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Ahoj przygodo!!!
No i stało się ruszyliśmy na wakacje. Chciałoby się powiedzieć – nareszcie, wreszcie, hura. Tyle miesięcy pozostaliśmy
w izolacji. Ten cały COVID nieźle zalazł nam za skórę. Na otwarcie ruchu turystycznego czekaliśmy wszyscy –
– my turyści, restauratorzy, hotelarze. Jednak już pierwsze słoneczne dni czerwca przyniosły lekkie rozczarowanie.
Po pierwsze nieustannie zmieniające się rozporządzenia dotyczące funkcjonowania turystyki wprowadziły spory
chaos i nawet baczni obserwatorzy mediów stracili pewność co wolno a czego nie. To szczególnie ważne w kontekście
wyjazdów zagranicznych bowiem zasady wjazdu i wyjazdu do krajów, które są tradycyjnym kierunkiem wojaży
Polaków zmieniają się niemal z godziny na godzinę. Musimy pozostać czujni – dokładnie sprawdzać, gdzie potrzebne
są testy i jakie przed wyjazdem, jakie dokumenty szczepień musimy posiadać, kto jest zwolniony z kwarantanny
po powrocie. Drugie rozczarowanie to niestety ceny. Tu „paragony grozy” straszą nas od wielu dni. Inflacja,
wielotygodniowy lockdown zrobiły swoje. Choć w wielu miejscach podwyżki w gastronomi nie są wielkie to niestety
coraz więcej jest miejsc gdzie restauratorzy postanowili w wakacje odrobić straty z całego roku. Efekt. Nad morzem
sporo jest restauracji i barów w których ceny flądry zaczynają zbliżać się do cen kawioru z bieługi. Ceny gofrów
też poszybowały w górę, a jak wiadomo wakacje nad Bałtykiem bez gofra są po prostu nieważne. Straszą też niestety
ceny noclegów. Tu swoje zrobił popyt. Bazę noclegową w górach i nad morzem mamy jaką mamy, a ponieważ
chcemy odpocząć musimy słono za to zapłacić. Wygląda na to, że na wysokie ceny nic nie poradzimy – chyba
że wybierzemy się za granice korzystając z ofert z ostatniej chwili – tu naprawdę można znaleźć cenowe perełki.
Co jeszcze przemawia za wyjazdem z Polski – gwarancja pogody. Na południu Europy raczej padać nie będzie,
a u nas nad morzem, na mazurach i w górach – wiadomo. Ale dość narzekania – wakacje są co roku więc i z cenami
sobie poradzimy. Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce raport opisujący wakacyjne wydatki
Polaków. Nasz raport prezentuje i analizuje najważniejsze trendy oraz dane związane z przewidywaną aktywnością
Polaków w czasie tegorocznych wakacji.
Raport oparty został o wyniki badania opinii przeprowadzonego w dniach 24-31 maja br. na zlecenie ZBP przez
Kantar uzupełniony o wybrane dane statystyczne pochodzące z Monitora Bankowego oraz dane zewnętrzne
pochodzące z Biura Informacji Kredytowej, Głównego Urzędu Statystycznego, portali Wakacje.pl i Nocowanie.pl.
Życzymy miłej lektury i ahoj przygodo!
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WAKACJE ALE JAKIE? – GDZIE, Z KIM I NA JAK DŁUGO?
W 2021 r. Polacy czekają na wakacje, odpoczynek i zmianę otoczenia jak nigdy wcześniej. Tym bardziej, że zarówno
ubiegłoroczne lato jak i zima, z licznymi obostrzeniami, w tym przemieszczania, nie dla wszystkich były zarówno
spełnieniem marzeń jak i musieliśmy się dopasować do panujących warunków. Większość z nas została w kraju,
tylko nielicznym udało się wyjechać za granicę. Tego lata chcemy i coraz bardziej możemy podróżować, choć
pod pewnymi warunkami, po całym świecie. Coraz powszechniejsze szczepienia powodują, że granice się otwierają,
a możliwości jest zdecydowanie więcej. Oczywiście nadal obowiązują pewne restrykcje i środki bezpieczeństwa,
ale jest dużo łatwiej zorganizować wakacyjny wypoczynek.
Jak wynika z badania TNS Kantar przeprowadzonego w maju br. na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP),
zdecydowana większość Polaków planuje spędzić tegoroczne wakacje w kraju. Deklaruje tak 63 proc. Polaków.
Jedynie 17 proc. wyjedzie za granicę, a 14 proc. zostanie w domu. Niezdecydowani najprawdopodobniej w ostatniej
chwili zdecydują, o tym jak spędzą letni czas. Pobyt w Polsce jest mniej skomplikowany. Nie trzeba zbierać
specjalnych zaświadczeń o przebyciu Covid-19, szczepieniu czy testach na obecność wirusa.

Gdzie planuje Pan/Pani spędzić
tegoroczne wakacje?

6%
14%

w Polsce
za granicą
nigdzie nie wyjeżdżam,
zostaję w domu

63%

17%

nie wiem

źródło: TNS Kantar na zlecenie ZBP,
maj 2021 r.
Z danych portalu Nocowanie.pl wynika, że 42 proc. badanych planuje wyjechać na 7-10 dni. Na dłuższy wyjazd
ma zamiar wyjechać 32 proc. Polaków, natomiast tylko 11 proc. planuje jechać na dłużej niż 2 tygodnie. Co ciekawe,
wyjazdy indywidualne za granicę będą w 2021 roku dłuższe (91 proc. - powyżej 6 dni) niż wyjazdy indywidualne
w Polsce (59 proc. - powyżej 6 dni). Wyjazd na 7-10 dni częściej planują osoby poniżej 25. roku życia (57 proc.),
rzadziej z kolei 55+ (36 proc.) - przy czym osoby te częściej planują dwutygodniowy wypoczynek (22 proc.).

