej nie lubię Zdecydowanie nie lubię 
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Częstotliwość wyjazdów 

turystycznych 

Z1. Jak często wyjeżdżasz na następujące wyjazdy turystyczne: 1. Wyjazd na urlop, 2. Krótki wyjazd (np. na weekend)? 

N=1013 
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6% 
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Wyjazd na urlop 

Krótki wyjazd 
(np. weekend) 

Co najmniej raz w miesiącu Raz na 2-3 miesiące Raz na 4-6 miesięcy Raz na 7-9 miesięcy Raz na 10-12 miesięcy Rzadziej 

C
A

W
I 

W badaniu ilościowym CAWI zastosowano następujący podział wyjazdów turystycznych pod kątem długości: krótki wyjazd (np. weekend) oraz wyjazd na urlop. 
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Wyjazdy krajowe czy zagraniczne? 

Z3. Czy wyjazdy te są najczęściej krajowe czy zagraniczne? N=1013 

55% 

13% 

27% 

76% 

18% 

11% 

Wyjazd na urlop 

Krótki wyjazd 
(np. weekend) 

Najczęściej zagraniczne Najczęściej krajowe W równym stopniu zagraniczne i krajowe 
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W badaniu ilościowym CAWI zastosowano następujący podział wyjazdów turystycznych pod kątem długości: krótki wyjazd (np. weekend) oraz wyjazd na urlop. 
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Liczba wyjazdów zagranicznych 
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Liczba wyjazdów zagranicznych (mln) 

Źródło: Według danych Rosstata- Rosyjskiego urzędu statystycznego; Żródło: Официальный сайт 

Федерального агентства по туризму Министерства культуры Российской Федерации 

 Rosja posiada jeden z największych rynków turystyki wyjazdowej na świecie. Na przestrzeni 

ostatnich 4 lat liczba wyjazdów zagranicznych systematycznie rośnie – od 33,4 mln  

w 2009 roku aż do 54 mln wyjazdów w 2013 roku. 

 Między rokiem 2008 a 2009 nastąpił niewielki spadek liczby wyjazdów, co było podyktowane 

światowym kryzysem gospodarczym i jego wpływem na rosyjską gospodarkę. Obecnie sytuacja 

gospodarczo-ekonomiczna w Rosji jest stabilna, a poziom życia obywateli wzrasta. 
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Liczba wyjazdów  

w celach turystycznych 
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Liczba wyjazdów zagranicznych w celach turystycznych  
z Federacji Rosyjskiej w latach 2008–2013 (w mln) 

Według danych Rosstat, Rosyjskiego urzędu statystycznego; Żródło: Официальный сайт 

Федерального агентства по туризму Министерства культуры Российской Федерации 

 Według danych European Travel Commission liczba wyjazdów zagranicznych Rosjan w celach 

turystycznych wyniosła w 2012 roku 36 mln. Mieszkańcy Federacji Rosyjskiej stanowią dużą siłę 

nabywczą usług turystycznych w ramach podróży zagranicznych.  

 Rosyjski Urząd Statystyczny (Rosstat) szacuje, że liczba wyjazdów zorganizowanych  

lub wyjeżdżających w oparciu o wizy turystyczne sięgnęła w 2012 r. 15,3 mln. 

 Jednocześnie około 17% obywateli Federacji Rosyjskiej posiada paszport zagraniczny,  

który pozwala na swobodniejsze podróże po świecie (brak konieczności wyrabiania wiz). 

 Rosyjscy turyści to najczęściej klasa średnia największych miast europejskiej części państwa 

(stamtąd pochodzi większość turystów) oraz najbogatsi Rosjanie, których liczebność jest mała.  
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Wydatki 
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Wydatki na turystykę zagraniczną (mld $) 

Źródło: The World Tourism Organization's Compendium of Tourism Statistics and Yearbook of Tourism Statistics, 

http://newsland.com/news/detail/id/1359363/, www.forbes.ru 

 Według Światowej Organizacji Turystyki Rosjanie w 2013 roku na podróże zagraniczne wydali  

w sumie 60 mld dolarów, o 1/3 więcej niż w roku poprzednim. W przeliczeniu na osobę to średnio 

1 111 dolarów, natomiast w przeliczeniu na liczbę mieszkańców Rosji jedna osoba wydała średnio 

302 dolary.  

 W 2012 roku Federacja Rosyjska znajdowała się na 5. miejscu pod względem wielkości rynku 

turystyki wyjazdowej. Pod koniec 2013 roku tempo wzrostu wydatków na turystykę zwiększyło się 

o 26% w skali roku i tym samym Rosja znalazła się na 2. pozycji, zajmując miejsce za Chinami. 

D
R

 



127 

Cele wyjazdów zagranicznych 
Najpopularniejsze destynacje 

1  EUROPA – 7,7 mln 

2  

3  

4  

AZJA – 6,2 mln 

AFRYKA – 2,2 mln 

AMERYKI – 0,2 mln 

Liczba wyjazdów – 2013 rok 
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 Rosjanie w celach turystycznych wyjeżdżają przede wszystkim do Europy oraz krajów 

azjatyckich.  Liczba wyjazdów do krajów europejskich w 2013 roku wyniosła około 7,7 mln,  

a do Azji – 6,2 mln. Ze względu na wysokie koszty podróży oraz skomplikowane formalności 

wizowe Rosjanie rzadko podróżują do Stanów Zjednoczonych i Ameryki Południowej. 

