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TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. 

 
W 2004 r. Małopolskę odwiedziło więcej turystów 1 (tak krajowych jak i przybyłych z zagra-

nicy) niż w roku poprzednim. Wzrosła również liczba udzielonych noclegów. Stan bazy noclegowej 
województwa (w końcu lipca) zmniejszył się. W konsekwencji wzrósł stopień wykorzystania miejsc 
noclegowych.  

 
Przedmiotem notatki jest baza noclegowa, obejmująca turystyczne obiekty noclegowe zbioro-

wego zakwaterowania oraz jej wykorzystanie w 2004 roku.  
Bazę noclegową województwa małopolskiego w końcu lipca 2004 r. stanowiły 873 obiekty 

zbiorowego zakwaterowania, z tego 257 obiektów hotelowych (hotelopodobnych) i 616 pozostałych 
turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania. Na ogólną liczbę obiektów hotelowych (hotelo-
podobnych) składały się: hotele (154), motele (12), pensjonaty (62) oraz inne obiekty hotelowe (29). 
Do pozostałych obiektów zbiorowego zakwaterowania, zgodnie z metodologią badania, zaliczono: 
domy wycieczkowe (20), schroniska (27), schroniska młodzieżowe (11), szkolne schroniska młodzie-
żowe (36), ośrodki wczasowe (165), ośrodki kolonijne (14), ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe (68), 
domy pracy twórczej (15), zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych (16), kempingi (14), pola 
biwakowe (16), ośrodki do wypoczynku sobotnio–niedzielnego i świątecznego (6), zakłady uzdrowi-
skowe (41) oraz pozostałe niesklasyfikowane obiekty (167).  

Od 2004 r. w ramach obiektów hotelowych wprowadzono nowy rodzaj obiektu „inny obiekt ho-
telowy”, a wśród pozostałych obiektów zbiorowego zakwaterowania wprowadzono pojęcie „szkolnych 
schronisk młodzieżowych”. 

W końcu lipca 2004 r. turystyczne obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania miały do 
dyspozycji 65,3 tys. miejsc noclegowych, w tym prawie 25% miejsc w hotelach, ponad 17% 
w ośrodkach wczasowych a blisko 14% w pozostałych niesklasyfikowanych obiektach zbiorowego 
zakwaterowania. Najmniejszy udział miejsc noclegowych zanotowano w domach pracy twórczej 
(0,7%) oraz w ośrodkach do wypoczynku sobotnio–niedzielnego i świątecznego (0,8%). Niski odsetek 
wystąpił także w motelach (1,0%), ośrodkach kolonijnych (1,1%) i schroniskach młodzieżowych 
(1,2%). 

Biorąc pod uwagę liczbę obiektów, baza noclegowa turystyki najbardziej rozwinięta była 
w podregionie nowosądeckim, który w końcu lipca 2004 r. skupiał 73,3% ogółu obiektów noclegowych 
województwa. Na terenie Krakowa znajdowało się 13,9% turystycznych obiektów, a pozostałe 12,8% 
w podregionie krakowsko–tarnowskim.  

W podregionie nowosądeckim najwięcej turystycznych obiektów noclegowych zbiorowego za-
kwaterowania zlokalizowanych było w powiatach: nowosądeckim (21,8% ogółu obiektów w wojewódz-
twie), tatrzańskim (17,9%) i nowotarskim (15,5%). 

W powiecie nowosądeckim funkcjonowało 190 turystycznych obiektów noclegowych zbioro-
wego zakwaterowania, które oferowały 13,9 tys. miejsc noclegowych (21,4% miejsc w województwie). 
Na terenie powiatu nowosądeckiego działało prawie 44% ośrodków wczasowych i 49% zakładów 
uzdrowiskowych województwa. Obiekty te rozmieszczone były głównie w Krynicy, Muszynie i Piwnicz-
nej.  

