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INFORMACJE SYGNALNE 

17.05.2019 r. Turystyka w województwie małopolskim w 2018 r. 
 

W 2018 r. w województwie małopolskim w porównaniu 
z poprzednim rokiem zwiększyła się liczba miejsc 
noclegowych. Największy przyrost dotyczył hoteli 
i innych obiektów hotelowych. Wzrosła także liczba osób 
korzystających z noclegów. Turystów krajowych było 
o 261,7 tys. więcej niż rok wcześniej, a zagranicznych – 
o 44,3 tys. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych 
kształtował się na poziomie od 32,5% w listopadzie 

do 55,3% w sierpniu. Stopień wykorzystania pokoi także ulegał wahaniom i najniższy 
odnotowano w styczniu – 46,8% a największy w sierpniu – 68,8%. 

Turystyczna baza noclegowa 

W końcu lipca 2018 r. na terenie województwa małopolskiego działalność prowadziło 1510 tu-
rystycznych obiektów noclegowych. Oferowały one 101,1 tys. miejsc noclegowych, w tym 
91,2 tys. miejsc całorocznych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba 
obiektów zmniejszyła się o 22, natomiast liczba miejsc noclegowych zwiększyła się o 1,6 tys. 
W granicach administracyjnych miast położonych było 898 obiektów (67,8 tys. miejsc nocle-
gowych). Na terenach wiejskich funkcjonowało 612 jednostek (33,2 tys. miejsc noclegowych). 
W 2018 r. liczba miejsc noclegowych w obiektach zlokalizowanych na terenie miast zwiększyła 
się o 1,2 tys., natomiast na terenach wiejskich – o 0,4 tys. 

Tablica 1. Turystyczne obiekty i miejsca noclegowe w 2018 r. 
 Stan w dniu 31 VII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Obiekty Miejsca noclegowe 

w licz-
bach bez-
względ-

nych 

2017=100 

w tysiącach 

2017=100 
przypada-

jące na 
1 obiekt 

razem 
w tym  
cało-

roczne 

OGÓŁEM 1510 98,6 101,1 91,2 101,6 66,9 

Obiekty hotelowe 552 102,6 52,8 51,1 105,3 95,6 

Hotele 374 102,2 43,5 42,0 103,7 116,3 

Motele 5 71,4 0,2 0,2 80,2 44,6 

Pensjonaty 84 100,0 3,7 3,6 100,1 44,4 

Inne obiekty hotelowe 89 109,9 5,3 5,3 127,5 59,8 

Pozostałe obiekty 958 96,4 48,3 40,1 98,0 50,4 

Domy wycieczkowe 7 87,5 0,4 0,3 82,6 58,1 

Schroniska 20 100,0 1,1 1,0 92,3 56,1 

Schroniska młodzieżowe 5 125,0 0,4 0,4 111,6 77,0 

Szkolne schroniska młodzieżowe 26 100,0 1,5 1,2 102,8 58,9 

Ośrodki wczasowe 107 98,2 8,9 8,5 100,5 83,5 

Ośrodki kolonijne 12 109,1 0,9 0,7 105,1 72,4 

Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 60 90,9 5,0 4,8 93,2 84,1 

Domy pracy twórczej 10 100,0 0,3 0,3 98,4 30,3 

Zespoły domków turystycznych 17 85,0 1,2 0,4 92,9 68,9 

Kempingi 11 100,0 0,8 0,2 94,9 73,7 

Pola biwakowe 8 100,0 0,5 – 93,8 66,3 

Hostele 32 94,1 3,1 2,5 110,0 96,2 

Zakłady uzdrowiskowe 37 100,0 4,9 4,9 100,4 133,6 

Pokoje gościnne/kwatery prywatne 448 96,1 12,8 9,6 98,8 28,7 

Kwatery agroturystyczne 83 94,3 1,4 0,9 93,9 16,8 

Pozostałe niesklasyfikowane 75 98,7 4,9 4,2 90,6 65,5 

W 2018 r. odnotowano wzrost 
liczby turystów krajowych 
i zagranicznych. Stopień wy-
korzystania miejsc noclego-
wych i pokoi także był wyższy 
niż rok wcześniej 

