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Wykorzystanie bazy noclegowej w 2007 roku 
 

Zgodnie z wynikami badania prowadzonego według stanu na dzień 31 lipca 2007 roku w Polsce 
zanotowano 6718 obiektów zbiorowego zakwaterowania, w których znajdowało się 582,1 tys. miejsc 
noclegowych. Z opracowanych danych wynika, że obiekty w Polsce są średniej wielkości – 
przeciętnie dysponują 87 miejscami noclegowymi. W 2007 roku liczba wszystkich zarejestrowanych 
obiektów i miejsc noclegowych w nich wzrosła odpowiednio  o 0,4% i 1,3% w porównaniu 
z poprzednim rokiem.  

Baza noclegowa badana przez GUS obejmuje 18 rodzajów obiektów zbiorowego 
zakwaterowania. Wśród nich najliczniejszą grupę, stanowiły hotele (1370 obiektów), które oferowały 
141,1 tys. miejsc noclegowych, co oznacza wzrost liczby miejsc noclegowych o 5,2% w porównaniu 
ze stanem z poprzedniego roku. Nieco mniej liczną grupą były ośrodki wczasowe (1298), w których 
liczba miejsc wyniosła w 2007 roku 134,0 tys. tj. 23,0% ogólnej liczby miejsc noclegowych 

Od 2004 r. w badaniu wyodrębiona jest grupa „innych obiektów hotelowych” i obejmuje ona te 
obiekty, które świadczą usługi charakterystyczne dla obiektów hotelarskich (np. ścielenie łóżek, 
sprzątanie pokoi itp.), a w odniesieniu, do których nie zostało zakończone postępowanie 
kategoryzacyjne lub nie uzyskały określonej kategorii. W 2007 roku takich obiektów było łącznie 
715 i dysponowały 34,1 tys. miejsc noclegowych. Chociaż udział wszystkich obiektów hotelowych 
w podaży nie jest dominujący (36,4%) to obiekty te obsługują ponad połowę ogółu gości 
korzystających z bazy noclegowej w Polsce (65,9%). 

Wielkość oraz struktura rodzajowa i przestrzenna podaży miejsc noclegowych wiąże się przede 
wszystkim z występowaniem i rangą walorów turystycznych oraz rodzajem popytu. Rozmieszczenie 
zasobów bazy noclegowej w Polsce nie jest równomierne. Blisko połowa wszystkich obiektów 
zbiorowego zakwaterowania jest zlokalizowana w czterech województwach o wysokich walorach 
turystycznych: 

 zachodniopomorskim – 848 (12,6%) 
 małopolskim – 843 (12,5%) 
 pomorskim – 807 (12,0%) 
 dolnośląskim – 720 (10,7%). 

 

Województwa o najmniejszej liczbie obiektów noclegowych to: 
 łódzkie – 219 (3,3%) 
 podlaskie – 169 (2,5%) 



 świętokrzyskie – 129 (1,9%)  
 opolskie – 121 (1,8%)  

W porównaniu z poprzednim rokiem największy wzrost ogólnej liczby miejsc noclegowych 
miał miejsce w województwach: świętokrzyskim o 25,1%, lubuskim 16,0%, opolskim o 5,3%. 
Najwięcej miejsc noclegowych ubyło w województwie śląskim 5,4% i podlaskim 2,3%. 

 

