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1. Cel badania
Głównym celem badania jest identyfikacja czynników determinujących wybór miejsca na posiłek w
podróży przez rodziców podróżujących z dziećmi. Wyniki badania dostarczają nam wiedzy m.in. o tym, z
jaką częstotliwością podróżują rodzice z dziećmi, jakie typy barów/restauracji odwiedzają najczęściej, a
także o najważniejszych źródłach informacji o miejscach dostępnych na trasie. W celu porównania
najważniejszych czynników wyboru miejsca posiłku w trasie, ostatnia część raportu dotyczy posiłków
spożywanych poza domem, nie będąc w podróży samochodowej.

2. Metodologia
Badanie zrealizowano techniką CAWI (Computer-Assisted Web Interview) – za pomocą wspomaganych
komputerowo wywiadów realizowanych na stronie internetowej.
Badanie przeprowadzono w dniach 19-23 września na próbie 1000 dorosłych osób podróżujących
z dziećmi samochodem na trasie powyżej dwóch godzin. Zastosowano naturalny dobór próby wśród osób
spełniających wymienione kryteria. Wielkość próby umożliwia interpretację danych na poziomie ufności
0,95 i błędzie maksymalnym 3%.
Wśród badanej zbiorowości wyróżnić można dwie główne podgrupy – osoby odrzucające i nieodrzucające
zakupu posiłku w podróży z dziećmi. Osoby niekorzystające z barów i restauracji zostały przekierowane
do bloku pytań dotyczącego barier spożywania posiłków w trasie. Część wspólną ankiety stanowią pytania
o częstotliwość spożywania posiłków poza domem.
Na wybranych wykresach wartości istotnie wyższe oznaczono zielonymi strzałkami.
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3. Charakterystyka badanej próby
W badaniu wzięło udział 1000 dorosłych osób. Na poniższych wykresach przedstawiono rozkład próby pod
względem demograficznym.

Wykres 1. Płeć; N=1000

31%
69%

Wykres 2. Wiek; N=1000

18 - 25 lat

12%

26 – 35 lat

43%

36 – 45 lat

32%

46 – 55 lat

12%

56 – 65 lat

1%

66 lat lub więcej

1%
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Wykres 3. Miejsce zamieszkania; N=1000
Wieś
Miejscowość do 4 tys.

15%
4%

od 5 tys. do 19 tys. tys.

9%

od 20 tys. do 49 tys. tys.

14%

od 50 tys. do 99 tys. tys.

16%

od 100 tys. do 199 tys. tys.

12%

od 200 tys. do 499 tys. tys.

14%

od 500 tys.

17%

Wykres 4. Posiadanie dzieci na utrzymaniu; N=1000
3 lub więcej
dzieci; 11%

1 dziecko;
50%
2 dzieci; 39%

Wykres 5. Wykształcenie; N=1000
Podstawowe/
gimnazjalne;
1%

Zawodowe;
4%

Średnie; 40%
Wyższe; 56%

Wykres 6. Ocena sytuacji materialnej; N=1000
4

Żyjemy bardzo skromnie – nie starcza nam na
podstawowe potrzeby

1%

Żyjemy skromnie – na co dzień oszczędnie
gospodarujemy

8%

Żyjemy średnio – starcza nam na co dzień, musimy
oszczędzać na poważniejsze zakupy

50%

Żyjemy dobrze – starcza nam na wiele bez
specjalnego oszczędzania
Żyjemy bardzo dobrze – możemy pozwolić sobie na
pewien luksus

38%
3%

Wykres 7. Długość podróży samochodowej z dziećmi; N=1000 (możliwość wielokrotnej
odpowiedzi)
do 2h

18%

powyżej 2h, ale mniej niż 3h

33%

powyżej 3h ale mniej niż 4h
powyżej 4h ale mniej niż 5h
powyżej 5h

33%

24%
37%

Osoby, wskazujące wyłączenie odpowiedź „do 2h” nie uczestniczyły w przedmiotowym badaniu.
W badaniu wzięli udział respondenci, którzy co najmniej raz podróżowali samochodem z dziećmi na trasie
trwającej minimum 2 godziny.
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Wykres 8. Częstotliwość spożywania posiłków w podróży samochodowej z dziećmi trwającej 2h
i więcej; N=1000
Nigdy; 3%
Sporadycznie; 10%
W co trzeciej
podróży; 5%

W co drugiej
podróży; 15%

Zawsze; 67%

97%

Niemal wszyscy badani (97%) podróżujący z dziećmi na trasach powyżej 2h spożywają posiłki
w przydrożnych restauracjach, barach i zajazdach. Brak korzystania z miejsc tego rodzaju wskazały istotnie
częściej osoby deklarujące słabszy status materialny.

Wykres 9. Liczba dzieci towarzyszących najczęściej podczas długich podróży samochodem w ciągu
ostatnich 3 miesięcy; N=1000
3 lub więcej
dzieci; 10%

1 dziecko;
48%

2 dzieci; 42%

Liczba dzieci zabieranych w dalsze podróże samochodem (trwające minimum 2h) jest zbliżona do liczby
potomstwa posiadanego przez badanych. Można odnotować, że nieznacznie większy odsetek badanych
(o 3 p.p.) zabiera w podróż dwójkę dzieci – jednakże w podróżach mogły uczestniczyć nie tylko dzieci
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badanych tym bardziej, że respondenci zostali zapytani o okres wakacyjny, w którym mobilność dzieci jest
większa.

Wykres 10. Wiek dzieci towarzyszących najczęściej podczas długich podróży samochodem w ciągu
ostatnich 3 miesięcy; N=1000 (możliwość wielokrotnej odpowiedzi)

Do 4 lat

53%

45%

Od 5 do 10 lat

Od 11 do 15 lat

Od 16 do 18 lat

29%

13%

W podróż zabierane najczęściej są młodsze dzieci. Częstotliwość podróży z rodzicami spada wraz ze
wzrostem wieku dzieci.