W porównaniu z poprzednim 
rokiem liczba miejsc nocle-
gowych zwiększyła się o 1,6% 
(na terenie miast – o 1,9%, 
a na wsi – o 1,2%) 

 106,2 
Dynamika liczby osób  

korzystających z noclegów 
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Turystyczna baza noclegowa składała się z obiektów hotelowych i pozostałych. W grupie 552 
obiektów hotelowych najwięcej było hoteli – 374 obiekty, tj. 67,8% (20,7 tys. pokoi). Pensjo-
naty stanowiły 15,2% (1,6 tys. pokoi), motele – 0,9% (0,1 tys. pokoi), a inne obiekty hotelowe –
16,1% (2,1 tys. pokoi). Najwyższą 5-gwiazdkową kategorię miało przyznanych 15 hoteli (rok 
wcześniej 16 obiektów). Niższy stopień kategoryzacji, czyli 4 gwiazdki, posiadało 79 hoteli 
(w 2017 r. – 77) oraz 6 pensjonatów (tyle samo co rok wcześniej). Zarówno wśród hoteli jak 
i pensjonatów najliczniejszą grupę stanowiły obiekty posiadające 3 gwiazdki – 219 hoteli i 37 
pensjonatów. W poprzednim roku było ich odpowiednio 207 i 38. Obiekty hotelowe oferowały 
52,2% miejsc noclegowych w województwie. Na 1 obiekt hotelowy przypadało średnio 45 po-
koi (rok wcześniej 44). 

Wśród pozostałych obiektów najwięcej było pokoi gościnnych/kwater prywatnych – 448 jed-
nostek oraz ośrodków wczasowych – 107. Obiekty te oferowały łącznie 45,1% miejsc noclego-
wych pozostałych obiektów. Średnio na 1 obiekt w placówkach innych niż obiekty hotelowe 
przypadało 50 miejsc noclegowych (tyle samo co rok wcześniej). Pozostałe obiekty zapewniały 
47,8% miejsc noclegowych w województwie. 

W końcu lipca 2018 r. na terenie turystycznych obiektów noclegowych funkcjonowało 1140 pla-
cówek gastronomicznych. Na 100 obiektów średnio przypadało 75 placówek gastronomicznych. 
Restauracje, bary (w tym kawiarnie) zlokalizowane były głównie w obiektach hotelowych – 
88,6% restauracji oraz 80,2% barów (w tym kawiarni). Największa liczba stołówek znajdowała 
się w pokojach gościnnych/kwaterach prywatnych – 25,8%. 

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej 

W 2018 r. z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych skorzystało 5207,4 tys. osób 
(o 6,2% więcej niż w poprzednim roku), w tym 1504,3 tys. obcokrajowców (o 3,0% więcej niż 
w 2017 r.). Najwięcej osób zatrzymało się w hotelach – 66,0% korzystających z noclegów. Za-
kwaterowanie w hotelach wybrało 80,1% turystów zagranicznych i 60,3% turystów krajowych. 
Poza tym cudzoziemcy często korzystali z innych obiektów hotelowych – 6,8% turystów zagra-
nicznych korzystających z noclegów oraz hosteli – 5,6%. Turyści krajowi wybierali także 
ośrodki wczasowe – 5,9% oraz pokoje gościnne/kwatery prywatne – 5,5%. Najwięcej cudzo-
ziemców przyjeżdżało z Wielkiej Brytanii – 14,7% i Niemiec – 10,3%. Co czwarty turysta zagra-
niczny był obywatelem kraju sąsiadującego z Polską. 