 Większość Rosjan decyduje się na wyjazdy do Europy, ponieważ nierzadko mogą przeznaczyć  

na swój urlop za granicą mniej niż tydzień. Europa to idealny kierunek dla pragnących zobaczyć 

jak najwięcej w jak najkrótszym czasie.  

 Rynek azjatycki jest dla obywateli rosyjskich również interesujący, a liczba odwiedzających 

zarówno kraje arabskie, jak i kraje na Pacyfiku, rośnie z roku na rok. Niektóre kraje azjatyckie, 

zwłaszcza Kazachstan oraz Chiny, są ważnymi partnerami gospodarczymi Rosji, co przekłada się 

na bliską współpracę biznesową i dużą ilość podróży służbowych do tych państw. 
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Cele wyjazdów zagranicznych 
Top 10 

Według danych Rosstata- Rosyjskiego urzędu statystycznego; Żródło: Официальный сайт 

Федерального агентства по туризму Министерства культуры Российской Федерации 

 Nieprzerwanie, od wielu lat w czołówce ulubionych rosyjskich destynacji wyjazdowych znajdują 

się Turcja oraz Egipt. W ostatnich latach popularną destynacją stała się również Grecja,  

która od czasu kryzysu przekształciła swój rynek turystyczny głównie z myślą o turystach  

z Europy Wschodniej, poprzez uproszczenie procedur wizowych, przygotowanie oferty w języku 

rosyjskim oraz zaproponowanie dodatkowych atrakcji dla gości. 

 Wysokiej klasy hotele oraz piaszczyste plaże są szczególnie ważne dla Rosjan. Egzotyczna 

przygoda, połączona ze smakiem Orientu i wschodnim luksusem, oferowana przez Chiny  

i Tajlandię, także przyciąga znaczną rzeszę rosyjskich turystów. 
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Cele wyjazdów zagranicznych 
Wyjazdy do Unii Europejskiej 

Państwo 

Liczba wyjazdów 

z Rosji  

w milionach 

Finlandia 5,5 

Estonia 2,2 

Polska 1,6 

Niemcy 1,5 

Grecja 1,4 

Hiszpania 1,3 

Włochy 1,0 

Litwa 1,0 

Cypr 0,66 

Czechy 0,62 

 W 2013 roku liczba wyjazdów do krajów Unii 

Europejskiej wyniosła 19,9 mln Rosjan. Rok 

wcześniej UE było to 16 mln, co oznacza wzrost 

rok do roku o 22%, z czego około 9 mln to 

wyjazdy w celach turystycznych. 

 Bliższe państwa, takie jak: Finlandia, Polska  

lub Estonia są głównie miejscami docelowymi 

krótkich wyjazdów weekendowych. Wielu 

rosyjskich biznesmenów współpracuje  

z tamtejszymi firmami lub prowadzi tam swoje 

interesy, dlatego też znaczny odsetek wyjazdów 

tam ma charakter służbowy. 

 Estonia to kraj w dużym stopniu zamieszkiwany 

przez mniejszość rosyjską, która stanowi około 

30% ludności. Istotnym powodem wyjazdów  

do tego kraju jest zatem chęć odwiedzenia 

krewnych. 

 Grecja, Hiszpania oraz Włochy to destynacje 

typowo turystyczne, gdzie Rosjanie przeważnie 

spędzają swoje letnie urlopy. 
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Cele wyjazdów zagranicznych 
Pozostałe kraje 

Kraj 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cypr 172 155 234 323 404 579 

Bułgaria 207 207 263 339 389 498 

Czechy 226 213 267 367 379 473 

Ukraina - - - - 315 400 

Francja 229 200 222 267 299 374 

Tunezja 149 123 180 145 207 282 

Austria 102 96 135 190 219 272 

Czarnogóra - - - - 192 248 

Izrael 98 134 184 225 219 234 

Według danych Rosstat - Rosyjskiego urzędu statystycznego; Żródło: Официальный сайт 

Федерального агентства по туризму Министерства культуры Российской Федерации 

 Poza pierwszą dziesiątką ulubionych wyjazdowych destynacji znalazły się przede wszystkim kraje 

europejskie, wśród których największą popularnością cieszy się Cypr. 

 Kurorty Bułgarii i Czarnogóry negatywnie kojarzą się Rosjanom z czasem „radzieckich” wczasów  

w krajach Bloku Wschodniego lub w krajach z nim zaprzyjaźnionych, jednak powoli wracają one 

do łask. 

 Rosjanie, wybierając się do Czech, decydują się przede wszystkim na Pragę, ze względu  

na piękną architekturę oraz smaczną kuchnię. Francja to przede wszystkim Paryż i zakupy  

w najlepszych i najdroższych butikach Europy. 

Wyjazdy turystyczne (w tysiącach) 
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Cele wyjazdów zagranicznych 
Podróże pozaeuropejskie 

 
 Największą popularnością poza kontynentem europejskim cieszy się Turcja. Co roku ten kraj 

odwiedza tłum rosyjskich turystów – w 2013 roku były to ponad 3 miliony wyjazdów. Do takiego 

wyboru przyczynia się dobrze przygotowana baza turystyczna oraz zaplecze o wysokim 

standardzie, czego oczekują Rosjanie (wielogwiazdkowe hotele, piękne plaże  

oraz bezlik atrakcji dla turystów). 

