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TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. 

 
Przedmiotem notatki jest prezentacja wyników badań przeprowadzanych na formularzu o symbolu 

KT-1 i KT-1a o turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz ich wykorzystaniu w 2006 r. 

w województwie małopolskim. 

 

Rok 2006 w Małopolsce był kolejnym, w którym odnotowano wzrost liczby turystów1, a szczególnie 

gości z zagranicy. Wzrosła również ilość udzielonych noclegów. Województwo małopolskie skupiało 12% 

turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w kraju (15% całorocznych miejsc noclegowych w tych 

obiektach). Udział osób korzystających oraz liczby udzielonych noclegów w turystycznych obiektach zbioro-

wego zakwaterowania wynosił 15%.  

W końcu lipca 2006 r. w województwie małopolskim było 819 turystycznych obiektów zbiorowego 

zakwaterowania, w tym 259 obiektów hotelowych. W bazie tej na przyjęcie turystów przygotowano 62,7 tys. 

miejsc, tj. o 2,0% (o 1,2 tys.) więcej w porównaniu do stanu z lipca 2005 r. W ogólnej liczbie miejsc 88,3% 

(55,4 tys.) stanowiły miejsca noclegowe całoroczne. Udział miejsc w obiektach hotelowych wynosił 36,5%. 

Średni turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania liczył 77 miejsc noclegowych. 

Przeciętny hotel dysponował 54 pokojami. Prawie 96% pokoi hotelowych było wyposażonych we 

własną łazienkę i WC. Większość hoteli stanowiły obiekty średniej klasy - 48% obiektów (52% pokoi) ozna-

czonych było kategorią trzygwiazdkową. Najwyższą, pięciogwiazdkową kategorię posiadało 5 hoteli  

(802 pokoje). Średnia liczba pokoi w motelach wynosiła 20 (87% z łazienką i WC), a w pensjonatach  

- 24 (88% z łazienką). Połowa moteli była oznaczona kategorią dwugwiazdkową. Wśród pensjonatów było 

32% obiektów (32% pokoi) trzygwiazdkowych. Dwoma gwiazdkami oznaczono 27% obiektów (26% pokoi). 

W 2006 r. liczba osób korzystających z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania wzrosła 

i wyniosła 2633,8 tys. (w porównaniu z 2005 r. - o 140,7 tys. osób więcej, tj. o 5,6%). Liczba gości w obiek-

tach hotelowych zwiększyła się o 140,3 tys., w tym w hotelach - o 109,0 tys. Udział osób korzystających  

z noclegów w hotelach wzrastał i w 2006 r. stanowił 53,8% ogólnej liczby korzystających  

z noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania. Na zbliżonym poziomie utrzymała się 

łączna liczba goszczących w pozostałych turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania. Liczba 

udzielonych noclegów, wynosząca w 2006 r. 7562,6 tys., była wyższa o 2,5% (o 186,8 tys.) niż w roku po-

przednim. W obiektach hotelowych ilość udzielonych noclegów wzrosła o 6,2% (o 202,0 tys.), przy niewiel-

kim spadku (o 0,4%) noclegów w obiektach pozostałych. 

                                                           
1 Pojęcie „turysta” oznacza osobę podróżującą do miejsca znajdującego się poza jej zwykłym otoczeniem, na czas nie dłuższy niż  
12 kolejnych miesięcy, jeśli podstawowym celem podróży nie jest podjęcie działalności zarobkowej wynagradzanej ze środków pocho-
dzących z odwiedzanego miejsca oraz korzystająca z miejsc zbiorowego lub indywidualnego zakwaterowania w odwiedzanym miejscu 
przynajmniej przez jedną noc. 
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Relatywnie niższy przyrost liczby udzielonych noclegów w stosunku do liczby osób korzystających 

świadczył o skróceniu czasu pobytu turysty w obiekcie. W 2006 r. wynosił on średnio 2,9 dnia, podczas gdy  

w 2005 r. - 3,0 dni. Najdłużej turyści zatrzymywali się - zgodnie ze specyfiką obiektu - w zakładach uzdrowi-

skowych (przeciętnie 12,6 dnia), a najkrócej w motelach (1,5 dnia).  