4. Osoby nieodrzucające możliwości zakupu posiłków „w trasie"– wyniki
badania
W dalszej części rozdziału przedstawione zostały odpowiedzi osób, które w mniej lub bardziej regularny
sposób korzystają z przydrożnych barów, restauracji i zajazdów. Warto zaznaczyć, że osoby nieodrzucające
możliwości zakupu posiłków w trasie stanowią zdecydowaną większość wśród badanej zbiorowości – 97%.
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Częstotliwość podróży
Wykres 11. Częstotliwość podróży międzymiastowych samochodem z dziećmi na trasach
trwających powyżej 2h w ciągu ostatnich 3 miesięcy; N=974
Rzadziej niż raz w
miesiącu; 16%

Raz w tygodniu lub
częściej; 11%

2-3 razy w
miesiącu; 44%
Raz w miesiącu;
29%

84%

Respondenci w wieku do 35 lat istotnie częściej w stosunku do osób ze starszych grup wiekowych
podróżują na trasach międzymiastowych minimum raz w tygodniu. Znacząco częściej podróżują także
osoby o dobrej sytuacji materialnej. Należy wziąć pod uwagę, że powyższe dane dotyczą okresu
wakacyjnego. Dla porównania poniżej zaprezentowano deklaracje odnośnie częstotliwości podróży
w ujęciu rocznym.
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Wykres 12. Częstotliwość podróży międzymiastowych samochodem z dziećmi na trasach
trwających powyżej 2h w ciągu ostatnich 12 miesięcy; N=974
Raz na pół roku lub
rzadziej; 7%

Raz w tygodniu lub
częściej; 8%

2-3 razy w ciągu
pół roku; 15%

2-3 razy w
miesiącu; 28%

57%

2-3 razy na
kwartał; 21%

Raz w miesiącu;
21%

Częstotliwość podróży badanych w ciągu całego roku jest mniejsza, niż w okresie wakacyjnym – odsetek
osób podróżujących raz w miesiącu i częściej spadł z 84% do 57%.
Zidentyfikowano podobne zależności, jak w przypadku podróży wakacyjnych - większą częstotliwość
podróży istotnie częściej deklarowały osoby do 35 roku życia oraz o dobrym statusie materialnym.

Planowanie posiłków w podróży z dziećmi
Wykres 13. Planowanie posiłków w podróży z dziećmi powyżej 2h; N=974

Planujemy posiłek w
trasie; 96%

Nie planujemy; 4%

Posiłek w czasie podróży planują niemalże wszyscy badani. Poniżej przedstawiono odpowiedzi dotyczące
stopnia planowania posiłków w trasie.
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Wykres 14. Stopień planowania posiłków w podróży z dziećmi powyżej 2h; N=974
Planujemy, że zatrzymamy się na posiłek w trasie, ale
spontanicznie wybieramy czas i miejsce na posiłek

41%

Planujemy jedynie czas po którym zatrzymamy się na
posiłek

29%

Planujemy dokładne miejsce i nazwę restauracji / baru
gdzie zatrzymamy się na posiłek

15%

Planujemy rodzaj restauracji / baru, ale nie wiemy
dokładnie gdzie
Zazwyczaj nie planujemy zatrzymywania się na posiłek
w trasie

10%
4%

Kobiety istotnie częściej od mężczyzn (45%) wskazywały, że plany dotyczące posiłku w trasie są ogólne spontanicznie wybierany jest czas i miejsce na posiłek. Mężczyźni częściej natomiast wskazywali, że z góry
zaplanowany jest rodzaj restauracji, ale bez dokładnego określenia lokalizacji postoju (14%).

Wykres 15. Wybór miejsca posiłku w trakcie podróży; N=974

Nie jesteśmy przywiązani
do wybranych miejsc; 64%

Zatrzymujemy się wyłącznie w
sprawdzonych restauracjach /
barach; 36%

Zdecydowana większość badanych jest otwarta na różnego rodzaju miejsca umożliwiające spożycie
posiłków. Większe przywiązanie do sprawdzonych barów bądź restauracji wykazują osoby podróżujące z
dziećmi najczęściej (minimum raz w tygodniu). Większa częstotliwość podróży czy też powtarzalność trasy
pozwala na wybranie najbardziej dogodnych miejsc spełniających wymagania podróżnych.
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Wykres 16. Osoby posiadające wpływ na wybór miejsca spożycia posiłku podczas podróży; N=974
(możliwość wielokrotnej odpowiedzi)

Ja sam/a

77%

Mąż / żona / partner / partnerka

68%

Dziecko / dzieci

Inne dorosłe osoby podróżujące

41%

4%

Uczestnicy badania internetowego najczęściej wskazywali, że to oni podejmują decyzję dotyczącą miejsca
postoju na posiłek w trakcie podróży. Warto jednak odnotować, że kobiety istotnie częściej wskazywały
siebie jako osobę decyzyjną, mężczyźni natomiast częściej odpowiadali, że miejsce postoju wybiera żona
lub partnerka. W decyzji uczestniczą istotnie częściej dzieci powyżej 11 roku życia.
Poniżej przedstawiono wskazania badanych dotyczące decydującego wpływu na wybór miejsca postoju.