 Na drugim miejscu znajduje się Egipt z około 2 milionami wyjazdów. W Egipcie Rosjanie spędzają 

swoje letnie wakacje, wybierając nadmorskie kurorty, które oferują przeważnie wyjazdy typu „all 

inclusive”. Turyści mogą spędzić tam miło czas, korzystając z piaszczystych plaż, hotelowych 

basenów, SPA oraz nieograniczonej ilości barów lub klubów. 

 Na trzecim miejscu uplasowały się Chiny, z liczbą nieco ponad milion wyjazdów z Rosji. Kraj ten 

stanowi główny kierunek wyjazdów biznesowych.  

 Rosyjscy turyści są mało ciekawi świata, a głównym wyznacznikiem ich podróży jest wygoda oraz 

wysoki standard wyjazdu. Większość z nich odstraszają także formalności wizowe, dlatego 

głównymi destynacjami podróży long-haul są: Chiny, Tajlandia, Kuba i Japonia. Mimo, że Chiny 

sąsiadują z Federacją Rosyjską, to biorąc pod uwagę destynacje turystyczne mogą być 

traktowane jako podróże typu long-haul. Dlatego Chiny są daleką i drogą destynacją dla Rosjan, 

mimo że teoretycznie jest to państwo sąsiedzkie. Statystyczny Rosjanin nigdy nie był także  

na wschodnich, azjatyckich krańcach swojego kraju.  

 Inne popularne destynacje to Emiraty Arabskie, Tajlandia, Tunezja i Izrael – egzotycznie  

i luksusowo, czyli tak jak zamożni turyści rosyjscy lubią najbardziej. 
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Oferowane podróże do Europy 

 Rosyjskie biura podróży mają w ofercie szerokie spektrum wycieczek po Europie, jednak 

największa ilość ofert dotyczy wypoczynku w nadmorskich kurortach w Grecji, Hiszpanii  

lub Chorwacji. Podobna ilość ofert wyjazdowych do Europy to tzw. wycieczki objazdowe, podczas 

których można odwiedzić najbardziej znane europejskie miasta i ich zabytki.  

 Organizowane są wyjazdy krótkie (3 – 4 dni) do stolic państw Europy Środkowej  

i Wschodniej, nieco dłuższe, łączące co najmniej 2 miasta Europy Zachodniej (5 – 6 dni), a także 

dłuższe (14-dniowe) wyjazdy, które oferują zwiedzanie kliku państw. 
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Zwyczaje związane z długimi 

podróżami 

 
• Z badania jakościowego wynika, że długie podróże organizowane są głównie latem. 

Wypoczynek taki trwa zazwyczaj od 7 do 14 dni i jest planowany z wyprzedzeniem 

około dwu- lub trzymiesięcznym.  

 

• Przygotowanie do dłuższych wyjazdów jest – w ocenie respondentów – trudnym 

procesem, dlatego też chętnie korzystają z usług biura podróży. Oferowana cena 

również okazuje się zwykle korzystniejsza niż w przypadku samodzielnego wyjazdu. 

 

• Respondenci na długie podróże nie decydują się częściej niż 1-2 razy  

w roku. Motywowani są przede wszystkim chęcią odpoczynku, zmiany otoczenia,  

a także pobudkami zdrowotnymi. 

 

• Kraj docelowy wybiera się w zależności od pory roku: zimą preferuje się ciepłe kraje, 

jesienią i wiosną – wycieczki do miast europejskich, latem – te, które oferują plaże. 

– Rodziny z dziećmi poszukują ofert 3xS (Sea, Sun, Sand),  

biorąc pod uwagę czas trwania podróży i jej koszt. 

 

• Najpopularniejsze kraje na długie pobyty to: 

– Kraje „egzotyczne” – Indie, Tajlandia (głównie zimą); 

– Turcja (głównie latem); 

– Egipt; 

– Południe Europy: Grecja, Cypr, Hiszpania, Włochy. 
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Zwyczaje związane z długimi 

podróżami 
Słowami respondentów 

Podoba mi się jakość obsługi w Turcji. Oni tam bardzo lubią dzieci i wszystko jest dopasowane 

dla dzieci: parki wodne, rozrywka, animatorzy, jedzenie, zajęcia. I ceny są  

w porządku. Lot nie jest za długi, a moje dzieci boją się latać samolotem. Zazwyczaj jeździmy 

do Turcji na 10-12 dni. (Kobieta, 39 lat, Moskwa)  

Myślę, że latem trudno jechać do Europy, ponieważ chciałoby się pobyć blisko natury,  

a miasta są ciężkie do zwiedzania i męczące. (Kobieta, 23 lata, Moskwa) 

Jesienią, zimą i wiosną ludzie zwykle jeżdżą do Egiptu, latem do Turcji. Ceny i jakość  

są tam dobre. (Mężczyzna, 51 lat, Jekaterynburg) 

Jest lista miejsc, które trzeba zobaczyć w Europie, odpowiednio do statusu materialnego.  