 
  
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 środ-
ków pochodzących z odwiedzanego miejsca oraz korzystająca z miejsc zbiorowego lub indywidualnego zakwaterowania  
w odwiedzanym miejscu przynajmniej przez jedną noc. 
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Na terenie powiatu tatrzańskiego było 156 obiektów noclegowych, które zapewniały 18,4% 
miejsc noclegowych w województwie. Miało tam swoją siedzibę 66,7% wszystkich domów pracy twór-
czej województwa, które zlokalizowane były na terenie miasta Zakopanego i gminy Kościelisko. 

W powiecie nowotarskim funkcjonowało 135 turystycznych obiektów noclegowych zbioro-
wego zakwaterowania, które dysponowały 8,4 tys. miejsc noclegowych. W powiecie nowotarskim zlo-
kalizowanych było 39,0% wszystkich zakładów uzdrowiskowych w województwie, które usytuowane 
były głównie w Szczawnicy i Rabce–Zdrój. 

W Krakowie zlokalizowanych było 121 obiektów noclegowych, w tym 80 hoteli (51,9% hoteli 
w województwie). Obiekty noclegowe oferowały 15,3 tys. miejsc noclegowych (23,4%). 

W podregionie krakowsko–tarnowskim w 112 obiektach było 5,7 tys. miejsc noclegowych, 
z których prawie połowa znajdowała się w hotelach. 

W 2004 r. z usług turystycznych obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania korzy-
stało 2305,1 tys. osób. Prawie połowa turystów odwiedzających województwo małopolskie zatrzymała 
się w hotelach; w 2004 r. hotele przyjęły 1108,2 tys. osób, czyli 48,1% ogółu turystów. Ośrodki wcza-
sowe wybrało 212,2 tys. osób, ośrodki szkoleniowo–wypoczynkowe – 169,1 tys. osób, pozostałe nie-
sklasyfikowane obiekty (tj. internaty, domy studenckie, które w czasie niepełnego wykorzystania 
zgodnie z ich przeznaczeniem pełniły role turystycznych obiektów noclegowych) – 231,7 tys. osób.  
W odniesieniu do sytuacji z 2003 r. liczba turystów korzystających z obiektów noclegowych zwiększyła 
się o 258,0 tys. osób (o 12,6%). Więcej gości niż rok wcześniej przyjęły: hotele (o 27,5%), schroniska 
(o 16,4%), zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych (o 13,1%), zakłady uzdrowiskowe  
(o 6,1%), ośrodki wczasowe (o 3,1%). 

W 2004 r. najwięcej turystów korzystało z noclegów w turystycznych obiektach usytuowanych 
na terenie Krakowa (1042,5 tys. osób, tj. 45,2%) i powiatów: tatrzańskiego (426,1 tys. osób, tj. 18,5%), 
nowosądeckiego (253,9 tys. osób, tj. 11,0%) i nowotarskiego (146,5 tys. osób, tj. 6,4%). Najwyższy 
przyrost liczby turystów w 2004 r. w stosunku do poprzedniego roku odnotowano w obiektach nocle-
gowych zlokalizowanych na terenie powiatów: brzeskiego (o 57,5%), wielickiego (o 45,5%), bocheń-
skiego (o 36,4%), Tarnowa (o 24,9%) i Krakowa (o 23,9%). Zmniejszenie liczby turystów  
w największym stopniu dotyczyło powiatów: chrzanowskiego (o 21,5%) i wadowickiego (o 10,6%).  

W 2004 r. w turystycznych obiektach noclegowych zbiorowego zakwaterowania udzielono 
7081,7 tys. noclegów, czyli o 551,5 tys. noclegów więcej niż przed rokiem. Najwyższy odsetek udzie-
lonych noclegów odnotowano w hotelach (31,7%), ośrodkach wczasowych (13,6%), zakładach 
uzdrowiskowych (17,2%).  