Wykres 17. Osoby posiadające decydujący wpływ na wybór miejsca spożycia posiłku podczas
podróży; N=974
Ogółem N=974

Kobiety N=671

Ja sam/a

Ja sam/a
63%

67%
Ja sam/a

Mąż / żona / partner /
partnerka

Mąż / żona /
25%
partner / partnerka

Mąż / żona / partner
20%
/ partnerka

11% Dziecko

Dziecko / dzieci

Inne dorosłe osoby
podróżujące

1%

/ dzieci

Inne dorosłe osoby
podróżujące

10%
Dziecko

/ dzieci

Inne dorosłe osoby
podróżujące

1%

Mężczyźni=303
53%

34%

11%

1%

Kobiety istotnie częściej od mężczyzn twierdzą, że to one wybierają miejsce postoju, natomiast mężczyźni
częściej przyznają, że ostateczne słowo w tej sprawie pozostawiają swoim żonom/partnerkom.
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Usługi i czynniki istotne w wyborze miejsca na posiłek podczas długiej podróży z dziećmi
Wykres 18. Usługi i czynniki istotne w wyborze miejsca na posiłek podczas długiej podróży
z dziećmi; N=974
Bardzo ważne

Ważne

Ani ważne, ani nieważne

Nieważne

Czystość lokalu

62%

Higiena przygotowywania/przechowywania posiłków

61%

Czystość w toaletach

Zupełnie nieważne
28%
30%

42%

Łatwość zjazdu z trasy

10%1%
2%

43%

49%

Przejrzyste oznaczenia cen dań

2%
10%
1%

27%

57%

Szybkość obsługi

9%1%

13%1%
2%

36%

43%

12% 2%

38%

16% 1%
2%

Zróżnicowana oferta menu

40%

41%

16% 1%
2%

Duży parking/dostępność miejsc parkingowych

41%

39%

16% 3%
1%

38%

Oferta cenowa
Znajomość marki lub miejsca

22%

41%
40%

Możliwość zatankowania pojazdu

25%

32%

Obecność kącika dla dzieci/placu zabaw

25%

31%

Dostępność krzesełek dla dzieci

26%

28%

Atrakcyjne miejsce postoju, np. widok

22%

Kwestie ekologiczne

22%

Obecność potraw dla wegan/wegetarian

14%

16% 3%
1%
26%
27%
23%

21%

32%
28%
17%

20%

8%4%

30%
29%
18%

12% 5%
10% 11%
9%

16%
11% 5%

13% 8%
30%

Kwestie związane z czystością miejsca i higieną przygotowywania posiłków są najbardziej istotne dla
badanych podczas wyboru miejsca postoju z dziećmi. Obecność krzesełek oraz kącika dla dzieci jest
istotnie częściej ważna dla osób podróżujących z dziećmi młodszymi – do 10 lat. Podróżujący z dziećmi
najmłodszymi (do lat 4) istotnie rzadziej kierują się atrakcyjnością miejsca postoju, czynnik ten ma większe
znaczenie przy podróżach ze starszymi dziećmi.
Obecność potraw dla wegan/wegetarian to najmniej istotny czynnik zdaniem badanych. Znacząco częściej
kierują się nim osoby z miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz podróżujące z młodzieżą (16-18 lat).
Diety tego rodzaju zyskują na popularności szczególnie wśród osób młodych oraz w większych ośrodkach
miejskich.
Możliwość zatankowania pojazdu jest ważna dla ponad połowy badanych.
Oprócz oceny czynników wyboru miejsca postoju przedstawionych na powyższym wykresie, badani mieli
okazję wskazać inne ważne dla nich aspekty. Najczęściej wymieniano obecność miejsca, gdzie można
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przewinąć dziecko (przewijak) oraz obecność wyodrębnionej przestrzeni dla karmiących matek. Na te
odpowiedzi wskazało 2% badanych.

Wykres 19. Miejsca wybierane na posiłek w trasie z dziećmi w ciągu ostatnich 12 miesięcy; N=974
(możliwość wielokrotnej odpowiedzi)
Sieciowa restauracja / kawiarnia szybkiej
obsługi

82%
54%

Sieciowa kawiarnia / bistro stacji benzynowej
Niesieciowa restauracja/ zajazd przy stacji
benzynowej
Lokalna lub regionalna restauracja / bar
specjalizująca się konkretnych daniach
Niesieciowa restauracja/ zajazd bez stacji
benzynowej

45%
41%
33%

Zdecydowana większość badanych zatrzymuje się w restauracjach szybkiej obsługi, jednak miejsca tego
rodzaju istotnie częściej wybierają młodsi podróżnicy.
Restauracje szybkiej obsługi istotnie częściej wybierają także osoby, które zabierają swoje dzieci do lokali
tego rodzaju nie będąc w podróży. Analogicznie - restauracje niesieciowe oraz specjalizujące się w
konkretnych daniach wybierają częściej klienci preferujący te miejsca poza podróżą.
Lokale niesieciowe wybierają także zdecydowanie częściej osoby nieprzywiązane do konkretnych miejsc
na trasie.
Natomiast osoby jeżdżące na dłuższych trasach z częstotliwością większą niż raz w miesiącu wybierają
znacząco częściej bistro na stacji benzynowej.
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Wykres 20. Ostatnie miejsce posiłku w trasie z dziećmi; N=974
Sieciowa restauracja / kawiarnia szybkiej
obsługi

60%
13%

Sieciowa kawiarnia / bistro stacji benzynowej
Lokalna lub regionalna restauracja / bar
specjalizująca się konkretnych daniach

11%

Niesieciowa restauracja/ zajazd przy stacji
benzynowej

9%

Niesieciowa restauracja/ zajazd bez stacji
benzynowej

8%

Odpowiedzi dotyczące ostatniego posiłku w trasie potwierdzają dominującą rolę sieciowych restauracji
szybkiej obsługi. Oprócz istotności statystycznych opisanych przy wykresie 19. zidentyfikowano, że na
ostatnie miejsce postoju miała wpływ także płeć badanych – mężczyźni częściej od kobiet wybierali bistro
na stacji benzynowej.