Dla mnie też ważne jest, żeby w kraju było morze. (Kobieta, 47 lat, St. Petersburg) 
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Zwyczaje związane z długimi 

podróżami 
Słowami respondentów 

Mamy różne kategorie wypoczynku w zależności od pory roku; latem zajęcia dla dzieci 

stanowią połowę naszego obrotu, zaraz po nich są aktywności na plaży; zimą narty  

i wypoczynek w kurortach narciarskich stanowią 70% obrotu. (Polska w ofercie) 

Narty są bardzo popularne, choć o tym zapomnieliśmy. Dlatego latem popularny jest 

wypoczynek na plaży i miejskie wycieczki, a zimą i wyjazdy na narty; wiele osób jeździ  

w różne miejsca. (Polska w ofercie) 

Jeśli chodzi o typy wakacji, wyjazdy na zakupy nie są zbyt popularne w sezonie letnim. 

Zakupy są popularne wiosną i jesienią. Zniżki, oferty specjalne itd. Turystyka zakupowa 

słabnie podczas lata i nasila się bliżej jesieni, kiedy zaczyna się szkoła. Jeśli chodzi  

o wycieczki w celu zwiedzania, zależy to od kraju. Jeśli to gorący kraj, mało ludzi będzie 

wybierało na tego typu wycieczki, ponieważ jest gorąco, a trzeba dużo chodzić.  

(brak Polski w ofercie) 
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Zwyczaje związane z krótkimi 

wyjazdami 

• Z wypowiedzi badanych turystów wynika, że na krótkie wyjazdy zagraniczne decydują 

się w szczególności mieszkańcy terenów przygranicznych:  

– Respondenci z St. Petersburga podróżują dość często za granicę (przeciętnie 7 

razy w roku) w celach zakupowych. Nie potrzebują do tego ani dużej ilości 

czasu, ani pieniędzy. 

– Ten typ podróży nie jest natomiast popularny wśród mieszkańców 

Jekaterynburga. 

– Moskwianie wybierają się na krótkie wycieczki przeważnie  

do pobliskich miast rosyjskich, nie częściej niż 2-3 razy w roku. 

 

• Dla ludzi mieszkających w głębi kraju krótkie wyjazdy oznaczają głównie podróże 

wewnątrzkrajowe. Krótki wypad do Europy (2-4 dni), nie wydaje się badanym 

satysfakcjonujący. Uważają, że w tak krótkim czasie nie uda im się wypocząć. 

 

• Zagraniczne cele krótkich podróży, to: 

– Skandynawia, 

– Kraje bałtyckie, 

– Hiszpania,  

– Czechy. 

 

• Według przedstawicieli biur podróży krótkie wycieczki przypadają głównie na sezon 

wiosenny i jesienny. Wybierając się na krótką wycieczkę, Rosjanie zwykle korzystają  

z aktualnych promocji, przez co ich organizacja bywa często spontaniczna. 
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Zwyczaje związane z krótkimi 

wyjazdami 
Słowami respondentów 

Krótkie wycieczki odbywam 4 razy w miesiącu; wyjeżdżamy na każdy weekend.  

(Kobieta, 20-45 lata, St. Petersburg) 

Robimy bardzo dużo krótkich wycieczek; Finlandia lub Estonia są blisko. Podróżujemy 

mniej więcej 10 razy w roku, do Finlandii. (Kobieta, 20-45 lata, St. Petersburg)  

Loty są męczące. Nawet jak jedzie się tylko raz tam i z powrotem. Ludzie się męczą. 

(Mężczyzna, 46-70 lat, Jekaterynburg) 

Jeśli chcesz jechać do Europy, nie ma dobrych promocji. Dlatego podróż do Europy  

na 3-dniowy pobyt jest za droga. (Kobieta, 20-45 lat, Jekaterynburg) 
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Prognozy dotyczące zwyczajów 

podróżowania  

1 

 Dla Rosjan duże znaczenie ma jakość oraz komfort podróżowania. Podczas urlopu wybierają 

najlepsze i najbardziej luksusowe hotele – luksus i komfort podróży jako główny wskaźnik 

turystyki zagranicznej nie straci w najbliższej przyszłości na znaczeniu.  

 Rosjanie to wymagający turyści – ich oczekiwania względem obsługi oraz warunków wypoczynku 

będą wzrastać. Doceniają komfort i bezpieczeństwo podczas podróży, jakie oferują sprawdzone 

biura i agencje turystyczne. 

 Wybór kierunku podróży w tym roku oraz nadchodzących latach może się zmienić w związku  

z zajęciem Półwyspu Krymskiego przez Rosję. Wakacje na Krymie zawsze cieszyły się dużym 

zainteresowaniem Rosjan, jednak w związku z tegorocznym włączeniem Krymu do Rosji to 

ukraińskie wybrzeże Morza Czarnego może być „numerem jeden” dla wielu średnio zamożnych 

Rosjan, podobnie jak Soczi czy abchaskie kurorty. 

 Wchłonięcie Krymu wpłynie nie tylko na wybór tej konkretnej destynacji, ale na rynek turystyczny  

w ogóle. Państwa, które krytykują władze rosyjskie, stają się przedmiotem nagonki medialnej  

w Rosji – a to wpływa na spadek ich popularności wśród turystów rosyjskich. 

 Turcja, Egipt, Tajlandia – te kierunki powinny być w czołówce letnich destynacji. Wakacje  

nad morzem pozostaną ulubioną formą wypoczynku Rosjan. 

 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

Żródło: http://pub.unwto.org Russian outbound travel market; http://www.tourprom.ru. 
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• Wyjazdy rodzinne do nadmorskich kurortów są coraz popularniejszą formą wypoczynku 

rosyjskich turystów. Hotele oferują opiekę nad małymi dziećmi, kiedy rodzice chcą odpocząć  

lub skorzystać z wycieczki. 