Planowana długość
głównego wyjazdu

1 - 3 dni

2%
20%

4 - 6 dni
7 - 10 dni

42%

11 - 12 dni

9%

13 - 14 dni

12%

dłużej niż 14 dni
trudno powiedzieć
źródło: wakacje.pl

11%
4%
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Polacy w tym roku, w zdecydowanej większości, chcą odpocząć poza domem. A co z tymi, którzy nie planują
wyjazdu? Dlaczego nie wyjadą na urlop? Przeważają przyzwyczajenia. Ponad 1/3 z tych, którzy zostają u siebie
deklaruje, że zazwyczaj nie korzysta z wyjazdów wypoczynkowych i dlatego także w tym roku zostanie w domu.
Widać również wpływ sytuacji pandemicznej na decyzje o wyjeździe. 29 proc. badanych twierdzi, że w związku
z pandemią ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu i to nie pozwoli im na organizację wyjazdu. Twierdzi
tak 43 proc. mężczyzn i 32 proc. kobiet. Z kolei 16 proc. uczestników badania obawia się o zdrowie swoje
i najbliższych i dlatego woli nie podróżować. Troskę o zdrowie rodziny częściej wykazują kobiety (37 proc.)
niż mężczyźni (23 proc.) Z kolei, 13 proc. ankietowanych nie wyjedzie ze względu na zbyt duży, ich zdaniem, wzrost
cen wyjazdów wypoczynkowych. Są też tacy, którzy czekają na atrakcyjną okazję cenową (5 proc.).

Dlaczego nie zamierza Pan/Pani
w tym roku wyjechać na wakacje?

Zazwyczaj nie korzystam z wyjazdów
wypoczynkowych

38%

Moja sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu
i nie mogę pozwolić sobie na wyjazd

29%

Obawiam się o zdrowie swoje i najbliższych
ze względu na zagrożenie epidemiologiczne

16%

Ceny wyjazdów wypoczynkowych wzrosły
tak mocno, że mnie nie stać

źródło: TNS Kantar na zlecenie ZBP,
maj 2021 r.

13%

Czekam na atrakcyjną okazję cenową

5%

Nie wiem

6%

W miejscu, które wybrałem nie ma już miejsc

1%
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ILE WYDAMY NA WAKACJE?
Przeciętnie 1222 zł na osobę – to kwota, którą w tym roku – według deklaracji Polaków – przeznaczymy łącznie
w czasie tegorocznych wakacyjnych wyjazdów. Oczywiście jest to kwota uśredniona, wynikająca z przeliczenia tego,
jak wiele zamierzamy wydać i jak wiele osób będzie towarzyszyć nam w czasie wyjazdu, który będziemy musieli
sfinansować.

Ile planuje Pan / Pani łącznie
przeznaczyć na wyjazdy
i aktywności wakacyjne w 2021 r.?

21%

poniżej 1500 zł

25%

1 500 - 2500 zł
2 501 - 5 000 zł

34%
13%

5 001 - 10 000 zł
10 001 a 15 000 zł
powyżej 15 000 zł
źródło: TNS Kantar na zlecenie ZBP,
maj 2021 r.

w tym roku nie planuję
takich wydatków
brak odpowiedzi

2%
1%
2%
2%

Najwięcej Polaków – 34 proc. – deklaruje, że za wakacyjny wyjazd zapłacą w sumie w przedziale między 2500 zł,
a 5000 zł. Jedna czwarta zamierza zamknąć się w budżecie 1500 – 2500 zł, a co piąty przeznaczy na wakacje mniej
niż 1500 zł. Od 5000 do 10000 zł chce wydać 13 proc., a powyżej 10000 – 3 proc. badanych. Często są to kwoty
przeznaczone na sfinansowanie wyjazdu całej rodziny lub grona osób, z którymi wspólnie spędzamy wakacje.
Samotnie na wakacje zamierza wybrać się 6 proc. Polaków. Jednak najczęściej wakacyjne wyjazdy będziemy spędzać
typowo – z partnerką lub partnerem albo z dzieckiem. Tak będą wyglądały wyjazdy blisko połowy ankietowanych –
– 44 proc. Pozostała cześć spędzi je w większym gronie – trzyosobowym, w przypadku 22 proc. ankietowanych,
czteroosobowym, w przypadku 18 proc. i pięcioosobowym, w przypadku 5 proc. Największe rodziny lub grupy
osób, które deklarują wspólne finansowanie wakacji, to również 5 proc.

Ile osób łącznie z Panem/Panią
wybierze się w tym roku na wakacje?

5%
6%

5%

spędzam wakacje sam
44%

2 osoby
3 osoby
4 osoby

18%

5 osób
źródło: TNS Kantar na zlecenie ZBP,
maj 2021 r.

więcej niż 5 osób
22%
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Większość badanych deklaruje jednocześnie, że wyda na wakacje więcej niż w ubiegłym roku. Jest to skutek
m.in. wysokiej inflacji w Polsce, która wpływa praktycznie na każdy aspekt naszego codziennego życia. W maju br.,
wg danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja wyniosła 4,7 proc. Z kolei wg ostatnich danych Eurostatu za
kwiecień br. inflacja w Polsce wyniosła 5,1 proc., i jest jedną z najwyższych w Europie. Wzrost cen dotyczy zarówno
towarów jak i usług. Wszyscy to odczuwamy podczas codziennych zakupów i bieżących opłat czy pierwszych wyjść
do otwartych lokali. Ceny w pubach i restauracjach wzrosły o 25 proc., a w niektórych miejscach nawet do 40 proc.
Liczymy się więc z tym, że wakacyjny wypoczynek będzie droższy niż przed rokiem.

Czy planuje Pan/Pani wydać więcej
na wakacje niż w ubiegłym roku?

6%

3%
38%

17%

raczej tak
raczej nie
zdecydowanie tak
zdecydowanie nie
brak odpowiedzi

źródło: TNS Kantar na zlecenie ZBP,
maj 2021 r.