Wykres 21. Ocena ostatniego miejsca postoju – sieciowa restauracja /kawiarnia szybkiej obsługi;
N=581
Bardzo dobrze

Raczej dobrze
Łatwość zjazdu z trasy

Przejrzyste oznaczenia cen dań
Znajomość marki lub miejsca
Czystość lokalu
Szybkość obsługi
Oferta cenowa
Czystość w toaletach
Pewność higieny przygotowywania posiłków
Duży parking
Zróżnicowana oferta menu
Krzesełka dla dzieci
Kącik dla dzieci/plac zabaw
Atrakcyjne miejsce postoju, np. widok
Kwestie ekologiczne
Obecność potraw dla wegan/wegetarian

Ani dobrze, ani źle

54%
50%
52%
45%
47%
41%
44%
39%
43%
39%
39%
38%
23%
30%
22%
30%
21%
26%

Raczej źle

Bardzo źle

35%
9%
1%
39%
10%
1%
35%
11%1%
41%
12%
1%
39%
12%2%
45%
12%1%
41%
13%1%
45%
15%1%
40%
15% 2%
41%
17% 2%
33%
20% 5%
3%
34%
21%
5%
3%
31%
12% 4%
29%
11% 8%
27%
15% 11%

Restauracje szybkiej obsługi otrzymały istotnie częściej od pozostałych miejsc pozytywne oceny dotyczące
takich aspektów, jak dostępność krzesełek oraz miejsc zabaw dla dzieci. Wyróżniają się także
rozpoznawalnymi markami.
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Wykres 22. Ocena ostatniego miejsca postoju – sieciowa kawiarnia / bistro stacji benzynowej;
N=127
Bardzo dobrze

Raczej dobrze

Ani dobrze, ani źle

Raczej źle

Bardzo źle

Duży parking

37%
46%
16%1%
35%
48%
13% 3%
Łatwość zjazdu z trasy
50%
32%
12% 5%
2%
Przejrzyste oznaczenia cen dań
39%
42%
13% 7%
Pewność higieny przygotowywania posiłków
31%
48%
20% 2%
Szybkość obsługi
28%
50%
17% 5%
1%
Znajomość marki lub miejsca
35%
42%
20% 1%
2%
Oferta cenowa
27%
50%
22% 2%
Czystość w toaletach
36%
39%
19% 4%
2%
Zróżnicowana oferta menu
28%
31%
30%
9%
1%
Kwestie ekologiczne
19%
31%
37%
6% 6%
Atrakcyjne miejsce postoju
17%
28%
37%
13% 4%
Kącik dla dzieci/plac zabaw
13%
31%
37%
13% 7%
Krzesełka dla dzieci
14%
28%
33%
13% 11%
Obecność potraw dla wegan/wegetarian 10%
28%
37%
15% 9%
Czystość lokalu

Bistra na stacji benzynowej, podobnie jak w przypadku sieciowych restauracji szybkiej obsługi, wyróżnia
rozpoznawalność marek.

Wykres 23. Ocena ostatniego miejsca postoju – niesieciowa restauracja/ zajazd przy stacji
benzynowej; N=87
Bardzo dobrze

Raczej dobrze
Łatwość zjazdu z trasy

Przejrzyste oznaczenia cen dań
Czystość w toaletach

Czystość lokalu
Szybkość obsługi
Duży parking
Pewność higieny przygotowywania posiłków
Oferta cenowa
Zróżnicowana oferta menu
Kącik dla dzieci/plac zabaw
Krzesełka dla dzieci
Atrakcyjne miejsce postoju
Kwestie ekologiczne
Znajomość marki lub miejsca
Obecność potraw dla wegan/wegetarian

Ani dobrze, ani źle

Raczej źle

Bardzo źle

40%
40%
18% 1%
33%
47%
18% 1%
32%
47%
20% 1%
33%
46%
18% 2%
29%
49%
21% 1%
36%
41%
21% 2%
34%
40%
22% 3%
30%
44%
25% 1%
26%
45%
26%
2%
29%
29%
28%
10% 5%
26%
29%
30%
11% 3%
20%
33%
34%
9% 3%
20%
30%
39%
9%2%
16%
33%
32%
16% 2%
15%
16%
40%
17%
11%

W przypadku niesieciowych lokali przy stacji benzynowej odnotować można niższe, niż w przypadku
pozostałych typów restauracji oceny oferty cenowej i zróżnicowania oferty menu.
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Wykres 24. Ocena ostatniego miejsca postoju – niesieciowa restauracja / zajazd bez stacji
benzynowej; N=76
Bardzo dobrze

Raczej dobrze
Łatwość zjazdu z trasy

Przejrzyste oznaczenia cen dań
Czystość w toaletach
Oferta cenowa
Pewność higieny przygotowywania posiłków
Czystość lokalu
Duży parking

Szybkość obsługi
Zróżnicowana oferta menu
Kwestie ekologiczne
Znajomość marki lub miejsca
Atrakcyjne miejsce postoju
Krzesełka dla dzieci
Kącik dla dzieci/plac zabaw

Obecność potraw dla wegan/wegetarian

Ani dobrze, ani źle

Raczej źle

Bardzo źle

53%
42%
3%
1%
38%
51%
11%
43%
45%
11%
1%
41%
47%
11%
1%
38%
49%
12%
43%
42%
13%1%
45%
38%
16% 1%
36%
47%
11% 7%
34%
42%
22% 1%
30%
22%
30%
13% 4%
22%
28%
30%
14% 5%
21%
28%
36%
14%1%
21%
28%
30%
9% 12%
21%
24%
28%
17%
11%
16%
13%
41%
16%
14%

W przeciwieństwie do restauracji obok stacji benzynowych, niesieciowe punkty gastronomiczne położone
niezależnie wyróżniają się dobrymi ocenami oferty cenowej.

