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Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej  
w marcu 2022 r. w obliczu napływu uchodźców 
z Ukrainy i zniesienia obostrzeń związanych  
z pandemią COVID-19  
Dotyczy turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych 

W marcu 2022 r. z noclegów w turystycznych 
obiektach noclegowych w Polsce skorzystało 
2,4 mln osób, w tym 1,8 mln turystów krajowych 
i 456,1 tys. osób z zagranicy. Dodatkowo w tym 
okresie w obiektach noclegowych znalazło 
schronienie 163,8 tys. uchodźców z ogarniętej 
wojną Ukrainy. 

 

W marcu 2022 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. nastąpił wzrost wykorzy-
stania turystycznej bazy noclegowej w Polsce. Wpływ na wzrost liczby turystów i ich nocle-
gów miał w dużej mierze brak obostrzeń w funkcjonowaniu bazy noclegowej, które obowiązy-
wały w pierwszych trzech miesiącach ub.r. z powodu pandemii COVID-19. Dodatkowo zbrojna 
agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę spowodowała masowy napływ ukraińskich uchodź-
ców do Polski. Osoby te po przekroczeniu granicy znajdowały zakwaterowanie, m.in. w miesz-
kaniach i domach osób prywatnych, specjalnie przystosowanych do tego celu halach, salach 
gimnastycznych, internatach, a także w turystycznych obiektach noclegowych. Z zakwatero-
wania w obiektach noclegowych korzystali zarówno uchodźcy szukający schronienia na tere-
nie naszego kraju, jak również traktujący Polskę jako kraj tranzytowy. 

Korzystający z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych 

W omawianym okresie w turystycznych obiektach posiadających 10 lub więcej miejsc noc-
legowych przebywało 2,4 mln osób, z tego 2,2 mln zostało zaklasyfikowanych przez obiekty 
jako turyści, natomiast 163,8 tys. jako uchodźcy z Ukrainy1.  

W porównaniu z marcem 2021 r., kiedy w bazie noclegowej przebywało 652,0 tys. osób, nastą-
pił prawie 3,5-krotny wzrost liczby turystów. Biorąc pod uwagę kraj pochodzenia osób prze-
bywających w bazie noclegowej odnotowano, że ok. 3-krotnie wzrosła liczba turystów krajo-
wych (w marcu 2022 r. – 1,8 mln osób, w marcu 2021 r. – 0,6 mln), natomiast prawie 9-krotnie 
wzrosła liczba turystów zagranicznych (w marcu 2022 r. – 456,1 tys. osób, w marcu 2021 r.– 
51,2 tys.).  

W marcu br. wśród turystów zagranicznych najliczniejszą grupę stanowiły osoby z Ukrainy 
(122,3 tys.), których było ok. 13-krotnie więcej niż w marcu 2021 r., kiedy w bazie noclegowej 
przebywało 9,7 tys. osób z tego kraju. Liczni byli również turyści z Niemiec (87,3 tys.), których 

                                                           

1 Obiekty noclegowe jako turystów z Ukrainy wykazywały osoby rezerwujące noclegi osobi-
ście w obiekcie, telefonicznie lub za pomocą portali rezerwacyjnych takich jak Booking.com, 
które opłacały swój pobyt z własnych środków. Nie były uwzględniane w tej grupie osoby 
identyfikujące się jako uchodźcy, których pobyt finansowany był ze środków zewnętrznych 
lub gdy pokrywał go sam obiekt noclegowy. 
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było o ponad 9-krotnie więcej niż w marcu ub.r. (9,5 tys.). Wśród pozostałych turystów z za-
granicy odnotowano: 35,4 tys. osób ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej  
(ok. 18- krotny wzrost w porównaniu z marcem 2021 r.), 32,8 tys. osób z Wielkiej Brytanii  
(ok. 15-krotny wzrost), 14,4 tys. osób z Francji (ok. 7-krotny wzrost) oraz 12,4 tys. osób z Czech 
(ok. 5- krotny wzrost). 

Wykres 1. Korzystający z noclegów w obiektach turystycznych w marcu 2022 r. 

 

Wzrost liczby turystów w marcu 2022 r. odnotowano również w porównaniu z lutym br., 
kiedy w obiektach noclegowych przebywało 2,0 mln turystów, z tego 1,7 mln turystów krajo-
wych i 0,3 mln turystów zagranicznych. Liczba turystów ogółem zwiększyła się o 13,0% tury-
stów krajowych o 4,2%, natomiast zagranicznych o 67,8%. W przypadku osób z Ukrainy nastą-
pił ok. 3-krotny wzrost (w lutym 2022 r. w obiektach przebywało 40,7 tys. turystów z Ukrainy).  
Ponad 2-krotnie wzrosła również liczba turystów ze Stanów Zjednoczonych (w lutym 2022 r. – 
15,0 tys.).  

