
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

03.03.2021 r. Turystyka na Podkarpaciu w 2020 roku 
W województwie podkarpackim znacznie zmalała 
liczba turystów korzystających z turystycznych 
obiektów noclegowych. Udzielono również mniej 
noclegów. Na taką sytuację największy wpływ miała 
pandemia koronawirusa COVID-19. 

W 2020 roku z turystycznych obiektów noclegowych 
w województwie podkarpackim skorzystało 710,3 tys. 
osób, w tym 44,8 tys. turystów z zagranicy. Z noclegów 
w hotelach skorzystało łącznie 398,7 tys. osób. 

We wszystkich turystycznych obiektach noclegowych udzielono 2,1 mln noclegów, w tym 
97,4 tys. noclegów turystom zagranicznym. Obłożenie pokoi w obiektach hotelowych (hotele, 
motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe) wyniosło 28,2%. 

Osób korzystających z turystycznych obiektów noclegowych na Podkarpaciu w 2020 roku było 
o 45,2% mniej niż w 2019 roku, a turystów zagranicznych 3,5-krotnie mniej niż rok wcześniej. 
Udzielono ogółem o 41,3% mniej noclegów, a stopień obłożenia pokoi zmniejszył się 
o 12,6 p.proc. 

Mniej turystów także w Rzeszowie    

W 2020 roku z turystycznych obiektów noclegowych w Rzeszowie skorzystało 125,8 tys. osób, 
blisko 2,5-krotnie mniej niż rok wcześniej. Turystów zagranicznych było w ub. roku 18,2 tys. 
osób, tj. 3-krotnie mniej w porównaniu z 2019 rokiem. Łącznie w 2020 roku udzielono blisko 
2,5 krotnie mniej noclegów niż rok wcześniej (190,3 tys. noclegów w 2020 roku i 435,4 tys. 
w 2019 roku). Stopień obłożenia pokoi w obiektach hotelowych zmniejszył się z 50,1% w 2019 
roku do 28,4% w 2020 roku. 

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  

Marek Tomczyk 

Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 

Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

faks: 17 853 51 57 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 
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W 2020 roku na Podkarpaciu 
funkcjonowało 609 
turystycznych obiektów 
noclegowych (stan na 
31 lipca) 

 

 

 

 

W ub. roku w Rzeszowie dzia-
łały 42 turystyczne obiekty 
noclegowe 

45,2% 
Spadek liczby turystów, korzy-
stających z turystycznych 
obiektów noclegowych na Pod-
karpaciu w 2020 roku r/r 
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