Wykres 25. Ocena ostatniego miejsca postoju – lokalna restauracja / bar specjalizująca się w
konkretnych daniach; N=103
Bardzo dobrze

Raczej dobrze
Czystość lokalu
Łatwość zjazdu z trasy

Zróżnicowana oferta menu
Przejrzyste oznaczenia cen dań
Pewność higieny przygotowywania posiłków
Czystość w toaletach
Oferta cenowa
Szybkość obsługi
Duży parking

Atrakcyjne miejsce postoju
Kwestie ekologiczne
Krzesełka dla dzieci
Znajomość marki lub miejsca
Kącik dla dzieci/plac zabaw
Obecność potraw dla wegan/wegetarian

Ani dobrze, ani źle

Raczej źle

Bardzo źle

57%
34%
8%
1%
45%
45%
9%2%
48%
41%
12%
50%
38%
13%
45%
41%
15%
54%
31%
12%1%
2%
36%
49%
15%1%
33%
49%
17% 2%
35%
41%
21% 3%
33%
39%
22%
4%
2%
32%
36%
21%
8%3%
32%
30%
23%
8% 7%
28%
29%
27%
15%1%
22%
34%
22%
16% 6%
15%
28%
27%
17%
13%

Lokalne restauracje otrzymały najlepsze oceny w przypadku zróżnicowanej oferty menu, atrakcyjnego
miejsca postoju oraz dbałości o kwestie ekologiczne.
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Można zauważyć, że podróżujący z dziećmi, bez względu na miejsce spożytego posiłku, oceniają najlepiej
dojazd do restauracji, przejrzyste oznaczenia dań i czystość odwiedzanych lokali.
Większa liczba negatywnych wskazań pojawia się przy ocenie dostępności udogodnień dla dzieci –
krzesełek oraz kącików/placów zabaw dla najmłodszych. Warto jednak pamiętać, że oczekiwania
względem tych udogodnień nie są głównymi kryteriami wyboru miejsca postoju (Wykres 18).
Kobiety istotnie częściej od mężczyzn udzielały pozytywnych ocen w przypadku większości aspektów,
mężczyźni natomiast udzielali częściej oceny neutralnej (np. w przypadku przejrzystych oznaczeń cen dań),
lub negatywnych (np. w przypadku oceny oferty cenowej). Kwestia atrakcyjności oferty cenowej istotnie
częściej została oceniona negatywnie przez osoby o słabszej sytuacji materialnej.
Badani z najmłodszej grupy wiekowej (18-25 lat) częściej od pozostałych negatywnie oceniali podejście
restauracji do kwestii ekologicznych. Można tłumaczyć to faktem, że postawy proekologiczne przejawiają
częściej osoby młodsze.
Poniżej przedstawiono tabelę uwzględniającą pozytywne oceny badanych (top 2 boxes – oceny 4 i 5)
poszczególnych aspektów i usług miejsc umożliwiającym podróżnym spożycie posiłku w trasie. Istotne
statystycznie różnice zostały oznaczone kolorami, tj. na zielono – wartości istotnie wyższe, na czerwono
wartości istotnie niższe.
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Tabela 1. Ocena ostatniego miejsca spożycia posiłku – podział ze względu na typ restauracji (top
2 boxes);
Ocena poszczególnych aspektów
Top 2 boxes – oceny 4 i 5.

Sieciowa

Sieciowa

Niesieciowa

Niesieciowa

Lokalna

restauracja

kawiarnia /

restauracja/

restauracja/

restauracja /

/kawiarnia

bistro stacji

zajazd przy

zajazd

bar

szybkiej

benzynowej

stacji

stacji

specjalizująca

benzynowej

benzynowej

się

N=87

N=76

obsługi

N=127

N=581

bez

konkretnych
daniach
N=103

Łatwość zjazdu z trasy

89%

82%

80%

95%

89%

Przejrzyste oznaczenia cen dań

89%

80%

80%

89%

87%

Czystość lokalu

87%

83%

79%

86%

91%

Czystość w toaletach

85%

76%

79%

88%

85%

Oferta cenowa

86%

76%

74%

88%

84%

Szybkość obsługi

86%

78%

78%

83%

82%

84%

79%

75%

87%

85%

Duży parking

83%

83%

77%

83%

76%

Zróżnicowana oferta menu

81%

60%

71%

76%

88%

Znajomość marki lub miejsca

87%

77%

49%

50%

57%

Krzesełka dla dzieci

72%

43%

55%

49%

62%

Kącik dla dzieci / plac zabaw

72%

43%

57%

45%

56%

Atrakcyjne miejsce postoju, np. widok

53%

46%

53%

49%

72%

Kwestie ekologiczne

52%

50%

49%

53%

68%

Obecność potraw dla wegan/wegetarian

47%

39%

31%

29%

43%

Pewność higieny przygotowywania
posiłków

Restauracje sieciowe szybkiej obsługi oraz bistra przy stacjach benzynowych wyróżniają rozpoznawalne
marki. Ponadto restauracje szybkiej obsługi otrzymały istotnie częściej pozytywne wskazania badanych
dotyczące takich aspektów, jak dostępność krzesełek oraz miejsc zabaw dla dzieci. Także istotnie częściej
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oceny oferty cenowej oraz dostępności produktów dla wegan i wegetarian były wyższe w przypadku tego
rodzaju miejsc.
Natomiast lokalne restauracje, specjalizujące się konkretnych daniach otrzymały wyższe noty w przypadku
zróżnicowanej oferty menu, atrakcyjnego miejsca postoju oraz dbałości o kwestie ekologiczne.
Poniżej na wykresie porównano poziom oczekiwań badanych oraz ocenę poszczególnych aspektów i usług
przydrożnych barów i restauracji (ogółem – bez rozbicia na poszczególne typy restauracji). W obydwu
pytaniach badani odpowiadali na skali od 1-5, gdzie 1 to ocena najniższa a 5 najwyższa, co pozwoliło
obliczyć średnią wartość dla każdego aspektu w dwóch płaszczyznach (oczekiwania i rzeczywistość). Punkt
zlokalizowany na czarnej linii oznacza, że oczekiwania pokryły się z rzeczywistą oceną ostatnio
odwiedzonej restauracji dla podróżnych. Wychylenie w stronę „oczekiwań” oznacza, że były one wyższe
niż ocena danego aspektu; wychylenie w stronę „rzeczywistości” świadczy o tym, że stan faktyczny był
lepszy niż oczekiwania wobec omawianej cechy restauracji.