36%

Polacy zamierzają sfinansować wakacyjny wypoczynek przede wszystkim z własnych pieniędzy. Wykorzystają
oszczędności i bieżące dochody. Jak wynika z raportu ING Banku Śląskiego mamy obecnie niemal 1,2 bln zł
oszczędności zgromadzonych na kontach bankowych, lokatach i w gotówce. Część tych środków wydamy właśnie
na wakacje. Tylko nieliczni zdecydują się na zaciągnięcie kredytu, czy pożyczki. 67 proc. badanych zdecydowanie
odrzuca taką możliwość. Wszystko wskazuje na to, że wakacyjny budżet Polacy uzupełnią Polskim Bonem
Turystycznym. Zgodnie z najnowszymi danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wydano dotąd ponad 1,6 mln
bonów o wartości blisko 1,5 mld zł. Dotychczas, beneficjenci dokonali nimi 550 tys. płatności na łączną kwotę blisko
400 mln zł. Wydaje się, że mogą być one wykorzystywane właśnie w okresie letnim (z bonu można skorzystać do 31
marca 2022 r.). Przypomnijmy, że bon turystyczny przysługuje każdej rodzinie, która ma przynajmniej jedno dziecko
w wieku poniżej 18 lat, na które pobierane jest świadczenie 500+ lub dodatek wychowawczy. W przypadku dziecka
z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon, także w wysokości 500 zł. Co ważne, z bonu turystycznego
500 + mogą skorzystać nie tylko osoby, które już mają dzieci i korzystają z programu 500+, ale również rodziny,
w których dzieci przyjdą na świat przed 31 grudnia 2021 roku. Za pomocą bonu możemy m.in. zapłacić za: pobyt
w hotelu, gospodarstwie agroturystycznym, pensjonacie, na obozie harcerskim, turnusie rehabilitacyjnym, obozie
sportowym czy rekreacyjnym. Bon można dzielić na części, czyli jeżeli nie wykorzystamy go jednorazowo możemy
korzystać z niego przy kolejnych atrakcjach, aż do wyczerpania limitu. Co ważne można z niego skorzystać tylko
w Polsce. Został bowiem pomyślany jako wsparcie rodzin i rodzimej turystyki dotkniętej skutkami pandemii.
Lista uczestników programu, u których można zrealizować bon, znajduje się na stronie bonturystyczny.gov.pl
i jest na bieżąco weryfikowana przez Polską Organizację Turystyczną. Obecnie znajduje się na niej blisko 23 tys.
podmiotów.

Czy planuje Pan/Pani zaciągnięcie
kredytu lub pożyczki
na sfinansowanie swoich planów
wakacyjnych?

1%
7%

1%
zdecydowanie nie
raczej nie

24%

raczej tak
zdecydowanie tak
brak odpowiedzi

źródło: TNS Kantar na zlecenie ZBP,
maj 2021 r.

67%
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W wakacje posiadane środki finansowe przeznaczymy przede wszystkim na wypoczynek – deklaruje tak
niemal połowa badanych. Jeśli jednak ktoś nie zdecyduje się na wyjazd, to tradycyjnie, wykorzysta okres letni
i przeprowadzi remont mieszkania czy domu. Zrobi tak 18 proc. badanych. Blisko co 5. Polak nie planuje z kolei
żadnych dodatkowych wydatków w okresie wakacyjnym. 5 proc. badanych podczas lata kupi nowy sprzęt RTV
lub przeznaczy pieniądze na okolicznościowe imprezy, takie jak np. wesela. Zakup nowego auta w tym okresie
planuje 2 proc. badanych. Co ciekawe, nikt w wakacje nie zamierza uczyć się języków (a przecież umiejętność
ta mogłaby się przydać np. podczas przyszłorocznych wakacji…). Najwyraźniej nauka zdalna dała się wszystkim
we znaki, a wakacje to przede wszystkim czas wolny od nauki.

Jakie dodatkowe wydatki
w najbliższym okresie wakacyjnym
( od końca czerwca do końca sierpnia
br.) planuje Pan/Pani?

wyjazdy i aktywności wakacyjne
remont mieszkania

18%

w tym roku nie planuję takich wydatków

17%

zakup sprzętu RTV/AGD

5%

wydatki okolicznościowe (np. wesele)

5%

zabiegi zdrowotne
zakup samochodu
Inne
źródło: TNS Kantar na zlecenie ZBP,
maj 2021 r.

49%

3%
2%
1%
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WAKACJE W POLSCE – TANIO JUŻ BYŁO
Ulubiony kierunek Polaków na wakacyjny wypoczynek to Morze Bałtyckie. Do najbardziej popularnych
miejsc należą Władysławowo, Łeba, Kołobrzeg czy Międzyzdroje. Także w tym roku należy spodziewać się tutaj
największych tłumów. Nie zabraknie ich również w górach. Zakopane, Polańczyk i Karpacz to kurorty, które wybiera
się wielu urlopowiczów. Chętniej szukamy miejsc mniej popularnych, dlatego coraz większym zainteresowaniem
i liczbą turystów mogą pochwalić się takie regiony jak: Bieszczady, Podlasie czy Roztocze.
W tym roku ceny, szczególnie w największych kurortach mogą negatywnie zaskoczyć. Zarówno nad Bałtykiem,
w górach, czy na Mazurach musimy liczyć się z wyższymi, niż przed rokiem kosztami wypoczynku. Przeglądając
oferty można odnieść wrażenie, że ceny w restauracjach i miejscach noclegowych są jednak wyższe niż sugerowałaby
inflacja. Jest to skutek pandemii, która miała negatywny wpływ na sytuację w branżach: turystycznej, hotelarskiej
i restauracyjnej, które przez ponad rok działały z przerwami i licznymi restrykcjami.
Z danych firmy ExpertSender wynika, że w 2020 r. liczba zamkniętych hoteli i obiektów noclegowych sięgnęła
9,5 tysiąca. Statystyki dla biur podróży również nie pozostawiają złudzeń. Na zawieszenie działalności gospodarczej
w ubiegłym roku zdecydowało się 310 biur podróży, czyli blisko 7 proc. wszystkich tego typu przedsiębiorstw
w Polsce. Pierwszy kwartał tego roku to kilkadziesiąt następnych. Pandemiczny kryzys dotknął również agentów,
pośredników, pilotów wycieczek i punkty obsługi turystycznej. Na zawieszenie działalności w 2020 r. łącznie
zdecydowało się około 800 takich przedsiębiorstw. Z kolei z danych Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej wynika,
że po usunięciu ograniczeń nie otworzyło się ok. 15 tys. lokali. Oznacza to, że w nieco ponad rok epidemii liczba
działających w Polsce lokali gastronomicznych zmalała aż o ok. 20 proc.
Przedsiębiorcy próbują teraz nadrobić stracony czas. Mają również problemy z zatrudnieniem pracowników.
Prawdopodobnie, w związku z uruchomieniem tzw. paszportu szczepionkowego, liczą również na klientów
zagranicznych, którzy są w stanie zapłacić więcej za oferowane im usługi.
Powody wzrostu cen są złożone, ale w sieci, w ostatnich tygodniach, krążą słynne już „paragony grozy” z szokująco
wysokimi cenami posiłków (jeden z nadmorskich urlopowiczów zamieścił w sieci paragon na 251 zł za: 2 zupy,
2 porcje frytek, 1 rybę, 2 surówki oraz piwo i sok). Z doniesień turystów wynika, że ceny wzrosły najbardziej
w miejscach, które cieszą się największą popularnością. W tych mniej uczęszczanych, podwyżki są mniej dotkliwe.
Jednak co do zasady są i musimy liczyć się z tym, że zapłacimy więcej niż przed rokiem.