• Wyjazdy Rosjan do Europy poza sezonem letnim są krótkie. Często trwają zaledwie 3 dni –  

z reguły są to wyjazdy do jednego z europejskich miast, z których dużą popularnością w ostatnich 

latach cieszą się: Paryż, Rzym, Londyn, Barcelona, Berlin, Mediolan, Praga. Popularność tego 

rodzaju wyjazdów będzie się rozwijać ze względu na coraz bardziej rozbudowaną siatkę połączeń 

tanich linii lotniczych oraz duże zamiłowanie Rosjan do luksusowych zakupów  

w butikach znanych marek. 

• Rosjanie coraz częściej decydują się na rejsy statkami wycieczkowymi. Popularne są rejsy  

po Morzu Śródziemnym oraz Morzu Czarnym, z portów w Soczi, Batumi lub na Krymie. 
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Trendy dotyczące wyjazdów 

zagranicznych 

Wyjazdy 

rodzinne 

Zakupy  

w Europie 

Rosnące 

wydatki  

na 

turystykę 

Źródło http://pub.unwto.org Russian outbound travel market; http://www.tourprom.ru 

Rejsy 
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ANEKS 3 

POLACY W ROSJI 
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Polonia 
Informacje ogólne 

 Polska diaspora w Rosji powstała w wyniku trwających od połowy XVIII w. przemieszczeń́ 

ludności polskiej (najczęściej przymusowych) w głąb europejskiej części Rosji, do Azji Środkowej, 

na Syberię i na Kaukaz.  

 Do pierwszych zesłań́ Polaków (jeńców wojennych) doszło w XVII w.  

 Następną grupę̨ zesłańców stanowili konfederaci barscy oraz uczestnicy powstań: 

kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego.  

 Po 1864 r. pojawiły się̨ fale emigracji zarobkowej, w tym do Baku, na Daleki Wschód i do Azji 

Środkowej.  

 I wojna światowa spowodowała przemieszczanie się̨ polskiej ludności w głąb Rosji. Przesiedleńcy 

skupili się̨ m.in. w dużych aglomeracjach miejskich: piotrogrodzkiej i moskiewskiej. Duża część́ 

przesiedlonych Polaków wróciła do kraju w latach 1918–1924 w ramach spontanicznej ewakuacji, 

a także repatriacji przewidzianej w traktacie ryskim (1921 r.). 

 Kolejna, duża grupa Polaków trafiła na tereny obecnej Rosji w wyniku pięciu fal deportacji  

z terenów II Rzeczypospolitej, zajętych przez ZSRR po 17 września 1939 r. 
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Polonia 
Liczby i rozmieszczenie 

 Społeczność polska w Rosji jest zróżnicowana zarówno pod względem stopnia samookreślenia 

narodowego, znajomości języka ojczystego, wykształcenia, statusu materialnego, jak i aktywności 

społeczno-politycznej. Według spisu powszechnego z 2010 r., polska grupa narodowościowa  

w Federacji Rosyjskiej liczy 47 125 osób. W opinii działaczy polskich liczba ta może być́ 

kilkakrotnie wyższa.  

 Polacy i osoby pochodzenia polskiego w Rosji mieszkają w rozproszeniu i nie tworzą̨ zwartych 

grup. Największe skupiska osób narodowości polskiej występują̨ w Moskwie, Sankt Petersburgu  

i Tomsku oraz w obwodach: irkuckim, tiumeńskim, omskim, nowosybirskim, amurskim  

i w Kraju Chabarowskim oraz Stawropolskim. 

Mapa zesłań Polaków do ZSRR po agresji na Polskę 17 września 1939 przez Związek Radziecki,  

http://leopoldokulickilegungenkomendant.blogspot.com/2012/09/gen-leopold-okulicki-u-polskich-sierot.html 

Mapa zesłań Polaków do ZSRR 

po agresji na Polskę 17 września 

1939 przez Związek Radziecki: 
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Polonia 
Stowarzyszenia 

 Na terenie Federacji Rosyjskiej działa 81 organizacji polskich. Funkcjonuje Federalna Polska 

Narodowo-Kulturalna Autonomia „Kongres Polaków w Rosji” (FPN-KA), do której należy  

48 organizacji działających na terenie 5 okręgów konsularnych placówek RP (w kwietniu 2012 r. 

uruchomiono smoleński okręg konsularny, do którego należy organizacja społeczna „Dom Polski” 

oraz szkoła sobotnio-niedzielna). 

 Regiony skupiające największą liczbę organizacji polonijnych to: 

 moskiewski okręg konsularny (36 organizacji), 

 na Syberii i Dalekim Wschodzie (10 organizacji), 

 w obwodzie kaliningradzkim (6 organizacji). 

CELE STOWARZYSZEŃ 

Edukacja 

dzieci  

i młodzieży 

Zachowanie 

tradycji 

narodowych 

Ochrona 

praw 

mniejszości 
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POŁĄCZENIA LOTNICZE  

Z POLSKĄ 
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Połączenia lotnicze 1/2 

 Bezpośrednich połączeń pomiędzy Polską i Rosją jest stosunkowo niewiele. Połączenia lotnicze 

istnieją tylko z europejską częścią Federacji Rosyjskiej. Tanie linie lotnicze nie oferują 

bezpośrednich połączeń między Polską a Rosją, co przekłada się na wysokie ceny biletów 

lotniczych. Do Rosji połączenia oferują PLL LOT oraz rosyjski Aerofłot. 