Wykres 26. Usługi i czynniki istotne w wyborze miejsca na posiłek podczas długiej podróży
z dziećmi – oczekiwania vs rzeczywistość; N=974
5,0
Łatwość zjazdu z trasy
Szybkość obsługi
Duży parking

4,5

Oferta cenowa
Znajomość marki lub
miejsca

Rzeczywistość

Przejrzyste oznaczenia
cen dań

Pewność higieny
przygotowywania
posiłków
Czystość w toaletach
Zróżnicowana oferta
menu

Obecność kącika dla
dzieci/placu zabaw

4,0

Dostępność krzesełek
dla dzieci

3,5

Czystość lokalu

Atrakcyjne miejsce
postoju

Obecność potraw dla
wegan/wegetarian

Kwestie ekologiczne

3,0

2,5
2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Oczekiwania
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Rozmieszczenie punktów na wykresie świadczy o tym, że oczekiwania badanych nie rozmijają się zbytnio
z ocenami poszczególnych aspektów i usług restauracji dla podróżnych.
Na tle pozostałych aspektów wyróżnia się obecność potraw dla wegan i wegetarian – ich dostępność
przewyższa oczekiwania badanych, jednak trzeba brać pod uwagę fakt, że nie każdy preferuje i oczekuje
menu tego rodzaju. Także wysoko w porównaniu do oczekiwań została oceniona dostępność krzesełek
oraz miejsc zabaw dla dzieci, jednak również oczekiwania badanych wobec udogodnień tego rodzaju nie
są wygórowane w porównaniu do innych aspektów.
Poniżej oczekiwań zostały ocenione natomiast kwestie najistotniejsze przy wyborze miejsca na posiłek związane z czystością (zarówno w lokalu, jak i w toaletach), ale także pewnością co do higieny
przygotowywania posiłków. Oczekiwań także nie spełnia zazwyczaj zróżnicowanie oferty menu.

Źródła informacji
Wykres 27. Źródła informacji brane pod uwagę podczas wyboru miejsca posiłku; N=974 (możliwość
wielokrotnej odpowiedzi)

Reklamy przy drodze (billboardy)

53%

Internet
Aplikacje mobilne dla kierowców/ nawigacje
Opinie znajomych / rodziny
Aplikacje mobilne sieci restauracji

51%
42%
39%
36%

Większość badanych przy wyborze miejsca postoju kieruje się reklamami napotykanymi po drodze, istotną
rolę odgrywają także informacje znalezione w Internecie.
Na poniższym wykresie przedstawiono najważniejsze źródła informacji dla podróżnych z dziećmi
poszukujących miejsca spożycia posiłku w trasie.
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Wykres 28. Najważniejsze źródła informacji brane pod uwagę podczas wyboru miejsca posiłku;
N=974

Internet

25%

Reklamy przy drodze (billboardy)

24%

Opinie znajomych / rodziny

23%

Aplikacje mobilne dla kierowców / nawigacje
Aplikacje mobilne sieci restauracji

16%
11%

Informacje zaczerpnięte z Internetu, reklamy przy drodze i opinie znajomych w niemal równym stopniu
decydują o miejscu postoju badanych. Analizując wyniki można jednak dostrzec istotne statystycznie
różnice pomiędzy badanymi grupami.
Osoby do 35 roku życia istotnie częściej korzystają z Internetu i aplikacji mobilnych, natomiast starsi
badani częściej zwracają uwagę na billboardy przy drodze.
Osoby korzystające z aplikacji mobilnych sieci restauracji częściej zatrzymują się w takich właśnie
miejscach. O najbliższym bistro na stacji benzynowej podróżni częściej dowiadują się przez aplikacje
mobilne dla kierowców. Natomiast osoby spożywające posiłek w lokalnej restauracji istotnie częściej
dowiadują się o niej przez Internet bądź od znajomych/rodziny.

5. Osoby odrzucające możliwość zakupu posiłków w trasie
Ta część raportu przedstawia odpowiedzi osób, które wskazały, że nie korzystają z przydrożnych barów,
restauracji i zajazdów. Należy wspomnieć, że odsetek osób wskazujących definitywny brak zakupu
posiłków w trasie był niewielki – wyniósł niespełna 3% (26 osób).

Częstotliwość podróży
Wykres 29. Częstotliwość podróży międzymiastowych samochodem z dziećmi na trasach
trwających powyżej 2h, w ciągu ostatnich 3 miesięcy; N=26 (mała liczebność próby!)
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Raz w tygodniu lub
częściej; 12%
Rzadziej niż raz w
miesiącu; 31%

2-3 razy w
miesiącu; 31%

69%
Raz w miesiącu;
27%

Osoby odrzucające możliwość zakupu posiłków podróżowały w ciągu ostatnich trzech miesięcy rzadziej,
niż osoby zatrzymujące się w barach i restauracjach (Wykres 11).
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Wykres 30. Częstotliwość podróży międzymiastowych samochodem z dziećmi na trasach
trwających powyżej 2h w ciągu ostatnich 12 miesięcy; N=26 (mała liczebność próby!)
Raz w tygodniu lub
częściej; 4%

Raz na pół roku lub
rzadziej; 15%

2-3 razy w
miesiącu; 28%

2-3 razy w ciągu
pół roku; 27%

46%

Raz w miesiącu;
23%

2-3 razy na
kwartał; 12%

Częstotliwość podróży badanych odrzucających zakup posiłków w trasie w ciągu całego roku jest mniejsza,
niż w okresie wakacyjnym, ale także mniejsza niż częstotliwość podróży osób kupujących posiłki w trasie,
biorąc pod uwagę tę samą rozpiętość czasową.