ZAKWATEROWANIE
Polacy najchętniej rezerwują domki i apartamenty. Pandemia sprawiła, że doceniamy własną przestrzeń. Daje
ona poczucie bezpieczeństwa. I choć trudno zupełnie ominąć inne osoby na trasach, nad morzem, deptakach
czy centrach rozrywki można, wybierając takie miejsca, zapewnić sobie i najbliższym pewną intymność, w których
nie trzeba dzielić przestrzeni z innymi. Według danych londyńskiego startupu bankowego Revolut taką opcję
wybiera 43 proc. badanych, a 39 proc., za odpowiedni uważa także hotel spełniający wymogi bezpieczeństwa
oraz kwatery i pokoje. Tylko co dwudziesty badany chce skorzystać z hostelu lub wybrać się na kemping czy pole
namiotowe. A jak te wybory przekładaj się na wydatki?
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Jakiego rodzaju nocleg wydaje Ci się
obecnie najodpowiedniejszy?

apartament lub lokal, w którym nie
trzeba dzielić przestrzeni z innymi
hotel spełniający wymogi
bezpieczeństwa
dom rodzinny lub dom
przyjaciół, dla wygody
pole namiotowe lub hostel
z częścią dzieloną
dom rodzinny lub dom przyjaciół,
dla poczucia bezpieczeństwa
podczas pandemii
zostanę w domu

źródło: Revolut Travel Report
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POLE NAMIOTOWE
Możliwości noclegowych nie brakuje– wszystko zależy od naszych preferencji i zasobów finansowych.
Wybierając pole namiotowe zapewniamy sobie nie tylko miejsce blisko natury, ale i najniższą cenę za nocleg.
Ceny w całym kraju są zbliżone a wysokość opłat zależy przede wszystkim od zaplecza wybranego ośrodka.
W Polsce można znaleźć oferty już za nawet 10 zł od osoby, ale najczęściej za jedną dobę trzeba zapłacić 18-25 zł
za osobę dorosłą. Ceny za pobyt dzieci są średnio o połowę niższe, a za te do lat 3 najczęściej nie trzeba płacić.
Dodatkowy koszt dziennego pobytu to opłata za namiot- cena zależy od jego wielkości. Na polu namiotowym
na Półwyspie Helskim opłata za namiot 3-4 osobowy trzeba zapłacić 18 zł za dobę. Rozstawienie altanki przy
namiocie to kolejne 10 zł. Jeśli przyjedziemy samochodem to za niego też trzeba zapłacić – ceny zależą od
wielkości pojazdu i zaczynają się od 15 zł. Ci, którzy wybiorą się na wakacje z przyczepą kempingową zapłacą
dodatkowo 80-90 zł. Przyłączenie do prądu to kolejne 18 zł. Jeśli zabierzemy ze sobą psa, to za jego obecność
trzeba najczęściej zapłacić 8 zł. Jeśli odpoczywamy na łonie natury, wyżywienie musimy zapewnić sobie
we własnym zakresie. To ile wydamy zależy od naszych potrzeb i upodobań.

AGROTURYSTYKA
Od kilku lat popularność wśród urlopowiczów zyskuje agroturystyka. Pobyt na wsi to idealna propozycja
dla tych, którzy pragną na chwilę zapomnieć o zgiełku miasta, szybkim tempie życia czy stresującej pracy.
To również doskonałe rozwiązanie dla miłośników fauny i flory – bo z bliska można obcować ze zwierzętami
hodowlanymi, obserwować codzienność życia na wsi i często smakować regionalnych przysmaków w najlepszym,
domowym wykonaniu. Taka opcja wypoczynku jest ciekawa dla dzieci, szczególnie tych z miast, dla których jest
to okazja, żeby zobaczyć jak wygląda krowa, koza i skąd się np. bierze mleko. Chętni mogą również popróbować
jak smakuje praca w ogrodzie, na polu czy przy zwierzętach. Cenowo jest to rozwiązanie nieco droższe od pobytu
na kempingu, ale zdecydowanie tańsze niż w apartamentach, czy hotelach. Najtańsze propozycje znajdziemy
w Bieszczadach, na Podlasiu i Roztoczu. Tu można znaleźć miejsce za 700-800 zł za tygodniowy pobyt pary.
Czteroosobowa rodzina może tam odpocząć już za ok. 1400-1500 zł. Najdrożej jest nad morzem. Trzeba tam zapłacić
ok. 300-400 zł więcej. Z kolei na Mazurach i w górach ceny są pośrednie. Koszt pobytu, jak w każdym przypadku,
zależy m.in. od standardu, specjalizacji gospodarstwa agroturystycznego czy jego bliskości do turystycznych
i przyrodniczych atrakcji.
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APARTAMENTY
Nie brakuje osób, które poszukują na wakacje komfortowego apartamentu. Na rynku znajdziemy wiele takich propozycji.
Przy odrobinie wysiłku i czasu znajdziemy miejsce, które najbardziej przypadnie nam do gustu. Ceny zależą przede
wszystkim od lokalizacji. W tym przypadku, poszukując miejsca na wypoczynek w lipcu, najdrożej jest na Mazurach.
Najtańsze oferty znajdziemy z kolei w Bieszczadach i na Podlasiu.