 Bezpośrednie połączenia lotnicze między Polską a Rosją realizowane są zgodnie z następującą 

częstotliwością: 

 Warszawa-Okęcie – Moskwa-Szeremietiewo: 4 razy dziennie (PLL LOT 2 razy dziennie, 

Aerofłot 2 razy dziennie), 

 Warszawa-Okęcie – Sankt Petersburg: 1 raz dziennie (PLL LOT), 

 Kraków – Moskwa-Szeremietiewo: 1 raz dziennie (Aerofłot).  

 

St. Petersburg 

Moskwa 

Źródło: www.loter.pl, www.lot.pl, www.aeroflot.ru.  
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Połączenia lotnicze 2/2 

Bezpośrednie połączenia z Federacją Rosyjską obsługują tylko dwa porty lotnicze w Polsce: 

Warszawa-Okęcie i Kraków. 

Lotnisko wylotu Lotnisko przylotu Linia lotnicza 

Warszawa Okęcie 

Moskwa PLL LOT 

Moskwa Aerofłot 

Sankt Petersburg PLL LOT 

Kraków Moskwa Aerofłot 

Źródło: www.loter.pl, www.lot.pl, www.aeroflot.ru.  
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Prognozy dotyczące połączeń 

lotniczych 
Tanie linie lotnicze 

 Sytuacja dotycząca tanich linii lotniczych nie jest w Rosji jednoznaczna. Ich rozwój jest bardzo 

powolny, a potencjał, który drzemie w tym rynku – nie do końca odkryty. 

 Obecnie w Federacji Rosyjskiej obowiązuje szereg ograniczeń dla tanich linii lotniczych. 

Rosyjskie prawodawstwo wymaga od tych przewoźników oddzielnych pozwoleń na sprzedaż 

bezzwrotnych biletów, zmniejszenia taryfy lotniskowej dla obsługi taniej linii, braku posiłku  

w cenie oraz możliwości jego wykupienia na pokładzie. 

 Jednak od czerwca 2014 roku największy rosyjski przewoźnik – Aerofłot – zdecydował się 

wprowadzić własną tanią linię Dobrolot, tym samym silnie lobbując za zmianą ograniczeń 

prawnych. Początkowo Dobrolot miał latać jedynie na trasach krajowych, aczkolwiek od 2016 

roku planowane było rozszerzenie siatki połączeń o m.in. Kijów, Barcelonę i Stambuł. Ze względu 

na sytuację polityczną i sankcje wobec Rosji Dobrolot zaprzestał lotów w sierpniu 2014 roku. 

 Rosyjscy turyści na razie obchodzą ograniczenia, korzystając z innych portów lotniczych  

w sąsiednich państwach. Stosunkowo tanio Rosjanie mogą latać przez Kijów, Finlandię,  

kraje bałtyckie, czy nawet przez Warszawę lub Pragę. 

5 

6 

7 

Źródło: http://pub.unwto.org Russian outbound travel market; http://www.tourprom.ru, prawodawstwo dotyczące low- costów zgodnie z Воздушным кодексом РФ 

 http://izvestia.ru/news/561270, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/705493,1134449-Dobrolot-wciaz-nie-lata.html 
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KONSUMPCJA MEDIÓW W ROSJI 
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Telewizja 

 Rosjanie oglądają bardzo dużo telewizji. To właśnie telewizja jest dla Rosjan podstawowym 

źródłem informacji o kraju i o świecie (89% Rosjan). Na drugim miejscu znajduje się Internet 

(26%), następnie gazety i czasopisma (26%), a na ostatnim miejscu radio (18%).  

 Rosjanie najchętniej oglądają w telewizji serwisy informacyjne oraz filmy fabularne. 

 Trzy czwarte Rosjan ogląda telewizję codziennie. Co dziesiąty przyznaje się do jej oglądania  

3 do 5 razu w tygodniu, 8% przynajmniej raz w tygodniu. Tylko 4% deklaruje, że nie ogląda 

telewizji w ogóle. 49% Rosjan przyznaje się do oglądania telewizji 1 – 3 godzin dziennie, 18% 

spędza przed telewizorem około 3 – 6 godzin. 

 

Źródło: ВЦИОМ-www.wciom.ru, рейтинги телеканалов 2013 rok, badanie ФОМ http://www.rg.ru/2013/02/20/televidenie-site.html 

Kanał Procent widzów 

Pervyy Kanal 61% 

Rossiya 1 55% 

NTV (HTB) 49% 

TNT (ТНТ) 24% 

STS (СТС) 19% 
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Radio 

Źródło: http://www.brand-radio.ru, Рейтинги радиостанций 2014, Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 2010 rok 

 Z roku na rok liczba radiosłuchaczy w Rosji spada. W 2005 roku 73% słuchało radia codziennie. 

W 2014 roku radia słuchało codziennie 64% społeczeństwa. Rosjanie najczęściej słuchają radia 

w domu – 65%, rzadziej w samochodzie – 26%, i w pracy – 22%. 

 Najpopularniejszymi stacjami radiowymi w Rosji są: Yevropa Plyus, Dorozhnoye Radio, 

Avtoradio i Russkoye Radio. 

