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TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. 
 

Rok 2005 był kolejnym, w którym w województwie małopolskim odnotowano wzrost liczby 
turystów 1, a szczególnie gości z zagranicy. Zwiększyła się ilość udzielonych noclegów, co przy 
malejącym stanie bazy noclegowej województwa skutkowało dalszym wzrostem stopnia 
wykorzystania miejsc noclegowych.  

 
Na terenie województwa małopolskiego w końcu lipca 2005 r. działało 825 obiektów 

noclegowych zbiorowego zakwaterowania, z czego 242 obiekty hotelarskie. W porównaniu do 
stanu sprzed roku ich liczba zmniejszyła się o 48; o 15 obiektów hotelarskich i o 33 pozostałe obiekty, 
w tym o 10 ośrodków wczasowych. Nie wzrosła liczebność żadnej grupy obiektów. Z ogólnej liczby 
obiektów 720 stanowiły placówki całoroczne, a 105 - o sezonowym charakterze działania.  

Według stanu w końcu lipca 2005 r. w turystycznych obiektach noclegowych zbiorowego 
zakwaterowania na przyjęcie turystów przygotowano 61,5 tys. miejsc noclegowych, czyli o 5,7% 
mniej niż w lipcu 2004 r. W ogólnej liczbie miejsc 54,2 tys. (88,1%) stanowiły miejsca całoroczne. 
Spośród 7,3 tys. miejsc wykorzystywanych sezonowo - 1,7 tys. (23,4%) znajdowało się w obiektach  
z grupy „Pozostałe niesklasyfikowane”, 1,5 tys. (20,5%) - na polach biwakowych, a 1,3 tys. (18,1%)  
- na kempingach. 

Tradycyjnie największą liczbę miejsc noclegowych oferowały hotele - 15,6 tys., ośrodki 
wczasowe - 10,1 tys., pozostałe niesklasyfikowane - 9,0 tys., ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe  
- 5,6 tys. oraz zakłady uzdrowiskowe - 5,0 tys. miejsc. Średni obiekt turystyczny zbiorowego 
zakwaterowania, podobnie jak w lipcu 2004 r., liczył 75 miejsc noclegowych. Największe (średnio  
134 miejsca) były kempingi, zakłady uzdrowiskowe (122) i hotele (103). 

Przeciętny hotel dysponował 51 pokojami, z których 49 było wyposażonych we własną 
łazienkę. Większość hoteli stanowiły obiekty średniej klasy - 46,7% obiektów (53,1% pokoi) 
oznaczonych było kategorią 3-gwiazdkową. Średnia liczba pokoi w pensjonatach wynosiła  
27 (22 z własną łazienką), a w motelach - 21 (19 z łazienką). 

Rozmieszczenie bazy noclegowej w Małopolsce cechuje bardzo silna koncentracja. Świadczy 
o tym fakt, że spośród 182 gmin województwa w 75 (41%) w końcu lipca 2005 r. nie istniał choćby 
jeden turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, a w zaledwie 36 gminach skupionych było 89% 
miejsc noclegowych. Na terenie Krakowa znajdowało się 24,9% miejsc noclegowych turystycznych 
obiektów zbiorowego zakwaterowania, w Zakopanem - 13,7%, w Krynicy-Zdroju - 9,9%. Następnymi 
w kolejności gminami pod względem ilości miejsc noclegowych były: Szczawnica z udziałem 3,8%, 
Muszyna - 3,7%, Rabka-Zdrój - 3,2%, Piwniczna-Zdrój - 2,4%, Bukowina Tatrzańska - 2,0%. Ponad 
90% miejsc noclegowych w hotelach położonych było na terenie 10 gmin, w tym 64,2% w Krakowie,  
a 11,8% w Zakopanem.  