apartament (tygodniowy pobyt)
miejscowość

mazury

morze

góry

podlasie

roztocze

bieszczady

2 osoby

2 osoby + 2 dzieci

Ostróda

2 350,00 zł

3 500,00 zł

Mikołajki

2 500,00 zł

2 800,00 zł

Giżycko

2 000,00 zł

2 200,00 zł

Mrągowo

1 900,00 zł

2 700,00 zł

Świnoujście

1 900,00 zł

2 200,00 zł

Władysławowo

1 700,00 zł

2 100,00 zł

Gdańsk

1 400,00 zł

1 600,00 zł

Hel

1 800,00 zł

3 900,00 zł

Karpacz

1 300,00 zł

1 800,00 zł

Duszniki-Zdrój

1 400,00 zł

1 600,00 zł

Zakopane

1 300,00 zł

1 600,00 zł

Szklarska Poręba

1 600,00 zł

1 900,00 zł

Augustów

1 400,00 zł

2 000,00 zł

Białystok

800,00 zł

900,00 zł

Suwałki

1 500,00 zł

2 000,00 zł

Białowieża

1 600,00 zł

2 800,00 zł

Zwierzyniec

2 000,00 zł

2 300,00 zł

Krasnobród

1 300,00 zł

1 900,00 zł

Susiec

1 000,00 zł

1 350,00 zł

Zamość

1 400,00 zł

2 000,00 zł

Polańczyk

1 200,00 zł

1 750,00 zł

Ustrzyki Dolne

1 310,00 zł

1 450,00 zł

Solina

1 100,00 zł

1 900,00 zł

Sanok

1 250,00 zł

1 800,00 zł

źródło: opracowanie własne, Booking.com, 2-8 czerwca 2021

12
DOMEK
Podczas pandemii zdecydowanie zwiększyło się zainteresowanie domkami wakacyjnymi. Więcej osób łatwiej pomieści
się i rozgości w większej przestrzeni, którą dodatkowo powiększy przydomowa działka. Najtańsze oferty znajdziemy
w tym roku na Roztoczu - za tygodniowy pobyt dla 2-4 osób trzeba zapłacić od 1300 zł. Na Podlasiu i Mazurach koszt
będzie wyższy o ok. 300-400 zł. A w górach i nad morzem ceny domków, w których zmieszczą się cztery osoby zaczynają
się od 2500 zł.

HOTEL
Wypoczynek w hotelu to najlepsze dla tych, którzy przede wszystkim cenią wygodę. Choć takie obiekty są w całym
kraju to najbogatszą ofertę znajdziemy na Pomorzu, w górach i na Mazurach. Na tygodniowy pobyt pary w hotelu 3*,
w lipcu br. trzeba przeznaczyć od 1900 do 4450 zł. Wyjazd rodziny z dwójką dzieci, w zależności od lokalizacji, może
wahać się od 2500 do 8000 zł. Często przy takiej formie wypoczynku śniadania mamy w cenie. O resztę musimy zadbać
sami. Oczywiście możemy korzystać z hotelowych restauracji lub stołować się na trasie naszych wędrówek czy wycieczek.
Opcje pobytu z pełnym wyżywieniem są zdecydowanie wyższe. Warto zapoznać się z przygotowanymi przez hotele
ofertami pakietów sezonowych. Można trafić na atrakcyjne propozycje, w których oprócz pełnego wyżywienia znajdziemy
zabiegi spa czy animacje dla najmłodszych. W takim przypadku ceny za tygodniowy pobyt rodziny zaczynają się od ponad
10 tys. zł.

13
NIE SAMYM PLAŻOWANIEM CZŁOWIEK ŻYJE
Miejscowości wypoczynkowe w Polsce dbają o turystę i starają się spełnić wszelkie jego oczekiwania. Zapewniają pełną
gamę atrakcji. Jeśli więc zamarzy nam się jakaś rozrywka, to z pewnością w pobliżu ją znajdziemy.

PARKI ROZRYWKI
W trakcie wakacji chętnie odwiedzimy różne lokalne parki rozrywki. W tym roku wiele obiektów zmieniła cenniki. Ceny
w większości przypadków poszły w górę, najczęściej od kilku do kilkunastu złotych. Co do zasady dzieci do lat 3 mają
wstęp wolny lub za symboliczną złotówkę. Także seniorzy mogą czasami liczyć na specjalne zniżki. Niestety, w większości
miejsc, zrezygnowano w tym roku z pakietów rodzinnych. Warto pamiętać, że nie wszędzie parkingi są bezpłatne. Dlatego
przed wyjazdem najlepiej będzie sprawdzić aktualne cenniki.

park rozrywki

bilet normalny

bilet ulgowy

Energylandia

139 zł

89 zł

Małopolska Zatorland Pakiet Premium

79 zł

59 zł

Park of Poland, Mszczonów

134 zł

124 zł

Part rozrywki Megalandia (Ustka)

29 zł

24 zł

Jura Park Krasiejów

79 zł

59 zł

Kaszubski Park Gigantów

39 zł

29 zł

Park Dinozaurów, Łeba Park

40 zł

30 zł

Krasiejów Park Rozrywki

94 zł

85 zł

Park Dinozaurów, Łeba Park

85 zł

65 zł

Kopalnia bursztynu w Jantarze

10 zł

0 zł

Wioska Gotów, Masłomęcz k. Hrubieszowa

8 zł

4 zł

Roztocze Zagroda Guciów

20 zł

15 zł

Wiejskie ZOO, Berezka k. Polańczyka

20 zł

15 zł

Fokarium na Helu

5 zł

5 zł

Ogrody Tematyczne Hortulus w Dobrzycy

47 zł

32 zł

źródło: opracowanie własne, Booking.com, 2-8 czerwca 2021
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SPŁYWY KAJAKOWE
W czasie letniego wypoczynku chętnie uczestniczymy w spływach kajakowych. To doskonała okazja, by z innej strony
niż zwykle podziwiać otaczającą przyrodę, a przy okazji dobry sposób na poprawę kondycji i budowę tężyzny fizycznej.
Ceny spływów różnią się w zależności od regionu, długości i trudności trasy. Czasami trzeba również zapłacić za dowóz
kajaków lub nas samych na miejsce startu lub zakończenia przygody.

miejsce spływu

dystans spływu

cena za kajak
dwuosobowy

spływ Wieprzem Hutki –Bondyrz

6 km

55 zł

spływy Piaśnicą do morza- Żarnowiec-Dębki

7 km

90 zł

spływ Dunajcem, Sromowce Niżne - Szczawnica

18 km

144 zł

spływ Krutynią, Utka-Iznota

14 km

95 zł

spływ Bugiem, Włodawa – Różanka

10 km

80 zł

spływ Wkrą, Borkowo- Pomiechówek

16 km

80 zł

spływ Małą Panwią Zawadzkie- Kolonowskie

14 km

60 zł

spływ Odrą, kanały szczecińskie

12 km

115 zł

źródło: opracowanie własne, Booking.com, 2-8 czerwca 2021
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SPRZĘTY WODNE
Spędzając czas nad jeziorem, rzeką czy zalewem z pewnością zapragniemy skorzystać z wypożyczalni sprzętu wodnego.
Rower wodny, kajak czy łódź to doskonała rozrywka dla całej rodziny. Ucieszy i małych i dużych. Ceny w zasadzie,
na ten moment, nie różnią się od tych ubiegłorocznych. Pamiętajmy jednak, aby przy wypożyczaniu sprzętu pod żadnym
pozorem nie zostawiać swoich dokumentów tożsamości jako zastaw! Nikt nie ma prawa nas o to prosić – w zamian
możemy zostawić np. zwrotną kaucję pieniężną.