Stacja 
Procent słuchaczy Reach % 

Daily 

Wszystkie stacje 64% 

Yevropa Plyus 18% 

Dorozhnoye Radio 16% 

Avtoradio 16% 

Russkoye Radio 15% 
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Prasa 

Коммерсант 

Źródło: http://www.exlibris.ru, Рейтинг популярности российских СМИ, Левада-Центр 2012 www.levada.ru, http://newsland.com http://planetasmi.ru 

Rosjanie coraz rzadziej sięgają po prasę papierową. Jeśli w 2010 roku 18% regularnie czytało 

przynajmniej 2 dzienniki dziennie, to w 2012 roku już tylko 12%. 65% przyznało w 2012 roku,  

że sięga po gazety nieregularnie – jest to o 9% więcej niż w 2010 roku. Nakłady prasy spadają z roku 

na rok. Największym powodzeniem cieszy się kolorowa prasa brukowa oraz prasa codzienna. 

1  
Argumenty 

i fakty 

2 

3  

4  

Komsomol'skaya 

Pravda 

Rossiyskaya 

Gazeta 

Izvestiya 

Ogonek 

Forbes 

5  

6  

7  Kommersant 

Najbardziej znane tytuły prasowe w Rosji 
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Konsumpcja mediów 

M18. Jakie tytuły prasowe czytałeś/aś 

w ciągu ostatniego miesiąca? N=1013 

M19. Jakie stacje telewizyjne 

oglądałeś/aś w ciągu ostatniego 

miesiąca? N=1013 

M20. Jakie strony internetowe 

odwiedziłeś/aś w ciągu ostatniego 

miesiąca? N=1013 

35% 

35% 

34% 

33% 

33% 

32% 

31% 

23% 

22% 

18% 

16% 

13% 

9% 

Komsomolskaya Pravda 
(W) 

Karavan Istoriy 

Za rulem 

Vokrug Sveta 

Cosmopolitan 

National Geographic 
Russia 

Argumenty & Fakty 
(Moscow) 

7 Dney 

Otdohny! 

Telenedelya 

Lisa Krossvord 

Avtomobily & Ceni 

Metro Moscow 

89% 

74% 

69% 

67% 

64% 

55% 

45% 

45% 

27% 

25% 

Channel One 

TNT 

CTC 

Russia 1 

REN TV 

NTV 

Domashniy 

TV3 

TV Center 

Channel 5 

34% 

33% 

26% 

19% 

17% 

12% 

10% 

7% 

6% 

5% 

5% 

4% 

3% 

3% 

Vkontakte 

yandex 

Mail.ru 

Odnoklassniki 

Google 

Facebook 

ozon.ru 

Rambler 

Youtube 

RBC 

ebay 

Twitter 

Booking 

Aliexpress 
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Znajomość reklam/imprez/działań 

związanych z Polską 

P1. Czy kojarzysz jakiekolwiek 

reklamy/imprezy/działania związane z Polską? N=1013 

19% 

81% 

Tak Nie 

P2. Jakie to były reklamy/imprezy/działania/wydarzenia? n=193 

21% 

13% 

9% 

8% 

7% 

7% 

6% 

4% 

4% 

2% 

Historia Polski 

Polskie produkty 

Reklamy  

Euro 2012 

Festiwale muzyczne 

Kultura Polski 

Zaangażowanie Polski w 
sytuację na Ukrainie  

Miejsca, krajobrazy i zabytki 

Katastrofa pod Smoleńskiem 

Polityka Polski wobec Rosji 
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59% 

33% 

13% 

7% 

13% 

w telewizji 

w Internecie 

w prasie 

na outdoorze 

w innym miejscu 
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Źródła informacji o Polsce 

P2a. Gdzie spotkałeś/aś się z reklamami/imprezami związanymi z Polską?  

Pervyj kanal n=39, 

Rossia (1,2, 24) n=19, 

ORT n=12, 

NTV n=8, 

RTR n=6, 

TNT n=3, 

Kultura n=2, 

Piatnica n=2 

REN tv n=2. 

Poland.travel.ru n=7,  

Vkontakte n=5, 

Yandex n=4 

Wikipedia n=3 

inosmi.ru n=3 

Google n=2,  

Facebook n=2. 

Prasa podróżnicza n=4, 

Komsomolskaja pravda n=2, 

Vedomosti n=2. 

książki historyczne n=6, 

podręczniki n=3, 

opowieści rodziny n=3, 

biuro podróży n=2. 

Tytuły wskazane przez przynajmniej 2 osoby 

Moskwa n=3, 

Kazań n=2, 

Omsk n=2. 
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Rozpoznanie stylu życia 

S1. Poniżej znajdują się pewne stwierdzenia. Przy każdym z nich proszę wskazać najbardziej pasującą do Ciebie odpowiedź. 

45% 

39% 

23% 

16% 

22% 

16% 

17% 

12% 

8% 

11% 

12% 

10% 

12% 

8% 

5% 

44% 

44% 

47% 

53% 

47% 

52% 

44% 

44% 

41% 

38% 

33% 

32% 

30% 

30% 

22% 

8% 

11% 

17% 

23% 

23% 

25% 

25% 

30% 

37% 

38% 

27% 

28% 

30% 

32% 

30% 

2% 

4% 

10% 

6% 

6% 

6% 

10% 

11% 

12% 

12% 

20% 

21% 

21% 

23% 

33% 

2% 

3% 

2% 

2% 

2% 

3% 

4% 

2% 

3% 

8% 

9% 

8% 

7% 

11% 

Lubię zwiedzać nowe miejsca, w których wcześniej nie byłem|am 

Jadąc w nowe miejsce zawsze staram się próbować kuchni lokalnej 

W podróży często korzystam z nowych technologii (np. aplikacji na telefon) 

Jestem na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami 

Jest dla mnie ważne to, żeby produkty, które kupuję były ekologiczne. 