Przyczyny braku spożywania posiłków w trasie z dziećmi
Wykres 31. Przyczyny odrzucania możliwości zakupu posiłków w podróży dziećmi; N=26
(możliwość wielokrotnej odpowiedzi, mała liczebność próby!)
Spożywamy posiłki przygotowane samodzielnie

46%

Nie spożywamy posiłków w trasie

27%

Zbyt wysokie ceny posiłków

15%

Oferta menu nie odpowiada moim dzieciom

12%

Na trasach, którymi jeżdżę brak miejsc, w których
można kupić posiłek

8%

Nie odpowiada nam oferta menu

4%

Restauracje / bary przy trasach są niedostosowane do
potrzeb rodzin z dziećmi

4%
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Główną przyczyną braku korzystania z barów/restauracji napotykanych na trasach jest spożywanie
posiłków przygotowanych samodzielnie. Co czwarty badany odrzucający zakup posiłków w trasie z dziećmi
wskazał brak potrzeby spożywania jakichkolwiek posiłków w czasie jazdy samochodem.

6. Posiłki spożywane poza domem
W celu porównania najważniejszych czynników wyboru lokali gastronomicznych, poniższa część raportu
dotyczy posiłków spożywanych poza domem „stacjonarnie” - nie będąc w podróży samochodowej.

Wykres 32. Częstotliwość spożywania posiłków poza domem; N=1000
Nie spożywamy
Raz na pół roku lub posiłków z dziećmi
rzadziej; 3%
poza domem; 1%
2-3 razy w ciągu
pół roku; 4%

Raz w tygodniu lub
częściej; 21%

2-3 razy na
kwartał; 10%

82%
Raz w miesiącu;
17%
2-3 razy w
miesiącu; 44%

Spośród wszystkich badanych (N=1000) ponad 97% osób spożywa posiłki w czasie podróży
samochodowych z dziećmi. Większy odsetek (99%) spożywa posiłki z dziećmi także poza domem.
Osoby nieuczęszczające z dziećmi do restauracji „stacjonarnych”, istotnie częściej nie spożywają także
posiłków w czasie dłuższych podróży samochodowych. Poza domem istotnie częściej jedzą osoby do 35
roku życia, osoby z wyższym wykształceniem oraz o dobrej sytuacji materialnej.
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Wykres 33. Miejsca wybierane na posiłek poza domem z dziećmi w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
N=1000 (możliwość wielokrotnej odpowiedzi)

Sieciowa restauracja / kawiarnia szybkiej
obsługi

76%

Lokalna lub regionalna restauracja / bar
specjalizująca się konkretnych daniach

Sieciowa restauracja z obsługą kelnerską

65%

44%

Podobnie jak w przypadku miejsc wybieranych na posiłek w trakcie podróży samochodowej,
zdecydowanie największy odsetek badanych korzysta z sieciowych restauracji szybkiej obsługi. Osoby
wskazujące tę odpowiedź istotnie częściej zatrzymują się w placówkach tego rodzaju także w podróży.
Również osoby wybierające lokalne restauracje w miastach, istotnie częściej zatrzymują się w takich
miejscach także w czasie podróży. Natomiast klienci sieciowych restauracji z obsługą kelnerską w czasie
trasy samochodowej częściej od innych miejsc wybierają sieciowe kawiarnie bądź bistra na stacji
benzynowej.
Sieciowe restauracje z obsługą kelnerską są także częściej wybierane przez osoby o dobrej sytuacji
materialnej.
Poniżej porównano poziom oczekiwań badanych wobec restauracji stacjonarnych oraz przeznaczonych
dla podróżnych. W obydwu pytaniach badani odpowiadali na skali od 1-5, gdzie 1 to ocena najniższa
a 5 najwyższa. Punkt zlokalizowany na czarnej linii oznacza, że oczekiwania wobec obydwu rodzajów
restauracji są identyczne. Wychylenie w stronę danego typu restauracji (stacjonarnej/dla podróżnych)
oznacza, że oczekiwania wobec niej są wyższe niż w przypadku restauracji drugiego typu.

25

Wykres 34. Czynniki ważne przy wyborze restauracji stacjonarnej vs. w podróży; N=10001
5,0
Czystość w toaletach
Przejrzyste oznaczenia
cen dań