rowerek
wodny

30 zł

15 zł

18 zł

40 zł

40 zł

20 zł
–

czas wynajmu: godzina – XX zł

80 zł

60 zł

100 zł

–
–

20 zł
60 zł

–

25 zł

–

15 zł
60 zł

–

20 zł

15 zł

28 zł

żaglówka

180 zł

40 zł

80 zł

–

Roztocze, Zwierzyniec

25 zł

10 zł

15 zł

duża
łódź

90 zł

60 zł

–

Mazury, Ruciane Nida

mała
łódź

18 zł

18 zł
180 zł

Bieszczady nad Soliną

Pojezierze Łęczyńsko –
Włodawskie, Okuninka

kajak

–

–
80 zł

–

XX zł – czas wynajmu: cały dzień
źródło: opracowanie własne, Booking.com, 2-8 czerwca 2021
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REJSY
Trudno wyobrazić sobie wakacyjną przygodę nad wodą bez rejsu statkiem. Nieważne czy odpoczywamy nad morzem,
jeziorem czy nad Soliną. Ceny zależą od długości trasy i czasu trwania rejsu. Pamiętajmy też, że często trzeba dopłacić
za przewóz psa czy roweru. Taki dodatkowy koszt to najczęściej 5 zł w przypadku czworonoga i 15 zł przy podróży
z rowerem.

rejs
Bieszczady

Mazury

Morze

bilet normalny

bilet ulgowy

Jezioro Solińskie

25 zł

15 zł

Jezioro Niegocin

30 zł

20 zł

Giżycko – Mikołajki- Giżycko

150 zł

100 zł

Tramwaj Wodny Gdańsk-Hel

50 zł

5 zł

Rejs Krynica Morska- Frombork

42 zł

30 zł

źródło: opracowanie własne, Booking.com, 2-8 czerwca 2021

ROWERY
Kiedy znudzi nam się woda to możemy wyskoczyć na wycieczkę rowerową. Możemy wybrać się na krótką przejażdżkę
lub całodzienną wyprawę. Nie musimy zabierać roweru ze sobą, a w każdym zakątku Polski znajdziemy wypożyczalnie tego
sprzętu. Za godzinę najczęściej zapłacimy 10-15 zł. Możemy również skorzystać z opcji rower na dobę i w tym przypadku
ceny zaczynają się od 25 zł. Jeśli, zapatrzeni w piękne krajobrazy, przekroczymy wyznaczony limit najczęściej dopłacimy
za każdą rozpoczętą godzinę 10 zł.

miejscowość

wypoż. na godzinę

wypoż. na dobę

Władysławow

10 zł

40 zł

Mrągowo

10 zł

45 zł

Zwierzyniec

15 zł

40 zł

Bieszczady

Lutowiska

30 zł

45 zł

Pomorze Zachodnie

Kołobrzeg

11 zł

55 zł

Wisła

15 zł

50 zł

Ciechocinek

10 zł

60 zł

Mazowsze

Warka

10 zł

25 zł

Podlaskie

Białowieża

15 zl

50 zl

Morze
Mazury
Roztocze

Beskid Śląski
Kujawsko-Pomorskie

źródło: opracowanie własne, Booking.com, 2-8 czerwca 2021
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PARKI LINOWE
Kiedy mamy już dość wodnych i rowerowych atrakcji możemy poćwiczyć kondycję w parkach linowych. Trasy
są zróżnicowane i dopasowane do różnych grup wiekowych, sprawności i umiejętności. Ceny zależą przede wszystkim
od poziomu trudności i długości toru. Czasami, za asystę trenera trzeba dopłacić kilkanaście złotych. Niektóre obiekty
proponują łączenie tras, wówczas w pakiecie wychodzi taniej niż osobne przejścia.

miejscowość

bilet wstępu

Mazury

Augustów

od 25 zł do 45 zł

Bieszczady

Polańczyk

od 25 zł do 45 zł

Góry

Zakopane

od 25 zł do 40 zł

Roztocze

Zwierzyniec

od 17 zł do 35 zł

Podlasie

Choroszcz

od 10 zł do 15 zł

Szczecin

od 20 zł do 30 zł

Ustka

od 30 zł do 50 zł

Zachodniopomorskie
Pomorskie

źródło: opracowanie własne, Booking.com, 2-8 czerwca 2021

PARKI NARODOWE
Co do zasady podziwianie przyrody jest bezpłatne, choć bezcenne. Parki Narodowe to miejsca szczególne, na ich terenie
chronione jest nasze najcenniejsze dziedzictwo przyrodnicze, takie jak rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Jednak, jeśli
zechcemy do nich wejść, wówczas będziemy musieli za tą przyjemność zapłacić. Są to na szczęście opłaty symboliczne
i nie przekraczają 7 zł w przypadku osoby dorosłej. Niektóre parki pobierają dodatkowe opłaty za możliwość wstępu
do specjalnych stref przyrodniczych, tj.: wstęp do rezerwatu żubrów, do jaskini czy nad wodospad lub zezwolenie
na organizację pikniku (np. w Kampinoskim Parku Narodowym decyzję w tej sprawie wydaje dyrektor, a cena zależy
m.in. od liczby uczestników i czasu trwania spotkania).