Stan bazy noclegowej turystyki oraz jej wykorzystanie w dwóch ostatnich latach przedstawiały się 

następująco: 

Korzystający z noclegów Udzielone noclegi 
RODZAJE OBIEKTÓW 

Miejsca noc-
legowe – 

stan w dniu 
31 VII 2006 r.

2005 2006 2005 2006 

OGÓŁEM .................................  62747 2493045 2633788 7375810 7562642

Obiekty hotelarskie ................  22912 1482157 1622420 3276072 3478076
Hotele .......................................  17245 1308323 1417353 2699842 2880992
Motele .......................................  453 26131 28073 36499 40936
Pensjonaty ...............................  3451 111875 110869 457686 413318
Inne obiekty hotelowe ..............  1763 35828 66125 82045 142830

Pozostałe obiekty ...................  39835 1010888 1011368 4099738 4084566
Domy wycieczkowe ..................  869 50929 30362 146868 100887
Schroniska ...............................  1183 68135 63830 116568 110351
Schroniska młodzieżowe ..........  565 39728 40510 83011 84391
Szkolne schroniska  
 młodzieżowe ...........................  2219 46987 52389 107699 134634
Ośrodki wczasowe ...................  9211 200476 206664 889959 882613
Ośrodki kolonijne ......................  759 5285 8827 44762 49174
Ośrodki szkoleniowo- 
 -wypoczynkowe .......................  5923 167506 173812 647164 644118
Domy pracy twórczej ................  411 11790 10726 57599 55566
Zespoły ogólnodostępnych  
 domków turystycznych ............  894 16648 15971 62259 67985
Kempingi ..................................  1692 27828 24333 59111 52217
Pola biwakowe .........................  1291 8252 5615 25419 14554
Ośrodki do wypoczynku  
 sobotnio-niedzielnego  
 i świątecznego .........................  495 38242 17007 56659 29400
Zakłady uzdrowiskowe .............  4917 95210 91745 1174206 1153644
Pozostałe niesklasyfikowane ...  9406 233872 269577 628454 705032

 
Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowa-

nia minimalnie zwiększył się w porównaniu z 2005 r. (o 0,1 punktu procentowego) i wyniósł 39,1%. Tradycyj-

nie najwyższy odnotowano w miesiącach wakacyjnych (w sierpniu - 52,6%, w lipcu - 50,2% oraz we wrze-

śniu - 43,9%), a według rodzajów obiektów - w zakładach uzdrowiskowych (68,4%), hotelach (47,3%)  

i schroniskach młodzieżowych (40,5%). 

Z roku na rok Małopolskę odwiedza coraz więcej turystów zagranicznych. W 2006 r. z noclegów 

w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania korzystało 935,0 tys. osób przybyłych z zagranicy.  

W porównaniu z 2005 r. ich liczba wzrosła o 45,5 tys. (o 5,1%). Liczba zagranicznych gości w obiektach 

hotelowych wzrosła o 34,1 tys. osób (w tym o 24,3 tys. w hotelach), a w pozostałych obiektach - o 11,5 tys. 

Udział turystów zagranicznych w ogólnej liczbie osób korzystających z noclegów wynosił 35,5% 

(w obiektach hotelowych - 48,9% i 14,0% w pozostałych obiektach). Nadal ponad 80% zagranicznych gości 

za miejsce noclegu wybierało hotel. Turyści zagraniczni stanowili 60,2% osób korzystających z noclegów  

na kempingach.  
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Europejczycy stanowili 78,7% turystów zagranicznych korzystających z bazy noclegowej w tury- 

stycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania, przybysze z Ameryki Północnej - 9,3%, a z Azji - 8,6%. 

Turystom zagranicznym w 2006 r. udzielono 2118,7 tys. noclegów, tj. o 97,0 tys. więcej (o 4,8%) niż przed 

rokiem. Średni czas pobytu turysty zagranicznego wyniósł - podobnie jak w poprzednich latach - 2,3 dnia. 