   

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 pochodzących z odwiedzanego miejsca oraz korzystającą z miejsc  
   zbiorowego lub indywidualnego zakwaterowania w odwiedzanym miejscu przynajmniej przez jedną noc. 
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Największe natężenie miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania turystyki  
w stosunku do liczby ludności (w końcu lipca 2005 r.) występowało w Krynicy-Zdroju (362 miejsca na 
1000 ludności), Szczawnicy (323), Zakopanem (304) oraz Muszynie (205). Dla porównania  
- w Krakowie liczba miejsc noclegowych na 1000 mieszkańców wynosiła 20, przy 19 średnio  
w województwie. Pod względem liczby miejsc noclegowych przeliczonych na powierzchnię 
zdecydowanie przodowało Zakopane (100 miejsc na 1 km2 powierzchni gminy). Drugim w kolejności 
był Kraków (47 miejsc), a następnie Krynica-Zdrój (42), Rabka-Zdrój (29) oraz Szczawnica (27). 
Przeciętnie w województwie na 1 km2 przypadały 4 miejsca noclegowe.  

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

Korzystający Udzielone noclegi 
2004 2005 2004 2005 OBIEKTY 

Miejsca 
noclegowe  

- stan  
w dniu 31 VII 

2005 r. 
w liczbach bezwzględnych 

OGÓŁEM ................................ 61509 2305132 2493045 7081725 7375810
Obiekty hotelarskie .............. 20733 1288854 1482157 2850861 3276072
Hotele ..................................... 15609 1108197 1308323 2244973 2699842
Motele ..................................... 497 29338 26131 41258 36499
Pensjonaty .............................. 3725 108261 111875 449392 457686
Inny obiekt hotelowy ............... 902 43058 35828 115238 82045
Pozostałe obiekty ................. 40776 1016278 1010888 4230864 4099738
Domy wycieczkowe ................ 1366 54551 50929 151000 146868
Schroniska .............................. 1178 66967 68135 119290 116568
Schroniska młodzieżowe ........ 834 46905 39728 97761 83011
Szkolne schroniska  
 młodzieżowe .......................... 1934 45208 46987 106929 107699
Ośrodki wczasowe .................. 10067 212246 200476 962502 889959
Ośrodki kolonijne .................... 652 6565 5285 46215 44762
Ośrodki szkoleniowo- 
 -wypoczynkowe ..................... 5591 169083 167506 671340 647164
Domy pracy twórczej .............. 473 12981 11790 63621 57599
Zespoły ogólnodostępnych  
 domków turystycznych .......... 905 18457 16648 73793 62259
Kempingi ................................. 1737 19408 27828 43027 59111
Pola biwakowe ........................ 1497 7897 8252 21573 25419
Ośrodki do wypoczynku  
 sobotnio-niedzielnego  
 i świątecznego ....................... 500 27231 38242 42999 56659
Zakłady uzdrowiskowe ........... 5006 97115 95210 1218453 1174206
Pozostałe niesklasyfikowane .. 9036 231664 233872 612361 628454

 
Z miejsc noclegowych obiektów zbiorowego zakwaterowania w 2005 r. korzystało 2493,0 tys. 

