
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

04.11.2021 r. Podkarpacka turystyka powoli wraca do normy 
 

W okresie wakacyjnym tzn. w czerwcu, lipcu i sierpniu 
br. turystów na Podkarpaciu było nieco mniej niż 
podczas wakacji przed pandemią COVID-19, czyli 
w 2019 roku, ale już widać progres. Ubiegły rok był 
wyjątkowo trudny dla podkarpackiej turystyki. 

W okresie od czerwca do sierpnia br. z turystycznych 
obiektów noclegowych w województwie podkarpackim 
skorzystało 353,3 tys. osób w tym 14,8 tys. turystów 
z zagranicy. Ogólnie udzielono 1,2 mln noclegów, co 
oznacza, że przeciętny turysta przebywał na 

Podkarpaciu około 3 dni. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych kształtował się różnie 
i tak w czerwcu wyniósł 31,5%, w lipcu już 44,4%, a w sierpniu 47,1%. 

Ruch turystyczny podczas wakacji 2021 roku, w porównaniu do tego samego okresu 
2019 roku, czyli przed pandemią COVID-19, był jeszcze wprawdzie mniejszy, ale wszystko 
wskazuje na to, że podkarpacka turystyka najgorszy okres ma już za sobą (w 2020 roku 
w okresie czerwiec-sierpień w porównaniu do tego samego okresu 2019 roku turystów 
krajowych było o prawie 28% mniej, a turystów zagranicznych blisko 5 razy mniej). 
W 2021 roku turystów krajowych było mniej o 15,3%, a turystów zagranicznych 3 razy mniej niż 
w 2019 roku. 

 

Turystyczne wakacje w Rzeszowie 

Podobnie jak w całym województwie wyglądała sytuacja w Rzeszowie. Tutaj również można 
było w okresie czerwiec-sierpień zaobserwować wprawdzie jeszcze mniejszy ruch turystyczny 
niż w 2019 roku, ale w porównaniu z ub. rokiem nastąpił już wyraźny wzrost. 

W okresie wakacyjnym (czerwiec, lipiec, sierpień) 2021 roku z turystycznych obiektów 
noclegowych w Rzeszowie skorzystało ogółem 55,6 tys. turystów w tym 7,0 tys. turystów 
zagranicznych. Udzielono w tym okresie 97,7 tys. noclegów. 

Wprawdzie w porównaniu z 2019 rokiem turystów było mniej (o 24,6% turystów krajowych 
i 3 razy mniej turystów zagranicznych), jednak biorąc pod uwagę ubiegły rok nastąpił wyraźny 
wzrost ruchu turystycznego. W opisywanym okresie w 2021 roku było o 39,5% więcej turystów 
krajowych i dwukrotnie więcej zagranicznych niż w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020 roku. 

 

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

 

 

Na Podkarpaciu funkcjonowało 
601 turystycznych obiektów 
noclegowych (stan na 31 lipca 
2021 roku)  

18,7% 
Wzrost liczby turystów na Pod-
karpaciu w okresie czerwiec-
sierpień 2021 roku w porówna-
niu z tym samym okresem ub. 
roku 
 



 

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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