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INFORMACJE SYGNALNE 

06.07.2020 r. Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej  
w Polsce w kwietniu i maju 2020 r.  
(dotyczy turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych) 

W kwietniu br. z turystycznych obiektów 
noclegowych skorzystało 86,4 tys. turystów, którym 
udzielono 326,2 tys. noclegów. W porównaniu 
z kwietniem 2019 r. było to mniej odpowiednio 
o 96,5% i o 94,5%. Spadek liczby turystów 
odnotowano również w maju. Według szacunków 
liczba osób korzystających z noclegów, 
w porównaniu z analogicznym miesiącem roku 
ubiegłego, była niższa o ok. 88,1%. 

Ostateczne wyniki badania turystycznej bazy noclegowej w Polsce wykazały, że w kwietniu 
2020 r. w obiektach noclegowych zatrzymało się 86,4 tys. turystów i było to o prawie 2,4 mln 
osób mniej niż w kwietniu 2019 r. W ogólnej liczbie turystów korzystających z noclegów  
turyści krajowi (74,6 tys.) stanowili 86,3% i w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. 
roku było ich mniej o 96,1%. Liczba turystów zagranicznych (11,8 tys.) w obiektach 
noclegowych w kwietniu br. zmniejszyła się o 97,9%. Spadek liczby osób korzystających 
z turystycznych obiektów noclegowych był wynikiem ograniczeń w prowadzeniu działalności 
związanej ze świadczeniem usług hotelarskich, które zostały wprowadzone od 1 kwietnia 
2020 r., w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.1 

Wykres 1. Turyści korzystający z noclegów w kwietniu  

W kwietniu br. spadek liczby turystów korzystających z noclegów odnotowano we wszystkich 
województwach. Największy wystąpił w obiektach noclegowych zlokalizowanych na terenie 
województwa małopolskiego (o 99,1%), zaś najmniejszy w obiektach położonych 
w województwie podlaskim (o 93,5%) i opolskim (o 93,6%).  

Najwięcej osób skorzystało z noclegów w województwie dolnosląskim (13,7 tys.) 
i mazowieckim (12,1 tys.). W porównaniu z kwietniem 2019 r. było ich jednak znacznie mniej, 
odpowiednio o 95,2% i 97,1%. Najmniej turystów nocowało w obiektach zlokalizowanych 
w województwie świętokrzyskim (1,7 tys.) oraz warmińsko-mazurskim (1,9 tys.), a spadek 
ich liczby w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wyniósł odpowiednio 
96,2% i 97,6%. 

                                                           

1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, na-
kazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

 88,1% 

Szacunkowy spadek liczby turystów 
korzystających z obiektów noclego-
wych w maju 2020 r. w porównaniu 
z analogicznym miesiącem ub.r. 

W kwietniu br. z turystycznych 
obiektów noclegowych skorzy-
stało 97,9% mniej turystów za-
granicznych niż w kwietniu 
2019 r.  
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Wykres 2. Turyści korzystający z noclegów w kwietniu według województw  

W turystycznych obiektach noclegowych w kwietniu 2020 r. udzielono 326,2 tys. noclegów 
(o 94,5% mniej niż w kwietniu 2019 r. – 6,0 mln), w tym turystom zagranicznym – 83,7 tys. 
(o 94,1% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – 1,4 mln). Największy spadek 
liczby udzielonych noclegów odnotowano na terenie województwa małopolskiego (o 98,9%) 
oraz warmińsko-mazurskiego (o 97,4%), natomiast najmniejszy w województwie lubuskim 
(o 83,7%). Stopień wykorzystania miejsc w obiektach noclegowych w kwietniu 2020 r. wyniósł 
7,5% i w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego był niższy o 28,3 p.proc. 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.2 od 4 maja jest dopusz-
czalne prowadzenie działalności związanej ze świadczeniem usług hotelarskich. Z przeprowa-
dzonego rozpoznania wynika, że część obiektów noclegowych nie podjęła jednak w maju 
działalności i planuje rozpocząć przyjmowanie turystów dopiero w kolejnych miesiącach br. 

Szacuje się, że w turystycznych obiektach noclegowych w maju 2020 r. z noclegów skorzystało 
prawie 391,5 tys. turystów, w tym 21,2 tys. turystów zagranicznych i 370,4 tys. krajowych. 
W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, liczba turystów ogółem była nadal 
znacznie niższa - o 88,1%, przy czym liczba turystów zagranicznych zmniejszyła się o 96,9%, 
a gości krajowych o 85,8%.  

Wykres 3. Turyści korzystający z noclegów w maju 

                                                           

2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, naka-
zów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Liczba udzielonych noclegów 
turystom krajowym w kwietniu 
2020 r. w porównaniu z kwiet-
niem 2019 r. spadła o 94,6% 
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Według wstępnych szacunków spadek liczby turystów w obiektach noclegowych w porówniu 
z analogicznym okresem ub.r. odnotowano we wszystkich województwach, w tym największy 
w małopolskim (o 92,6%). Najmniejszy spadek zaobserowano w województwie pomorskim 
(o 83,7%).  

Wykres 4. Turyści korzystający z noclegów w maju według województw 

 

W maju 2020 r. turystom udzielono 980,2 tys. noclegów, tj. o 87,6% mniej niż przed rokiem. 
Turyści zagraniczni skorzystali z 112,9 tys. noclegów, natomiast turyści krajowi z 867,3 tys. 
i było to odpowiednio o 93,2% i o 86,1% mniej niż w maju 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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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https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2019-roku,1,17.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/539,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/539,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/245,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1231,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1231,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3462,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1233,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3487,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3487,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1239,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1239,pojecie.html