Wykres 1. Korzystający z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych według miesięcy 
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Wykres 2. Udzielone noclegi w turystycznych obiektach noclegowych według miesięcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2018 r. udzielono 13918,8 tys. noclegów (o 5,7% więcej niż w 2017 r.). Turystom krajowym 
udzielono 10266,0 tys. noclegów (więcej o 6,8%), a turystom zagranicznym 3652,8 tys. (o 2,8% 
więcej niż rok wcześniej). Średnia długość pobytu turysty krajowego w obiekcie noclegowym 
wyniosła 2,8 dnia, a zagranicznego – 2,4 dnia. 

Tablica 2. Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2018 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Korzystający z noclegów Udzielone noclegi Średni czas 
pobytu 
turysty 

w dniach 
w tys. 2017=100 w tys. 2017=100 

OGÓŁEM 5207,4 106,2 13918,8 105,7 2,7 

Obiekty hotelowe 3891,6 108,7 8745,2 108,8 2,2 

Hotele 3437,0 107,7 7510,6 108,1 2,2 

Motele 12,6 96,0 25,5 91,9 2,0 

Pensjonaty 140,6 97,7 460,4 98,7 3,3 

Inne obiekty hotelowe 301,3 129,5 748,7 125,8 2,5 

Pozostałe obiekty 1315,8 99,6 5173,6 100,9 3,9 

Domy wycieczkowe 4,2 71,3 23,6 95,7 5,6 

Schroniska 93,2 99,3 147,2 95,7 1,6 

Schroniska młodzieżowe 18,3 88,8 40,7 91,4 2,2 

Szkolne schroniska młodzieżowe 37,0 98,5 87,2 104,1 2,4 

Ośrodki wczasowe 223,7 108,1 953,5 104,1 4,3 

Ośrodki kolonijne 21,1 102,4 102,3 101,6 4,9 

Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 158,6 95,2 548,8 97,8 3,5 

Domy pracy twórczej 7,5 100,9 34,6 101,8 4,6 

Zespoły domków turystycznych 23,7 82,9 77,8 92,4 3,3 

Kempingi 19,7 109,4 44,5 105,9 2,3 

Pola biwakowe 3,2 92,9 11,2 109,6 3,5 

Hostele 201,4 99,0 427,7 102,8 2,1 

Zakłady uzdrowiskowe 106,9 103,8 1367,1 103,1 12,8 

Pokoje gościnne/kwatery prywatne 248,4 107,5 854,0 102,5 3,4 

Kwatery agroturystyczne 15,3 102,8 49,6 98,0 3,2 

Pozostałe niesklasyfikowane 133,7 83,8 403,6 90,8 3,0 
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W 2018 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 41,7% i był wyższy niż rok wcze-
śniej o 0,9 p. proc. W obiektach hotelowych wskaźnik ten był równy 47,9% (o 0,8 p. proc. wię-
cej niż w 2017 r.), natomiast w pozostałych obiektach – 34,3% (o 0,6 p. proc. więcej). Najwyższy 
stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowały zakłady uzdrowiskowe – 77,6%. 

Stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych wyniósł 56,1% (w 2017 r. – 55,2%). Po-
dobnie jak rok wcześniej najwyższy wskaźnik wystąpił w hotelach – 58,2%, natomiast najniż-
szy w motelach – 29,5%. 

Wykres 3. Stopień wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych według miesięcy
 w 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turystyczne obiekty noclegowe w przekroju powiatowym 