Tablica 1. Obiekty zbiorowego zakwaterowania według województw w 2007 roku 

Wyszczególnienie Obiekty Miejsca 
noclegowe Korzystający Udzielone 

noclegi 

Wykorzystanie 
miejsc 

noclegowych 

Ogółem 6718 582 105 18 947 160 54 953 722 37,8 
Dolnośląskie 720 46 990 2 022 808 5 268 222 34,1 
Kujawsko-pomorskie 307 24 657 756 208 2 830 316 45,8 
Lubelskie 307 18 997 615 782 1 410 282 32,3 
Lubuskie 319 22 684 649 679 1 435 725 28,4 
Łódzkie 219 16 099 816 077 1 718 950 35,6 
Małopolskie 843 64 127 2 830 461 8 014 017 39,9 
Mazowieckie 320 35 818 2 497 898  4 816 195 42,2 
Opolskie 121 7 891 218 663 584 917 27,6 
Podkarpackie 336 20 652 592 621 1 814 199 32,9 
Podlaskie 169 11 349 464 249 942 813 35,5 
Pomorskie 807 85 947 1 578 196 6 156 973 39,2 
Śląskie 394 33 292 1 588 721 4 154 790 36,5 
Świętokrzyskie 129 9 831 391 615 1 119 254 39,2 
Warmińsko-mazurskie 371 38 231 869 005 2 407 709 31,3 
Wielkopolskie 508 36 538 1 382 897 2 715 128 28,7 
Zachodniopomorskie 848 109 002 1 672 280 9 564 232 46,1 

 

Warto zwrócić uwagę, że znaczący udział w podaży miejsc noclegowych w poszczególnych 
województwach mają miasta wojewódzkie będące ich stolicami. Na przykład w Warszawie 
koncentruje się 90,8% całej podaży miejsc noclegowych w hotelach w woj. mazowieckim. Znaczna 
koncentracja bazy hotelowej występuje także w Krakowie (79,2% małopolskiego) i Wrocławiu 
(75,1% dolnośląskiego).  

W okresie od stycznia do grudnia 2007 roku z obiektów zbiorowego zakwaterowania 
skorzystało 18,9 mln turystów (o 7,6% więcej niż w 2006 roku), w tym 4,4 mln gości z zagranicy. 
Ponad połowa wszystkich korzystających z bazy noclegowej zatrzymała się w hotelach (10,3 mln). 
Liczba turystów nocujących w hotelach wzrosła o 8,9% w porównaniu do poprzedniego roku. 

Dużą popularnością cieszyły się także „inne obiekty hotelowe” (np. zajazdy, wille, zamki), 
w których nocowało 1,5 mln gości. Podobna liczba turystów korzystała z noclegów w ośrodkach 
wczasowych (1,6 mln) i ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (1,3 mln). W porównaniu do 
2006 roku, przybyło o 11% turystów nocujących w zakładach uzdrowiskowych.  

 Udział procentowy korzystających z noclegów turystów zagranicznych kształtował się bardzo 
podobnie jak w 2006 r., tzn. obcokrajowcy stanowili 23% ogółu korzystających z turystycznej bazy 
noclegowej zbiorowego zakwaterowania. Największy udział turystów zagranicznych w ogólnej liczbie 
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turystów zanotowano w hotelach (34%). W „pozostałych obiektach zbiorowego zakwaterowania” 
turyści zagraniczni zatrzymywali się zdecydowanie rzadziej i stanowili tylko 8,6% (9,3% w roku 
poprzednim). 

Zdecydowana większość obywateli krajów, z których przyjechało najwięcej turystów 
zagranicznych wybrała zakwaterowanie w hotelach (81%). I tak, np. z Wielkiej Brytanii – 93%, 
z Niemiec – 73%, z Danii 88%. Najmniej turystów zagranicznych nocowało w obiektach typowo 
wakacyjnych. Wynika to z faktu, że znaczna część przyjazdów turystów zagranicznych do Polski 
wiąże się z załatwianiem interesów i spraw służbowych.  

 
Wykres.  Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania w 2007 r. 

- stan w dniu 31 VII 
 

1298

1370

927

719

495

375

310

239

250

134

127

156

108

66

43

44

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

ośrodki wczasowe

hotele

pozostałe obiekty

inne obiekty hotelowe

ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe

schroniska (w tym młodzieżowe i szkolne)

zesp. ogólnodost. domków turyst.

pola biwakowe

pensjonaty

ośrodki kolonijne

kempingi

zakłady uzdrowiskowe

motele

domy wycieczkowe

ośrodki do wyp. sob.-niedz.i świątecznego

domy pracy twórczej

 