 

 

STRUKTURA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z NOCLEGÓW  
W TURYSTYCZNYCH OBIEKTACH ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA  

WEDŁUG KRAJÓW W LATACH 2005 – 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z miejsc w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w Krakowie korzystało 1319,7 tys. 

turystów, wśród których ponad połowę (58,4%) stanowili goście zagraniczni. Najwięcej turystów za miejsce 

noclegu wybierało hotel (80,5% ogólnej liczby osób korzystających z noclegów). W turystycznych obiektach 

zbiorowego zakwaterowania w Krakowie udzielono 2678,2 tys. noclegów. Przeciętny czas pobytu turysty  

w obiekcie wynosił 2,0 dni - o 0,9 dnia mniej od średniej w województwie. 

W turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania położonych w powiatach podregionu no-

wosądeckiego przebywało 1050,6 tys. turystów (w tym 10,0% gości zagranicznych), którym udzielono 

4378,1 tys. noclegów. Przeciętna długość pobytu turysty w obiekcie wyniosła 4,2 dnia (o 1,3 dnia dłużej od 

średniej w województwie), co wiązało się ze specyfiką ruchu turystycznego w podregionie, który miał charak-

ter głównie rekreacyjny i wypoczynkowy, a także związany ze zdrowiem. 

Najmniej, 263,4 tys. osób (w tym 22,3% turystów zagranicznych), skorzystało z noclegów w tury-

stycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w powiatach podregionu krakowsko-tarnowskiego. 

Turystom tym udzielono 506,3 tys. noclegów, a średni czas pobytu turysty w obiekcie wyniósł 1,9 dnia.  
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Stan bazy turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania oraz jej wykorzystanie w dwóch 

ostatnich latach według powiatów przedstawiał się następująco: 

Korzystający z noclegów Udzielone noclegi 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

Miejsca noc-
legowe – 

stan w dniu 
31 VII 2006 r.

2005 2006 2005 2006 

OGÓŁEM .................................  62747 2493045 2633788 7375810 7562642

Podregion krakowsko-
tarnowski ................................  5934 237079 263424 452744 506349
     powiat:     
Bocheński .................................  1184 46805 55296 71064 78883
Brzeski ......................................  496 9951 10948 28292 43362
Chrzanowski .............................  35 2045 1941 5539 4158
Dąbrowski ................................  50 276 372 311 649
Krakowski .................................  1345 65188 73553 111841 124633
Miechowski ...............................  24 1254 1609 1652 2028
Olkuski ......................................  551 17224 17306 39388 41337
Oświęcimski .............................  642 28052 26536 66011 64523
Proszowicki ..............................  133 4942 4786 8417 9314
Tarnowski .................................  446 13595 17387 27371 38618
Wielicki .....................................  357 14921 17848 32118 28230
M. Tarnów ................................  671 32826 35842 60740 70614

Podregion nowosądecki ........  39800 1046621 1050628 4416768 4378114
     powiat:     
Gorlicki .....................................  1785 29028 35690 158492 181276
Limanowski ..............................  1798 25090 23503 94235 85649
Myślenicki .................................  1036 15514 17848 47043 51888
Nowosądecki ............................  11764 251300 254821 1510363 1473673
Nowotarski ...............................  7862 142311 144167 823201 796160
Suski .........................................  2192 45782 43025 168068 158365
Tatrzański .................................  11513 445098 463876 1461762 1504803
Wadowicki ................................  1222 70672 45284 114400 86818
M. Nowy Sącz ..........................  628 21826 22414 39204 39482

Podregion m. Kraków ............  17013 1209345 1319736 2506298 2678179
M. Kraków ................................  17013 1209345 1319736 2506298 2678179

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Opracowanie - Maria Janczy, Oddział w Limanowej, tel. 018 33 39 103 

 
Zaktualizowane dane dotyczące turystyki  

są zamieszczane 
w Biuletynie Statystycznym Województwa Małopolskiego 

na stronie internetowej www.stat.gov.pl/krak 
 

Szczegółowe informacje, wzbogacone o inne aspekty turystyki w Małopolsce,  
znajdą się w publikacji 

 pt. „Turystyka w województwie małopolskim w 2006 r.”,  
która ukaże się w czerwcu 2007 r. 