4,5
Oferta cenowa

Czystość lokalu

Zróżnicowana oferta
menu

Pewność higieny
przygotowywania
posiłków

Stacjonarnie

Szybkość obsługi
Znajomość marki lub
miejsca

4,0

Obecność kącika dla
dzieci/placu zabaw
Kwestie ekologiczne

3,5

Duży parking

Dostępność krzesełek
dla dzieci

3,0

Atrakcyjne miejsce

Obecność potraw dla
wegan/wegetarian

2,5
2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

W podróży

Czynniki istotne przy wyborze miejsca spożycia posiłku nie różnią się znacząco w zależności od tego, czy
posiłek jest spożywany stacjonarnie, czy w podróży. Największe odchylenie jest widoczne w przypadku
oczekiwań dostępności potraw dla wegan i wegetarian – w stacjonarnych restauracjach oczekiwania
dostępności są większe, jednak różnica jest stosunkowo niewielka (0,4 pkt). Jedynym czynnikiem
istotniejszym w trakcie podróży jest zdaniem badanych dostępność miejsc parkingowych (różnica 0,1 pkt).
Można zatem wnioskować, że wymagania klientów wobec restauracji w podróży są mniejsze, niż podczas
wyboru miejsca spożycia posiłku nie będąc w trasie samochodowej.
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Średnia z ocen na skali 1-5, gdzie 1 to zupełnie nieważne, a 5 to bardzo ważne
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7. Podsumowanie
Zakup posiłku w podróży
Niemal wszyscy badani podróżujący samochodem z dziećmi zatrzymują się, aby kupić posiłek
w przydrożnej restauracji, zajeździe bądź barze (97%). Ponadto przeważająca większość (67%) osób
decyduje się na wizytę w lokalu gastronomicznym przy każdej dłuższej trasie z dziećmi. Jednakże czas
podróży z dziećmi, o który zostali zapytani badani (powyżej 2h) niejako wymusza konieczność postoju –
większość badanych decyduje się przy okazji zakupić posiłek. Najczęściej wybierane są sieciowe
restauracje samoobsługowe (82%) oraz kawiarnie/bistra na stacjach benzynowych (54%).
Osoby podróżujące na trasach o tej długości, które nie korzystają z oferty gastronomicznej przydrożnych
lokali są w zdecydowanej mniejszości (3%). Główną przyczyną braku zakupu posiłków jest przygotowanie
własnego jedzenia na podróż, ale także brak konieczności spożywania posiłku w trasie - podróż
przekraczającą dwie godziny można zorganizować pomiędzy posiłkami. Ponadto zidentyfikowano, że
osoby odrzucające zakup posiłków w trasie częściej od pozostałych deklarowały słabszy status materialny
– przygotowanie własnego prowiantu bądź podróż pomiędzy posiłkami może być zatem sposobem na
ograniczenie wydatków.
Najważniejsze kryteria wyboru miejsca spożycia posiłku w podróży z dziećmi
Wybierając miejsce posiłku w trasie liczy się przede wszystkim czystość (lokalu i toalety) oraz higiena
przygotowywania posiłków. Ważna jest także szybkość obsługi i dogodny zjazd z trasy. Najmniejszy
odsetek badanych zwraca uwagę na obecność potraw dla wegetarian, kwestie ekologiczne, atrakcyjność
miejsca postoju. Również obecność krzesełek oraz kącika dla dzieci nie jest bezwzględnie wymagana przez
badanych. Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy podróżują z dziećmi w wieku, w którym udogodnienia
tego rodzaju są przydatne.
Oczekiwania badanych nie rozmijają się w dużym stopniu z ich oceną poszczególnych aspektów i usług
restauracji, w której ostatnio się zatrzymali. Jednakże poniżej oczekiwań zostały ocenione najistotniejsze
czynniki brane pod uwagę przy wyborze miejsca na posiłek - związane z czystością (zarówno w lokalu, jak
i w toaletach), ale także z pewnością co do higieny przygotowywania posiłków.
Sieciowe restauracje szybkiej obsługi oraz bistra przy stacjach benzynowych wyróżniają się
rozpoznawalnymi markami. Ponadto lokale tego rodzaju częściej zdaniem badanych posiadają
udogodnienia dla dzieci (dostępność krzesełek oraz miejsc zabaw dla dzieci). Restauracje sieciowe
wyróżniają się także atrakcyjną ofertą cenową oraz dostępnością produktów dla wegan i wegetarian.
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Natomiast lokalne restauracje, specjalizujące się w konkretnych daniach, otrzymały wyższe noty
w przypadku zróżnicowanej oferty menu, atrakcyjnego miejsca postoju oraz dbałości o kwestie
ekologiczne.
Planowanie posiłków w trakcie podróży
Posiłek w trakcie podróży planują niemalże wszyscy badani (96%), którzy korzystają z przydrożnych lokali
gastronomicznych. Jednakże zdecydowana większość nie planuje dokładnego miejsca postoju, ale
np. rodzaj restauracji (10%), czas postoju (29%) bądź po prostu postój – bez wyznaczonego czasu i miejsca
(41%).
Przywiązanie do konkretnych, sprawdzonych lokali wskazał co trzeci badany. Uczestnicy badania
internetowego wskazali, że to oni mają decydujący wpływ na miejsce spożycia posiłku (63%), jednak
istotnie częściej były to kobiety (67%). Mężczyźni natomiast częściej od kobiet przyznają, że ostateczne
słowo w tej sprawie pozostawiają swoim żonom/partnerkom. Dzieci mają decydujący głos w tej kwestii
tylko w co dziesiątej rodzinie.
Źródła informacji o dostępnych lokalach dla podróżnych
Informacje zaczerpnięte z Internetu, reklamy przy drodze i opinie znajomych w niemal równym stopniu
decydują o miejscu postoju. Jednakże w przypadku osób do 35 roku istotnie statystycznie większą rolę
odgrywa Internet, osoby starsze częściej natomiast zwracają uwagę na billboardy przy drodze.
Posiłki spożywane poza domem
Spożywanie posiłków z dziećmi poza domem deklaruje 99% badanych. Osoby nieuczęszczające z dziećmi
do restauracji „stacjonarnych”, zdecydowanie częściej nie spożywają także posiłków w czasie dłuższych
podróży samochodowych. Poza domem znacząco częściej jedzą osoby do 35 roku życia, osoby z wyższym
wykształceniem oraz o dobrej sytuacji materialnej. Rodzaj odwiedzanych lokali gastronomicznych
„stacjonarnie” ma przełożenie na wybór miejsca postoju w czasie podróży – osoby korzystające z
sieciowych restauracji szybkiej obsługi znacząco częściej (wartość istotna statystycznie) jedzą tam także w
trasie. Analogiczną zależność odnotowano w przypadku niesieciowych restauracji lokalnych. Natomiast
klienci sieciowych restauracji z obsługą kelnerską w czasie trasy samochodowej częściej od innych miejsc
wybierają sieciowe kawiarnie bądź bistra na stacji benzynowej. Sieciowe restauracje z obsługą kelnerską
są także częściej wybierane przez osoby o dobrej sytuacji materialnej. Czynniki istotne przy wyborze
miejsca spożycia posiłku nie różnią się znacząco w zależności od tego, czy posiłek jest spożywany
stacjonarnie, czy w podróży, jednak większe wymagania w odniesieniu do niemal wszystkich aspektów są
nieznacznie wyższe wobec restauracji odwiedzanych nie w podróży.
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