 Od stycznia do końca grudnia 2007 roku w obiektach hotelowych (czyli w hotelach, motelach, 
pensjonatach i innych obiektach hotelowych) wynajęto 14,8 mln pokoi, w tym ponad 5,4 mln turystom 
zagranicznym, co stanowiło ponad 37% ogólnej liczby wynajętych pokoi w tych obiektach. Najwięcej, 
bo aż 12,3 mln pokoi wynajęto w hotelach (w tym 5,0 mln turystom zagranicznym). Wykorzystanie 
pokoi w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych w 2007 r. wyniosło 44,1%. 
Największy stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych obserwowano w województwie 
mazowieckim (53,4%) małopolskim (51,4%), i dolnośląskim (47,0%) a najmniejszy w opolskim 
(30,9%). Najniższe wskaźniki wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych zanotowano w styczniu 
i grudniu (35,0% i 33,5%) a  natomiast najwyższe w czerwcu 50,3% i wrześniu 51,5%.  

Podobnie jak w roku poprzednim  najwięcej turystów korzystało z noclegów w turystycznej 
bazie zbiorowego zakwaterowania w województwie małopolskim (2,8 mln), mazowieckim (2,5 mln) i 
dolnośląskim (2,0 mln). 

Ponad połowa wszystkich noclegów turystów została im udzielona przez obiekty położone w 
województwach: zachodniopomorskim (17,4%), małopolskim (14,6%), dolnośląskim (9,6%) 
i mazowieckim (8,8%). Istotny udział w obsłudze turystów miały także obiekty z województwa 
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śląskiego, na które przypadło 7,6% ogółu noclegów udzielonych turystom w 2007 roku. 
W odniesieniu do turystów zagranicznych, struktura noclegów według województw kształtowała się 
podobnie – na pierwszym miejscu znalazły się województwa zachodniopomorskie i małopolskie 
z udziałem ok. 20% udzielonych noclegów, a następnie mazowieckie (14%) i pomorskie (7%). 

Tablica 2. Udzielone noclegi w obiektach zbiorowego zakwaterowania według województw  

Wyszczególnienie Ogółem % Turyści 
krajowi % 

Turyści 
zagranicz

ni 
% 

Ogółem 54953722 100 44035622 100 10918100 100 
Dolnośląskie 5268222 9,6 3958394 9,0 1309828 12,0 
Kujawsko-pomorskie 2830316 5,2 2617631 5,9 212685 1,9 
Lubelskie 1410282 2,6 1251678 2,8 158604 1,5 
Lubuskie 1435725 2,6 1173574 2,7 262151 2,4 
Łódzkie 1718950 3,1 1460185 3,3 258765 2,4 
Małopolskie 8014017 14,6 5745099 13,0 2268918 20,8 
Mazowieckie 4816195 8,8 3282161 7,5 1534034 14,1 
Opolskie 584917 1,1 488945 1,1 95972 0,9 
Podkarpackie 1814199 3,3 1622503 3,7 191696 1,8 
Podlaskie 942813 1,7 806896 1,8 135917 1,2 
Pomorskie 6156973 11,2 5418395 12,3 738578 6,8 
Śląskie 4154790 7,6 3489881 7,9 664909 6,1 
Świętokrzyskie 1119254 2,0 1046287 2,4 72967 0,7 
Warmińsko-mazurskie 2407709 4,4 1949765 4,4 457944 4,2 
Wielkopolskie 2715128 4,9 2265857 5,1 449271 4,1 
Zachodniopomorskie 9564232 17,4 7458371 16,9 2105861 19,3 

 

W pozostałych obiektach zbiorowego zakwaterowania, czyli typowo wakacyjnych obiektach, 
wzmożony ruch noclegowy zaczynał się w maju (663,3 tys. korzystających) i wyraźnie malał już we 
wrześniu (608,7 tys. korzystających). Liczba osób korzystających z tych obiektów na początku roku 
jest porównywalna do liczby nocujących w ostatnich miesiącach roku. Polacy, podobnie jak w roku 
poprzednim, tworzyli znaczącą większość wśród osób korzystających z obiektów „wakacyjnych”: 
w ośrodkach wczasowych stanowili oni 96% odwiedzających, a w domach wycieczkowych –  93%. 

 

 

 
Opracowała: Katarzyna Szuszman 

Departament Badań Społecznych 
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