Kraków i powiat tatrzański to dwa szczególne miejsca w województwie, które od lat cieszą się 
niesłabnącą popularnością. Baza noclegowa Krakowa według stanu w końcu lipca 2018 r. to 
270 obiektów noclegowych, w tym 156 hoteli (41,7% hoteli w województwie). Obiekty te ofero-
wały 31,9 tys. miejsc noclegowych (31,5% w województwie), w tym w hotelach było 22,8 tys. 
miejsc (52,4% miejsc w małopolskich hotelach). W obiektach hotelowych do dyspozycji gości 
pozostawało 12,2 tys. pokoi, w tym w hotelach – 11,2 tys. pokoi. W Krakowie najwięcej było ho-
teli 3-gwiazdkowych – 81 (8,7 tys. miejsc noclegowych). Hotele o najwyższym standardzie, 
tzn. 5-gwiazdkowe stanowiły 73,3% tego typu obiektów w województwie, natomiast 4-gwiazd-
kowe – 50,6%. Podobnie jak rok wcześniej prawie połowa turystów (48,3%) korzystających 
z noclegów w województwie zatrzymała się w obiektach zlokalizowanych w Krakowie, w tym 
cudzoziemcy stanowili 48,0% i był to najwyższy wskaźnik wyliczony dla poszczególnych po-
wiatów. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych także był najwyższy spośród wszystkich 
powiatów i wyniósł 52,6% (o 10,9 p. proc. większy niż dla województwa). 

Powiat tatrzański skupiał w swoich granicach 1/3 bazy noclegowej województwa, która dys-
ponowała 25,9 tys. miejsc noclegowych, co stanowiło 25,6% miejsc w województwie. Baza ta 
składała się głównie z pokoi gościnnych/kwater prywatnych (59,7%), ośrodków wczasowych 
(9,1%), hoteli (7,3%) oraz pensjonatów (5,4%). W 2018 r. z noclegów w powiecie tatrzańskim 
skorzystało 19,8% turystów odwiedzających województwo. W odniesieniu do 2017 r. liczba ta 
wzrosła o 9,7%. Obcokrajowcy stanowili 11,0% wszystkich turystów i ich liczba w ciągu 2018 r. 
wzrosła o 17,4 tys. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 36,6%, natomiast pokoi 
– 56,0%. 

W przypadku pozostałych powiatów najwięcej obiektów noclegowanych zlokalizowanych było 
w powiatach nowotarskim i nowosądeckim. Łącznie oferowały one 22,8% miejsc noclegowych 
w województwie. W 2018 r. powiat nowosądecki przyjął 439,8 tys. (8,4%), a powiat nowotarski 
288,9 tys. turystów (5,5%). 

  

Stopień wykorzystania 
miejsc noclegowych i pokoi 
zwiększył się 

Kraków oraz powiat tatrzań-
ski to najpopularniejsze 
miejsca na mapie małopol-
skiej turystyki. W Krakowie 
odnotowano największą 
liczbę turystów, natomiast 
w powiecie tatrzańskim naj-
większą liczbę obiektów 
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W 2018 r. w 16 powiatach odnotowano wzrost liczby korzystających z noclegów, największy 
w powiecie oświęcimskim – o 34,0%. W 6 powiatach liczba turystów korzystających z nocle-
gów zmniejszyła się. Najdłuższy średni pobyt turysty odnotowano w powiatach gorlickim 
(5,9 dnia) i nowosądeckim (4,8 dnia). W przypadku cudzoziemców były to powiaty limanowski 
i olkuski – po 3,5 dnia.  

Mapa 1. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach 
 noclegowych w 2018 r. 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Krakowie 
Oddział w Nowym Sączu  
Monika Smoleń 
Tel: 18 330 49 21 
e-mail: m.smolen@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium  
Osoba ds. kontaktu z mediami  
Renata Ptak  
Tel: 12 361 01 51 
e-mail: r.ptak@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Turystyka – publikacja roczna 

Turystyka w województwie małopolskim – do 2018 r. publikacja roczna, w kolejnych latach dwuletnia 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Strateg  Obszary tematyczne  Kultura; Turystyka; Sport 

Bank Danych Lokalnych  Turystyka 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Turystyczny obiekt noclegowy 

Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach noclegowych 

Korzystający z noclegów 

Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych 

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych lub pokoi w turystycznych obiektach noclegowych 
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