park narodowy

bilet normalny

bilet ulgowy

Pieniński Park Narodowy

4 zł

2 zł

Roztoczański Park Narodowy

7 zł

3 zł

Biebrzański Park Narodowy

7 zł

4 zł

Bieszczadzki Park Narodowy

7 zł

3,5 zł

Kampinoski Park Narodowy

bezpłatny

bezpłatny

źródło: opracowanie własne, Booking.com, 2-8 czerwca 2021
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A MOŻE W TYM ROKU ZA GRANICĘ?
Sytuacja pandemiczna poprawia się, akcje szczepień przeciwko koronawirusowi postępują, co sprawia, że śmielej
spoglądamy za granicę i część z nas planuje właśnie wyjazdy zagraniczne. Możemy wypoczywać w hotelach z opcją all
inclusive lub wynająć sam apartament czy pokój bez wyżywienia. Możemy cieszyć się słońcem i oddawać się plażowaniu
lub aktywnie spędzić czas zwiedzając ciekawe miejsca czy zabytki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Pogodę mamy,
co do zasady, gwarantowaną.
Ułatwieniem w podróżowaniu po Europie jest tzw. paszport szczepionkowy. Dokument ten potwierdza zaszczepienie
przeciwko COVID-19, posiadanie statusu ozdrowieńca oraz negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa.
Można z nim swobodnie poruszać się po terenie Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii i Liechtensteinie.
Pierwsze kraje: Polska, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja i Chorwacja, przystąpiły do unijnego systemu
i rozpoczęły wydawanie certyfikatów już 1 czerwca br. U nas, certyfikat można pobrać za pomocą Internetowego
Konta Pacjenta. Trzeba jednocześnie pamiętać, że wszystkie kraje unijne wprowadzą to rozwiązanie od 1 lipca
br. (z sześciotygodniowym okresem przejściowym). Dlatego, każdorazowo przed podróżą, należy sprawdzić
obowiązujące regulacje w kraju, do którego się udajemy, bo każdy kraj ma własne zasady przyjmowania turystów. Do
wielu państw mogą wjechać wyłącznie osoby z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa. W innym przypadku
trzeba się liczyć z kwarantanną. Najczęściej test musimy zrobić na własny koszt. Część krajów akceptuje szybkie testy
antygenowe, inne wymagają testów PCR. Ceny różnią się w zależności od laboratorium, ale na przykład na Lotnisku
Chopina w Warszawie za test antygenowy zapłacimy 200 zł a test RT-PCR 520 zł. To dodatkowy, niebagatelny
koszt zagranicznego wyjazdu. W przypadku czteroosobowej rodziny to odpowiednio 800 zł i 2080 zł, które trzeba
doliczyć do rachunku za wakacje.
Rezerwując wakacje przez biuro podróży warto również wykupić ubezpieczenie, które pozwoli na kilkukrotną
zmianę rezerwacji czy pakiety ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków losowych rozszerzonych o ochronę
na wypadek zachorowania na Covid-19 (podstawowe ubezpieczenie turystyczne na tygodniowy wyjazd w Europie
to koszt od ok. 30 zł/os do ok. 240 zł/os. w przypadku wykupienia dodatkowych wariantów takich jak: sporty
ekstremalne, moto assistance czy klauzula alkoholowa). To wprawdzie kolejne wydane piedziądze, ale dadzą nam
większą elastyczność zarówno w planowaniu wyjazdu jak i zwiększą nasze poczucie bezpieczeństwa już w trakcie
wypoczynku.

KIERUNKI WAKACYJNYCH WOJAŻY – TOP 10
Zgodnie z analizą rezerwacji dokonywanych za pomocą portalu Wakacje.pl, w tym roku nasze serca podbija Turcja.
Z pewnością ma to związek ze zniesieniem w ubiegłym roku obowiązku wizowego dla Polaków. Na podium znalazły
się także królowa ubiegłych lat- Grecja i Egipt. Na kolejnych miejscach są: Tunezja, Hiszpania, Bułgaria, Cypr,
Polska, Chorwacja i Albania.
Średnia wartość rezerwacji za tygodniowy pobyt w zagranicznym kurorcie to 7 344 zł. W przeliczeniu na osobę,
w zależności od kierunku to 2100-2800 zł. Średni koszt wyjazdu we dwoje to 5 695 zł. Rodzina z jednym
dzieckiem zapłaci 7553 zł, a z dwójką dzieci 9674 zł. Najwięcej średnio (biorąc pod uwagę wartość rezerwacji)
płacimy za urlop w Turcji i Grecji, gdzie Polacy wybierają się często do 4- lub 5- gwiazdkowych hoteli z basenami
czy całymi aquaparkami oraz animacją dla dzieci. Najmniej, z zagranicznych kierunków, przeznaczamy na urlop
w Chorwacji. Tu wpływ na średnią cenę ma przede wszystkim forma podróży. Ponad połowa dokonanych rezerwacji
do tego kraju to wakacje z dojazdem własnym.
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Najpopularniejsze kierunki wyjazdów zagranicznych wśród Polaków