Przeciętny pobyt turysty w obiekcie noclegowym w 2004 r. wyniósł 3,1 dnia i był prawie 
identyczny jak rok wcześniej – 3,2 dnia. Długość pobytu turysty wynikała ze specyfiki obiektu. Najdłu-
żej turyści przebywali w zakładach uzdrowiskowych (12,5 dnia), ośrodkach kolonijnych (7,0 dni), do-
mach pracy twórczej (4,9 dnia) i pensjonatach (4,2 dnia). Najkrócej gościli w motelach (1,4 dnia) 
i ośrodkach do wypoczynku sobotnio–niedzielnego i świątecznego (1,6 dnia).  

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych, mierzony stosunkiem liczby udzielonych noc-
legów do nominalnej liczby miejsc noclegowych, w 2004 r. osiągnął poziom 35,6%, czyli był  
o 0,9 punktu procentowego wyższy niż rok wcześniej. Najwyższy stopień wykorzystania miejsc nocle-
gowych wystąpił w okresie letnim; w czerwcu – 39,8%, w lipcu – 48,6%, w sierpniu – 50,3% a we 
wrześniu – 40,0%. Spośród wszystkich rodzajów turystycznych obiektów najwyższy stopień wykorzy-
stania miejsc noclegowych (64,3%) zanotowały zakłady uzdrowiskowe.  

Województwo małopolskie cieszy się coraz większym uznaniem wśród turystów zagranicz-
nych. Świadczy o tym wciąż rosnąca liczba cudzoziemców odwiedzających Małopolskę. W 2004 r. 
turystyczne obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania przyjęły 725,6 tys. turystów zagranicz-
nych, czyli o 171,9 tys. osób więcej niż przed rokiem. W 2004 r. obcokrajowcy stanowili 31,5% ogółu 
osób korzystających z noclegów, rok wcześniej 27,0%. Ponad 80% gości przybyłych z zagranicy za-
kwaterowało się w hotelach. Wybierali oni głównie noclegi w hotelach trzy i cztero gwiazdkowych. 

Najliczniejszą grupę cudzoziemców odwiedzających Małopolskę w 2004 r. stanowili miesz-
kańcy Europy (75,2%), w dalszej kolejności – Ameryki Północnej (11,0%) i Azji (9,9%). Wśród przyby-
szów z krajów europejskich przeważali obywatele Niemiec (20,0%), Wielkiej Brytanii (12,4%) i Włoch 
(9,8%). Najwięcej cudzoziemców zatrzymało się w obiektach noclegowych zlokalizowanych na terenie 
Krakowa (81,5%), a w dalszej kolejności w powiecie tatrzańskim (9,2%), oświęcimskim (1,9%) 
i krakowskim (1,8%). Średni czas pobytu turysty zagranicznego w województwie wynosił 2,3 dnia. 
Najdłużej obcokrajowcy przebywali w obiektach położonych na terenie powiatu nowosądeckiego 
(średnio – 5,4 dnia), suskiego (3,5 dnia) i brzeskiego (3,4 dnia).  
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W lipcu 2004 r. w turystycznych obiektach noclegowych zbiorowego zakwaterowania funkcjo-
nowało 216 restauracji, 285 barów i kawiarni, 327 stołówek i 54 punkty gastronomiczne. 