osób, czyli o 187,9 tys. osób (o 8,2%) więcej niż w 2004 r. Liczba osób korzystających zwiększyła się 
w 8 rodzajach obiektów, łącznie o 228,7 tys. osób. Najbardziej, o 200,1 tys. osób, wzrosła liczba gości 
hotelowych (przyrost względny - 18,1%), których udział w ogólnej liczbie korzystających z noclegów 
systematycznie wzrastał i w 2005 r. przekroczył połowę ogólnej liczby korzystających. Wzrosła liczba 
korzystających z miejsc noclegowych w ośrodkach do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świąte-
cznego  (o 11,0 tys. - o 40,4%), na kempingach (o 8,4 tys. - o 43,4%), w pensjonatach (o 3,6 tys.  
- o 3,3%), w pozostałych niesklasyfikowanych (o 2,2 tys. - o 1,0%), w szkolnych schroniskach 
młodzieżowych (o 1,8 tys. - o 3,9%), w schroniskach (o 1,2 tys. - o 1,7%) oraz na polach biwakowych 
(o 0,4 tys. - o 4,5%). W pozostałych typach obiektów liczba osób korzystających zmalała, łącznie  
o 40,8 tys. osób, a najbardziej (o 11,8 tys.) w ośrodkach wczasowych. Największy względny spadek 
liczby osób korzystających (o 19,5%) nastąpił w ośrodkach kolonijnych. 
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Turystom, którzy w 2005 r. odwiedzili Małopolskę, udzielono 7375,8 tys. noclegów - o 4,2%  
(o 294,1 tys.) więcej niż w roku poprzednim. Liczba udzielonych noclegów wzrosła w 7 rodzajach 
obiektów, a najwięcej, o 454,9 tys. (o 20,3%) w hotelach. Największy względny wzrost udzielonych 
noclegów odnotowano na kempingach - o 37,4% oraz w ośrodkach do wypoczynku sobotnio- 
-niedzielnego i świątecznego - o 31,8%. W 11 rodzajach obiektów udzielono mniej noclegów  
w stosunku do 2004 r. Najbardziej zmalała liczba osobodni pobytu w ośrodkach wczasowych  
- o 72,5 tys. (o 7,5%) i zakładach uzdrowiskowych - o 44,2 tys. (o 3,6%), a największy procentowy 
spadek nastąpił w tzw. innych obiektach hotelowych - o 28,8%. 

Relatywnie niższy przyrost liczby udzielonych noclegów niż osób korzystających świadczy  
o skróceniu średniego pobytu turysty - z 3,1 dnia w 2004 r. do 3,0 dni w 2005 r. (w latach 2002  
i 2003 wynosił 3,2 dnia). Tradycyjnie najdłużej (przeciętnie 12,3 dnia) turyści zatrzymywali się  
w zakładach uzdrowiskowych i ośrodkach kolonijnych (8,5 dnia), a najkrócej w motelach (1,4 dnia)  
i schroniskach (1,7 dnia). Średni czas pobytu turysty w porównaniu do 2004 r. wzrósł (o 1,4 dnia) 
jedynie w ośrodkach kolonijnych, a we wszystkich innych typach obiektów zmalał bądź pozostał na 
niezmienionym poziomie. 

Zmniejszenie ilości miejsc w obiektach noclegowych turystyki przy jednoczesnym wzroście 
liczby udzielonych noclegów skutkowało znacznym wzrostem (o 3,4 punktu procentowego w stosunku 
do roku 2004 i o 4,3 punktu w porównaniu do 2003 r.) stopnia wykorzystania miejsc noclegowych, 
wynoszącego w 2005 r. średnio w województwie 39,0%. Tradycyjnie najwyższy stopień wykorzystania 
miejsc odnotowano w miesiącach wakacyjnych: w sierpniu - 55,3%, a w lipcu - 52,0%. 

Systematycznie, z roku na rok, Małopolskę odwiedzało więcej turystów zagranicznych,  
a w ostatnich 2 latach, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, ich liczba znacznie wzrosła.  
W 2005 r. wśród korzystających z obiektów noclegowych turystyki 889,5 tys. stanowili obywatele 
państw obcych; więcej o 163,9 tys. (o 22,6%) w porównaniu do 2004 r., a w stosunku do roku 2003  
- więcej o 335,8 tys. (o 60,6%). Wśród turystów przybyłych z zagranicy 688,3 tys. (77,4%) stanowili 
Europejczycy, w tym obywatele Niemiec - 137,4 tys., Wielkiej Brytanii - 106,4 tys., Włoch - 67,6 tys., 
Francji - 57,2 tys., Ukrainy - 30,8 tys., Norwegii i Hiszpanii - po 30,7 tys. Z Ameryki Północnej przybyło 
85,1 tys. (9,6%) turystów, w tym 77,1 tys. ze Stanów Zjednoczonych, a z państw azjatyckich  
- 78,7 tys. (8,8%), z czego 38,7 tys. stanowili obywatele Izraela. 