Z noclegów w obiektach turystycznych w marcu 2022 r. skorzystało łącznie 286,1 tys. osób 
z Ukrainy (turystów i uchodźców). Najwięcej osób przebywało w obiektach zlokalizowanych 
w województwie mazowieckim – 86,5 tys. Duża liczba osób z Ukrainy korzystała również 
z noclegów w obiektach zlokalizowanych w województwie małopolskim – 51,1 tys. Spośród 
pozostałych województw osoby z Ukrainy często wybierały noclegi w obiektach znajdujących 
się w województwach: lubelskim (23,6 tys.), śląskim (22,9 tys. osób), dolnośląskim (21,3 tys.), 
podkarpackim (17,5 tys.) oraz pomorskim (10,4 tys.). 

Noclegi osób przebywających w turystycznej bazie noclegowej 

W marcu 2022 r. w obiektach turystycznych udzielono prawie 6,8 mln noclegów, z tego 
ok. 1,1 mln uchodźcom. W ogólnej liczbie noclegów 78,4% (4,4 mln) stanowiły noclegi 
turystów krajowych, natomiast 21,6% (1,2 mln) noclegi osób z zagranicy. W porównaniu 
z marcem ub.r. nastąpił ponad 3-krotny wzrost liczby udzielonych noclegów ogółem 
(prawie 3-krotny turystom krajowym i ok. 7-krotny turystom z zagranicy). 

Z największej liczby noclegów w Polsce skorzystały osoby z Ukrainy – 415,3 tys. (6-krotny 
wzrost w porównaniu z marcem 2021 r.). Wzrost liczby udzielonych noclegów (10-krotny) 
odnotowano także w przypadku turystów z Niemiec, którzy skorzystali z 247,5 tys. noclegów 
(w marcu ub.r. – 25,6 tys.). Wśród pozostałych krajów z 91,2 tys. noclegów skorzystali turyści 
ze Stanów Zjednoczonych (18-krotny wzrost), z 75,9 tys. turyści z Wielkiej Brytanii (13-krotny 
wzrost) oraz z 30,1 tys. turyści z Francji (6-krotny wzrost).  

Turyści zagraniczni w marcu br. korzystali średnio z 2,7 noclegu, natomiast turyści krajowi 
z 2,5 noclegu. Turyści z Ukrainy w obiektach spędzali średnio 3,4 nocy.  

W porównaniu z lutym 2022 r., kiedy turyści skorzystali z 5,3 mln noclegów, ich liczba ogółem 
wzrosła o 5,8%. Biorąc pod uwagę pochodzenie turystów, w marcu br. odnotowano spadek 
liczby noclegów turystów krajowych o 4,8% (w lutym 2022 r. – 4,6 mln noclegów turystów 

Najwięcej osób z Ukrainy 
(turystów i uchodźców) ko-
rzystało z noclegów w wo-
jewództwie mazowieckim  
– 86,6 tys. 
 

W marcu 2022 r., w obiektach  
posiadających 10 lub więcej 
miejsc noclegowych, udzie-
lono ok. 6,8 mln noclegów, 
w tym ok. 1,1 mln uchodźcom 
z Ukrainy 



 

3 

krajowych) oraz wzrost liczby turystów zagranicznych o 77,3% (w lutym 2022 r. – 0,7 mln 
noclegów). W przypadku noclegów turystów z Ukrainy odnotowano ponad 3-krotny wzrost 
(w lutym 2022 r. – 126,3 tys.).  

W marcu 2022 r. osobom z Ukrainy (zarówno turystom, jak i uchodźcom) udzielono łącznie 
1,5 mln noclegów. Najwięcej, ponieważ 293,3 tys. noclegów, udzielono w województwie 
małopolskim, a nastęnie w województwie mazowieckim – 290,0 tys. Z nieco mniejszej liczby 
noclegów skorzystali Ukraińcy w województwie śląskim (158,7 tys.). Ponad 100 tys. noclegów 
udzielono im również w województwie dolnośląskim (118,5 tys.) oraz łódzkim (105,6 tys.). 
W województwach położonych bezpośrednio przy granicy z Ukrainą tj. w województwach 
lubelskim i podkarpackim udzielono odpowiednio 73,3 tys. i 51,5 tys. noclegów.  

Wykres 2. Liczba noclegów osób z Ukrainy (turystów i uchodźców) w turystycznych obiektach 
noclegowych według województw w marcu 2022 r. 

 

W marcu br. stopień wykorzystania miejsc noclegowych przez turystów w Polsce wyniósł 
35,2%. W przypadku uwzględnienia uchodźców, którzy przebywali w obiektach noclegowych 
w marcu br., stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósłby 38,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie in-
formacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na pod-
stawie danych GUS”.

Osobom z Ukrainy (turystom 
i uchodźcom) w marcu 2022 r. 
udzielono 1,5 mln noclegów 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

Dyrektor Marek Cierpiał-Wolan 

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

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 

Karolina Banaszek 

Tel.: 695 255 011 

 

Wydział Współpracy z Mediami  

Tel.: 22 608 38 04  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

stat.gov.pl 

@GUS_STAT  

@GlownyUrzadStatystyczny  

 gus_stat 

 glownyurzadstatystycznygus 

 glownyurzadstatystyczny 

Powiązane opracowania 

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w 2021 r. 

Turystyka w 2020 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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