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

 
Korzystający Udzielone noclegi 

2003 2004 2003 2004 OBIEKTY 

Miejsca noc-
legowe 

stan w dniu 
31 VII 2004 r. w tysiącach 

OGÓŁEM ............................  65256 2047,1 2305,1 6530,2 7081,7
Hotele .................................  16187 868,8 1108,2 1771,5 2245,0
Motele .................................  662 30,6 29,3 42,6 41,3
Pensjonaty ..........................  3756 122,0 108,3 539,1 449,4
Inny obiekt hotelowy ...........  1644 × 43,1 × 115,2
Domy wycieczkowe ............  1437 60,7 54,6 157,1 151,0
Schroniska ..........................  1363 57,5 67,0 107,8 119,3
Schroniska młodzieżowe ....  801 70,3 46,9 155,4 97,8
Szkolne schroniska 
 młodzieżowe ......................  2038 × 45,2 × 106,9
Ośrodki wczasowe ..............  11225 205,8 212,2 968,3 962,5
Ośrodki kolonijne ................  745 8,0 6,6 52,5 46,2
Ośrodki szkoleniowo- 
 -wypoczynkowe .................  5741 178,2 169,1 653,3 671,3
Domy pracy twórczej ..........  489 13,3 13,0 69,1 63,6
Zespoły ogólnodostępnych  
 domków turystycznych ......  1164 16,3 18,5 64,8 73,8
Kempingi .............................  1579 19,5 19,4 50,7 43,0
Pola biwakowe ....................  1612 10,0 7,9 34,1 21,6
Ośrodki do wypoczynku  
 sobotnio–niedzielnego  
 i świątecznego ...................  499 35,4 27,2 55,7 43,0
Zakłady uzdrowiskowe .......  5462 91,5 97,1 1143,7 1218,5
Pozostałe niesklasyfikowane 8852 259,1 231,7 664,6 612,4

 
STRUKTURA MIEJSC NOCLEGOWYCH W TURYSTYCZNYCH OBIEKTACH NOCLEGOWYCH 

ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA W 2004 R. 
Stan w dniu 31 VII 

 
 
 
* Motele, domy wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, ośrodki kolonijne, domy pracy twórczej, ze-
spół ogólnodostępnych domków turystycznych, ośrodki do wypoczynku sobotnio–niedzielnego i świątecznego. 

Inne obiekty*
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Stan bazy noclegowej turystyki oraz jej wykorzystanie według powiatów w latach 2003–2004 przed-
stawiał się następująco: 
 

Korzystający Udzielone noclegi 

2003 2004 2003 2004 WYSZCZEGÓLNIENIE 

Miejsca noc-
legowe 

stan w dniu 
31 VII 2004 r.

w tysiącach 

WOJEWÓDZTWO ..............  65256 2047,1 2305,1 6530,2 7081,7

PODREGION KRAKOWSKO–TARNOWSKI 

RAZEM ...............................  5725 198,2 227,5 382,3 434,1

Powiaty:  

 bocheński ..........................  1054 35,7 48,7 60,8 67,0

 brzeski ...............................  405 5,4 8,5 16,7 23,7

 chrzanowski .......................  82 5,9 4,6 11,5 9,1

 dąbrowski ..........................  50 0,3 0,3 0,4 0,5

 krakowski ...........................  1261 52,9 56,1 87,1 98,0

 miechowski ........................  24 1,8 1,9 1,9 2,1

 olkuski ................................  572 17,8 17,8 39,7 40,2

 oświęcimski .......................  521 25,3 25,9 63,4 61,0

 proszowicki ........................  133 2,9 2,7 3,9 3,3

 tarnowski ...........................  396 14,0 13,2 27,5 30,7

 wielicki ...............................  542 12,0 17,5 26,1 37,4

 m. Tarnów ..........................  685 24,2 30,3 43,4 58,1

PODREGION NOWOSĄDECKI 

RAZEM ...............................  44245 1007,6 1035,1 4451,0 4516,5

Powiaty:  

 gorlicki ................................  2173 35,0 36,4 209,1 189,9

 limanowski .........................  2015 22,2 25,4 99,6 91,5

 myślenicki ..........................  1187 21,5 20,1 47,8 44,9

 nowosądecki ......................  13939 254,2 253,9 1571,1 1564,8

 nowotarski .........................  8439 149,8 146,5 804,5 848,2

 suski ...................................  2487 50,8 49,9 194,7 195,1

 tatrzański ...........................  12004 393,0 426,1 1393,5 1450,9

 wadowicki ..........................  1301 61,7 55,2 101,0 92,5

 m. Nowy Sącz ....................  700 19,5 21,6 29,9 38,6

PODREGION M. KRAKÓW 

RAZEM ...............................  15286 841,3 1042,5 1696,9 2131,2

 Powiat m. Kraków ..............  15286 841,3 1042,5 1696,9 2131,2
 
 
 
 
Opracowanie: Monika Lis, Maria Janczy, Urząd Statystyczny w Krakowie Oddział w Limanowej. 