Jestem osobą, która wie czego chce i jak to osiągnąć 

Mam dużo przyjaciół, znajomych 

Znajomi często proszą mnie o radę gdzie mogą wyjechać 

W grupie przyjaciół zwykle przewodzę w planowaniu sposobów spędzania 
wolnego czasu 

Unikam ofert dla masowego odbiorcy, staram się szukać czegoś wyjątkowego, 
niestandardowego. 

Regularnie uprawiam sport 

Często kupuję ubrania modnych marek 

Wolę odpoczynek przy książce niż imprezę w klubie 

Uważam siebie za osobę lubiącą ryzyko 

Trudno znaleźć mi chwile dla siebie 

zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam ani się zgadzam, ani nie zgadzam 

raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam 
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Dane demograficzne 1/2 

M1. Zaznacz swoją płeć, N=1013 

59% 

41% 

kobieta mężczyzna 

M2. W którym roku się urodziłeś/aś? N=1013 

48% 32% 

21% 

20-35 36-45 46+ 

M14. Jakie najwyższe wykształcenie osiągnąłeś do tej pory? 

N=1013 

M5. Jaki jest Twój stan cywilny? N=1013  

11% 

3% 6% 

66% 

14% Podstawowe 

Zawodowe 

Średnie 

Studiuję 

Wyższe nieuniwersyteckie 

Wyższe 

16% 

75% 

2% 

7% 

kawaler/ panna 

w stałym związku 

wdowiec/ wdowa 

rozwiedziony/a 

inny 
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3% 

81% 

6% 
6% 

4% 

3% 

1% 
Uczę się, studiuję 

Mam stałą pracę 

Pracuję dorywczo 

Mam własną firmę 

Jestem bezrobotny 

Jestem 
emerytem|rencistą 
Odmowa 
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Dane demograficzne 2/2 

1% 
2% 

3% 

5% 

16% 

15% 
57% 

poniżej 5000 

od 5.001 do 20.000 

od 20.001 do 50.000 

od 50.001 do 100.000 

od 100.001 do 500.000 

od 500.001 do 1 miliona 

powyżej 1 miliona 

M15. Jaka jest Twoja aktualna sytuacja zawodowa? N=1013 M16. W którym regionie Rosji mieszkasz? N=1013 

 

M17. Ile osób mieszka w Twojej miejscowości? N=1013 

  

26% 

16% 

12% 

11% 

10% 

8% 

8% 

4% 

2% 

1% 

1% 

Moskwa lub obwód moskiewski 

Nadwołżański Okręg Federalny 

Południowy Okręg Federalny 

Petersburg lub obwód leningradzki 

Centralny Okręg Federalny (bez Moskwy 
i obwodu moskiewskiego) 

Syberyjski Okręg Federalny 

Uralski Okręg Federalny 

Północno-Zachodni Okręg Federalny 
(bez Petersburga) 

Dalekowschodni Okręg Federalny 

Północnokaukaski Okręg Federalny 

Obwód kaliningradzki 
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6% 

21% 

63% 

10% 

1 osoba 

2 osoby 

3-4 osoby 

5 lub więcej osób 
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Gospodarstwo domowe 

M6. Ile osób (łącznie z Tobą) mieszka i utrzymuje się razem? 

N=1013 

M7. Ile dzieci poniżej 18 roku życia mieszka w Twoim 

gospodarstwie domowym? N=1013 

M8. Jak oceniasz swoją sytuację finansową? N=1013 

 

38% 

24% 

4% 

1% 

34% 
Jedno 

Dwoje 

Troje 

Czworo lub więcej 

Żadne 

54% 

41% 

5% 

średnio 

dobrze 

bardzo dobrze 
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Odwiedzone kraje vs kraje, których 

nie chce odwiedzić 

M12. Które z wymienionych krajów odwiedziłeś/aś 

kiedykolwiek? N=1013 

46% 

36% 

36% 

33% 

23% 

17% 

17% 

17% 

15% 

11% 

10% 

10% 

9% 

12% 

Ukraina 

Włochy 

Hiszpania 

Czechy 

Polska 

Łotwa 

Austria 

Estonia 

Litwa 

Norwegia 

Słowacja 

Węgry 

Portugalia 

Nie wyjeżdżałem za granicę 

M13. Którego z tych krajów nie chcesz odwiedzić i na pewno 

nigdy nie odwiedzisz w przyszłości? N=1013 

37% 

12% 

11% 

10% 

4% 

4% 

3% 

3% 

2% 

2% 

2% 

Ukraina 

Litwa 

Estonia 

Łotwa 

Węgry 

Norwegia 

Słowacja 

Portugalia 

Hiszpania 

Austria 

Czechy 
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ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o. 

ul. Juliusza Słowackiego 12 

01-627 Warszawa 

tel.: +48 022 584 85 00 

fax.: +48 022 584 85 01  

e-mail: krzysztof.szczerbacz@arc.com.pl  

TO, CO ISTOTNE. 
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