Turystom zagranicznym w 2005 r. udzielono 2021,7 tys. noclegów. Średni czas pobytu turysty 
zagranicznego wyniósł - podobnie jak w roku 2004 - 2,3 dnia. Najdłużej obcokrajowcy przebywali  
w zakładach uzdrowiskowych (7,2 dnia) oraz ośrodkach wczasowych (4,2 dnia), najkrócej zaś 
w schroniskach (1,3 dnia). W hotelach goście zagraniczni spędzali przeciętnie 2,2 dnia. 

Najwięcej turystów tradycyjnie kierowało się do stolicy województwa; w 2005 r. w Krakowie  
z miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania korzystało 1209,3 tys. 
osób (48,5% ogólnej liczby w województwie, tj. o 3,3 punktu procentowego więcej w porównaniu do 
2004 r.). Turyści odwiedzający Kraków najczęściej nocowali w hotelach (81,6%) i stanowili 75,4% 
gości hotelowych województwa. Turystom odwiedzającym Kraków udzielono 2506,3 tys. noclegów 
(34,0% udzielonych noclegów w Małopolsce). Przeciętny czas pobytu turysty w Krakowie wyniósł  
2,1 dnia i był krótszy o 0,9 dnia od średniej w województwie.  

W powiatach podregionu nowosądeckiego w 2005 r. przebywało 1046,6 tys. turystów 
(42,0% ogółu osób korzystających z noclegów; spadek o 2,9 punktu procentowego w stosunku do 
2004 r.), więcej o 11,5 tys. (o 1,1%) w stosunku do ilości w poprzednim roku. Wzrosła liczba osób 
korzystających z noclegów w powiecie tatrzańskim - o 19,0 tys. osób (o 4,5%), w wadowickim  
- o 15,5 tys. (o 28,0%) i nieco (o 0,2 tys.) w Nowym Sączu. W pozostałych powiatach podregionu 
nowosądeckiego liczba osób korzystających z noclegów zmalała, najwięcej (o 7,4 tys.) w powiecie 
gorlickim. W podregionie nowosądeckim udzielono 4416,8 tys. noclegów - 59,9% noclegów 
udzielonych ogółem w województwie (w 2004 r. udział ten był większy o 3,9 punktu procentowego). 
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Średni czas pobytu turysty w 2005 r. wynosił 4,2 dnia (w 2004 r. - 4,4 dnia), zatem był dłuższy  
o 1,2 dnia od przeciętnego w województwie.  

Najmniej turystów przebywało w powiatach podregionu krakowsko-tarnowskiego.  
W 2005 r. z noclegów na tym terenie korzystało 237,1 tys. osób, a ich udział w ogólnej liczbie 
korzystających z noclegów w województwie wyniósł 9,5% (w 2004 r. - o 0,4 punktu procentowego 
więcej). W porównaniu do 2004 r. liczba osób korzystających z noclegów zwiększyła się o 9,6 tys.  
(o 4,2%). W obiektach położonych w podregionie krakowsko-tarnowskim udzielono 452,7 tys. 
noclegów, a średni czas pobytu turysty wynosił 1,9 dnia. 

 
 

KORZYSTAJĄCY I UDZIELONE NOCLEGI W TURYSTYCZNYCH OBIEKTACH NOCLEGOWYCH 
ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA WEDŁUG POWIATÓW W 2005 R.  

 
 
Notatkę sporządzono na podstawie opracowań z miesięcznych sprawozdań statystycznych o symbolu  
KT-1 (o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego zbiorowego zakwaterowania) oraz 
sprawozdania KT-1a (za lipiec). 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
Opracowanie: Maria Janczy, Dorota Król, US Kraków - Oddział w Limanowej, tel. 018 333 91 03 
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Szczegółowe informacje z tej tematyki, wzbogacone o inne aspekty z zakresu 
turystyki w Małopolsce znajdują się w publikacji 

„Turystyka w województwie małopolskim w latach 2004–2005” 


