
 

 

 

INFORMACJE SYGNALNE 

30.07.2020 r. Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej  
w Rzeszowie w maju i czerwcu 2020 r. 
(dotyczy turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych) 

 

W maju 2020 r. z turystycznych obiektów 
noclegowych, znajdujących się na terenie miasta 
Rzeszowa, skorzystało 3,3 tys. turystów, którym 
udzielono 4,8 tys. noclegów. W porównaniu 
z majem 2019 r. było to mniej odpowiednio 
o 88,3% i o 87,8%. Według wstępnych danych 
spadek liczby osób korzystających z noclegów 
w czerwcu 2020 r. w odniesieniu do czerwca ub.r. 
wyniósł 69,0%. 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.1 od 4 maja jest dopusz-
czalne prowadzenie działalności związanej ze świadczeniem usług hotelarskich. Część obiek-
tów noclegowych nie rozpoczęła jednak przyjmowania gości od początku maja lub nie pod-
jęła działalności w ww. miesiącu.  
 
Wyniki badania turystycznej bazy noclegowej wykazały, że w maju br. na terenie miasta 
Rzeszowa w obiektach noclegowych, posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych 
zatrzymało się 3,3 tys turystów i było to o 88,3% mniej niż w maju 2019 r., kiedy w mieście 
nocowało 28,3 tys. osób. Niemal wszyscy korzystający z noclegów byli turystami krajowymi 
(95,8%). W porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego, liczba turystów 
krajowych zmniejszyła się o 85,6%, natomiast zagranicznych o 97,7%. Wśród osób z  zagranicy 
najliczniejsi byli turyści z Niemiec, którzy stanowili 51,1% ogółu turystów zagranicznych 
nocujących w Rzeszowie. Wśród pozostałych turystów z zagranicy, w obiektach zbiorowego 
zakwaterowania, licznie przebywały również osoby z Ukrainy (20,1%). 
 
Wykres 1. Turyści korzystający z noclegów w maju 

 

                                                           

1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, naka-
zów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
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Spadek liczby turystów korzystających 
z obiektów noclegowych w czerwcu 
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renie Rzeszowa skorzystało 
o 97,7% mniej turystów zagra-
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W maju 2020 r. w turystycznych obiektach noclegowych znajdujących się w Rzeszowie udzie-
lono łącznie 4,8 tys. noclegów (o 87,8% mniej niż w maju 2019 r.). Turystom krajowym udzie-
lono 4,6 tys. noclegów (o 85,2% mniej niż przed rokiem), natomiast turystom zagranicznym 
0,2 tys. (o 97,3% mniej). Wśród osób z zagranicy najwięcej noclegów udzielono turystom 
z Ukrainy (43,0%) oraz Niemiec (32,3%). 
 
Wykres 2. Udzielone noclegi w turystycznych obiektach noclegowych w maju 

 

Stopień wykorzystania miejsc w obiektach noclegowych w maju br. wyniósł 8,9% i w porów-
naniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego był niższy o 30,2 p.proc. 

 

Według wstępnych danych, w czerwcu 2020 r. z noclegów w turystycznych obiektach noclego-
wych znajdujących się na terenie Rzeszowa skorzystało 8,0 tys. turystów, tj. o 69,0% mniej 
w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. Biorąc pod uwagę kraj stałego zamieszka-
nia, z noclegów skorzystało 7,5 tys. krajowych turystów i 0,5 turystów zagranicznych; w porów-
naniu z czerwcem 2019 r. było to mniej odpowiednio o 63,1% oraz 91,2%.  
 
Wykres 3. Turyści korzystający z noclegów w czerwcu  

 

Turystom krajowym w maju 
2020 r. udzielono o 85,2% mniej 
noclegów w porównaniu z ana-
logicznym miesiącem roku 
ubiegłego.  

W czerwcu br. z turystycznych 
obiektów noclegowych na te-
renie Rzeszowa skorzystało 
o 91,2% mniej turystów zagra-
nicznych niż w czerwcu 2019 r.  
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W czerwcu br., w obiektach noclegowych znajdujących się na terenie Rzeszowa udzielono 
turystom 11,3 tys. noclegów, tj. o 67,7% mniej niż w czerwcu 2019 r. Turyści krajowi skorzystali 
z 10,6 tys. noclegów, natomiast turyści zagraniczni z 0,7 tys. i było to odpowiednio o 61,8% 
i o 90,4% mniej niż w czerwcu 2019 r. 
 
Wykres 4. Udzielone noclegi w turystycznych obiektach noclegowych w czerwcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku cytowania danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych US Rzeszów”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na 
danych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych US Rzeszów”

Turystom zagranicznym 
w czerwcu 2020 r. udzielono 
o 90,4% mniej noclegów w po-
równaniu z analogicznym mie-
siącem roku ubiegłego.  
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Wydział Współpracy z Mediami  

Tel: 22 608 34 91, 22 608 38 04  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

 www.stat.gov.pl 

 @GUS_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
Dyrektor Marek Cierpiał-Wolan 
Tel: 17 853 52 10 
 
 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Banaszek 
Tel: 695 255 011 
 

 

Powiązane opracowania 

Turystyka w 2019 r. 

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w I kwartale 2020 roku 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Turysta 

Turystyczny obiekt noclegowy 

Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach noclegowych 

Turyści zagraniczni w turystycznych obiektach noclegowych 

Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych 

Długość pobytu 

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych 
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