miejsce

kraj

średnia cena
rezerwacji
za tygodniowy pobyt

udział
wśród wyborów
turystów

1

Turcja

7 945 zł

30,69%

2

Grecja

7 615 zł

20,35%

3

Egipt

7 339 zł

14,61%

4

Tunezja

6 523 zł

7,71%

5

Hiszpania

7 546 zł

4,71%

6

Bułgaria

5 674 zł

4,13%

7

Polska

2 693 zł

3,50%

8

Chorwacja

4 638 zł

2,25%

9

Cypr

7 526 zł

2,03%

10

Albania

5 511 zł

1,42%

źródło: wakacje.pl
Część osób zorganizuje swoje zagraniczne wakacje samodzielnie, bez pośrednictwa biur podróży, często decydując
się na podróż własnym samochodem. W ten sposób najczęściej podróżujemy do Bułgarii, Albanii i Chorwacji, znacznie
rzadziej na zachód czy północ Europy. W tym roku podroż będzie jednak zdecydowanie droższa, bo w ciągu roku ceny benzyny
wzrosły aż o jedną trzecią. Niektórzy eksperci sugerują, że jeśli się ten trend utrzyma to w wakacje litr benzyny może być
po 6 zł. Dziś, według danych portalu e-petrol.pl za litr benzyny PB95 płacimy średnio 5,26 zł, a za olej napędowy
5,19 zł/l. (dane za pierwszy tydzień czerwca br.).
Sprawdziliśmy ile będzie kosztował wakacyjny wyjazd z Warszawy do chorwackiego Splitu – miejsca popularnego wśród
Polaków zarówno ze względu na malownicze położenie jak i bogatą historię.
Te miejscowości dzieli ok. 1420 km. Licząc koszty przyjęliśmy obecną, średnią cenę paliwa w Polsce - 5,26 zł/litr (dane
e-petrol.pl). Za samą benzynę w jedną stronę zapłacimy 747,00 zł, czyli w obie strony to już prawie 1500 zł. Do tych
kosztów trzeba doliczyć jeszcze opłaty drogowe w państwach tranzytowych (łącznie ok. 150 zł.). W przypadku lotu
uwzględniliśmy ceny jednej z tanich linii lotniczych w drugiej połowie lipca br. Taka podróż w obie strony wyniesie nas,
w przypadku podróży we dwoje 1 700 zł , a w przypadku dwójki dorosłych z dwójką dzieci - 3 420 zł. Do tego musimy
jeszcze doliczyć zakwaterowanie, wyżywienie, koszt atrakcji, no i obowiązkowe pamiątki. To ile wydamy zależy tylko od
naszych potrzeb lub umiejętności mówienia „nie” i „dosyć”.
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WAKACJE 2021 – JAKIE BY NIE BYŁY, WAŻNE,
ABY BYŁY BEZPIECZNE
Korzystając z letniego wypoczynku, czy to w Polsce czy za granicą, pamiętajmy o bezpieczeństwie nas samych
i naszych pieniędzy. Dbajmy o nasze dokumenty i karty płatnicze – to nie są zwykle kawałki plastiku, to nasza
tożsamość i finanse. Dbajmy również o bezpieczeństwo podczas dokonywania płatności czy wypłat pieniędzy
z bankomatu. Chrońmy swoje dane, PINy, kody, urządzenia mobilne, za pomocą których bankujemy. Niestety,
nie bez powodu mówi się, że okazja czyni złodzieja. Odpoczywajmy, relaksujmy ale bądźmy też rozsądni i rozważni –
– żeby z wakacji wrócić tylko z tymi najpiękniejszymi wspomnieniami.
CHROŃMY SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ
Podróżując należy w sposób szczególny dbać o portfel i znajdujące się w nim dokumenty. Powinniśmy mieć
świadomość, że nie tylko zagubienie dowodu tożsamości, ale również jego czasowa strata może przyczynić
się do naszych problemów w przyszłości. Nie należy więc pozostawiać dokumentów bez opieki czy też jako zastaw
np. w wypożyczalni. Przestępcy, posiadając nasze dane osobowe, mogą przykładowo wyłudzić kredyt na nasze
nazwisko czy też wziąć tzw. chwilówkę w firmie pożyczkowej. Mogą także na nasze nazwisko wypożyczyć i sprzedać
samochód lub podpisać kilka umów z operatorem telekomunikacyjnym, dostając w zamian markowe telefony
komórkowe. Problemy związane z wykorzystaniem naszej tożsamości mogą do nas dotrzeć po kilku miesiącach lub
nawet latach. Bardzo ważną czynnością po utraceniu dokumentu tożsamości jest jego zastrzeżenie. Gdy zastrzegasz
dowód, zgłoś go do systemu Dokumenty Zastrzeżone. W kilka minut informacja dotrze do wszystkich banków w
Polsce, Poczty Polskiej oraz operatorów telefonii komórkowej. Z chwilą zastrzeżenia dowodu, paszportu czy prawa
jazdy twoja tożsamość jest bezpieczna i nikt nie będzie mógł już jej potwierdzić na podstawie takiego dokumentu.
Sprawdź na: www.dokumentyzastrzezone.pl
STRACIŁEŚ KARTĘ? NIE RYZYKUJ
W portfelu najczęściej nosimy również karty bankowe (jak wynika z danych NBP na koniec 2020 r. mieliśmy
ich 43,675 mln). Co roku Polacy tracą ponad milion kart płatniczych. Głównie dlatego, że je gubią, ale czasem
padają także ofiarą kradzieży. W przypadku utraty najlepiej skorzystać z ogólnopolskiego systemu do zastrzegania
kart bankomatowych. Zadzwoń na numer (+48) 828 828 828, wypowiedz nazwę banku, a system połączy Cię z jego
infolinią. Następnie odpowiedz na kilka pytań weryfikujących i bezpłatnie zastrzeż swoją kartę.
BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z BANKOMATU
Wypłacając pieniądze stań blisko maszyny i zasłoń swoim ciałem ekran i klawisze, dodatkowo zasłoń też ręką
klawiaturę. Jeszcze przed włożeniem karty do bankomatu sprawdź czy wejście na kartę nie posiada żadnych
dodatkowych nakładek w postaci np. doklejonej nietypowej listwy z nawierconymi małymi otworami, elementów
działających jak magnes, elementów, które można oderwać czy odkleić itd. Zwróć również uwagę na klawiaturę –
– nie powinna być wypukła ani zniekształcona. Jeśli wygląd lub funkcjonowanie bankomatu wzbudzi Twoje
podejrzenia nie wykonuj transakcji.
BEZPIECZEŃSTWO KODU PIN
PIN do karty bankowej nie powinien być nigdzie zapisywany, szczególnie na karcie, w portfelu ani w telefonie. Ułóż
PIN, który nie będzie oczywisty (jak data Twoich urodzin czy ciąg takich samych cyfr). Nigdy nie podawaj nikomu
swojego PINu, ani nie pożyczaj karty. Pamiętaj o zmianie PINu co jakiś czas, np. raz na pół roku. Aby zwiększyć
swoje bezpieczeństwo sprawdzaj także wyciąg z konta, w przypadku podejrzanych transakcji zgłoś problem swojemu
bankowi.
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ZABLOKUJ EKRAN
Tak jak nie zostawiasz otwartych drzwi do domu, tak nie zostawiaj otwartego dostępu do swojego telefonu
lub laptopa. W czasach weryfikacji odciskiem palca, twarzą czy kilkucyfrowym kodem nie warto podawać swoich
danych na tacy. Stosuj zabezpieczenia jakie umożliwia Ci Twoje urządzenie. Podobnie korzystając z bankomatu,
zasłaniaj ekran tak, aby ktoś postronny nie zapamiętał twojego PINu. Jeśli zauważysz, że bankomat wygląda
inaczej niż zwykle, ma podłączone dodatkowe urządzenie nie korzystaj z niego i zgłoś sytuację do wystawcy karty
lub operatora bankomatu.
AKTUALIZUJ SYSTEM I APLIKACJE
Aktualizacje systemu operacyjnego oraz kluczowych aplikacji, oprócz dodatkowych funkcji i możliwości, zawierają
w sobie wiele dodatków poprawiających bezpieczeństwo naszych danych oraz wirtualnego portfela. Warto również
rozdzielić kanały komunikacyjne tak, by autoryzujące wiadomości np. SMS przychodziły na inne urządzenie, niż to
przez które logujemy się do banku.
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