
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 

Turyści na Podkarpaciu w 2021 roku 
 

W 2021 roku wzrosła liczba turystów 
korzystających z obiektów noclegowych na 
Podkarpaciu, w porównaniu z 2020 rokiem. Ciągle 
jednak jest ona znacznie mniejsza niż w 2019 roku. 
Na taki stan rzeczy duży wpływ miała pandemia 
koronawirusa COVID-19. 

 

 

W 2021 roku z turystycznych obiektów noclegowych w województwie podkarpackim 
skorzystało 803,9 tys. osób, w tym 44,0 tys. turystów z zagranicy. Łącznie udzielono 2,4 mln 
noclegów, z tego 118,6 tys. noclegów turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania miejsc 
noclegowych wyniósł 28,8%.  

W województwie podkarpackim w 2021 roku funkcjonowało 601 turystycznych obiektów 
noclegowych (stan w dniu 31 lipca). 

Liczba turystów korzystających z turystycznych obiektów noclegowych na Podkarpaciu 
w 2021 roku była o 13,2% wyższa w porównaniu z 2020 rokiem. Natomiast liczba turystów 
zagranicznych pozostała na zbliżonym poziomie (w 2020 roku 44,8 tys. osób). Liczba 
udzielonych noclegów była wyższa o 14,2%. 

Wprawdzie liczba turystów korzystających z turystycznych obiektów noclegowych rok do roku 
wzrosła, jednak w porównaniu z 2019 rokiem ciągle jest o wiele mniejsza (w 2019 roku liczba 
turystów na Podkarpaciu wyniosła 1,3 mln osób). 

Turyści w Rzeszowie 

W 2021 roku z turystycznych obiektów noclegowych w Rzeszowie skorzystało 153,0 tys. osób, 
w tym 20,2 tys. turystów z zagranicy. Łącznie udzielono 240,8 tys. noclegów, w tym 32,6 tys. 
noclegów turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 25,2%. 
W Rzeszowie w 2021 roku było 45 turystycznych obiektów noclegowych. 

Liczba osób korzystających w 2021 roku z turystycznych obiektów noclegowych była o 21,6% 
większa niż w 2020 roku. O 26,6% wzrosła liczba udzielonych noclegów. Podobnie jak w całym 
województwie podkarpackim, również w Rzeszowie liczba turystów w ub. roku była ciągle 
znacznie niższa w porównaniu z 2019 rokiem (w 2019 roku liczba turystów w Rzeszowie 
wyniosła 304,3 tys.).  

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

Marek Tomczyk 

Tel: 17853 52 10, 17 853 52 19 wew. 205 

Osoba do kontaktu z mediami: 

Angelika Koprowicz 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19 
wew. 205 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

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

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 

www.rzeszow.stat.gov.pl 

@Rzeszow_STAT  

@USRzeszow  

 

 13,2% 
Wzrost liczby turystów korzystają-
cych z turystycznych obiektów noc-
legowych na Podkarpaciu w 2021 
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W województwie podkar-
packim 56,7% turystów wy-
brało noclegi w hotelach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W rzeszowskich hotelach 
noclegi wybrało 88,0% tury-
stów 

 

https://rzeszow.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Rzeszow_STAT
https://www.facebook.com/USRzeszow/

