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INFORMACJE SYGNALNE 

04.02.2021 r. Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej  
w Polsce w listopadzie i grudniu 2020 r.  
(dotyczy turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych) 

W listopadzie 2020 r. z turystycznych obiektów 
noclegowych skorzystało 0,6 mln turystów, 
którym udzielono 1,4 mln noclegów. W porównaniu 
z listopadem 2019 roku było to mniej odpowiednio 
o 77,4% i o 76,6%. Znaczny spadek liczby turystów, 
w porównaniu z analogicznym miesiącem 
poprzedniego roku, odnotowano również w grudniu 
2020 r.; według szacunków liczba osób 
korzystających z noclegów była niższa o 80,4%. 

W listopadzie 2020.r. działalność turystycznych obiektów noclegowych została ponownie 
ograniczona (poprzednie ograniczenia miały miejsce w kwietniu ub. r.). Zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r.1, od 7 listopada z turystycznych 
obiektów noclegowych mogły korzystać tylko niektóre osoby, m.in. wykonujące obowiązki 
zawodowe, w tym przebywające w delegacji, zawodnicy w czasie zgrupowań 
i współzawodnictwa sportowego. Wejście w życie wspomnianego rozporządzenia 
spowodowało, że w obiektach noclegowych,w porównaniu z listopadem 2019 r., odnotowano 
znaczny spadek udzielonych noclegów oraz liczby osób korzystajacych z nich. Wskaźniki te 
obniżyły się do poziomu odnotowywanego w pierwszych miesiącach pandemii. 

Wyniki badania turystycznej bazy noclegowej wykazały, że w listopadzie 2020 r. w obiektach 
noclegowych zatrzymało się 0,6 mln turystów. W porównaniu z analogicznym miesiącem 
2019 roku, kiedy odnotowano 2,6 mln osób, było ich mniej o 77,4%. Wśród ogółu turystów 
90,5% stanowili turyści krajowi (0,5 mln), natomiast 9,5% turyści zagraniczni (0,1 mln). 
W porównaniu z listopadem 2019 r. było to mniej odpowiednio o 74,3% i 89,6%.  
Wśród turystów zagranicznych z oferty obiektów noclegowych najchętniej korzystali goście 
z Ukrainy, którzy stanowili 21,4% wszystkich zagranicznych turystów; było ich jednak o 73,6% 
mniej niż rok wcześniej. Liczne były również osoby z Niemiec (16,3%). 

Wykres 1. Turyści korzystający z noclegów w listopadzie 

Spadek liczby turystów korzystających z noclegów, w porównaniu z analogicznym miesiącem 
2019 r., odnotowano we wszystkich województwach. Największy spadek wystąpił w obiektach 
noclegowych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego (o 85,2%), natomiast 
najmniejszy spadek odnotowano w obiektach położonych w województwie lubuskim 
(o 58,9%).  

                                                           

1 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001972 
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W listopadzie 2020 .r. najwięcej osób skorzystało z noclegów w województwie mazowieckim 
(103,3 tys.), a najmniej w województwie opolskim (7,3 tys.). Turyści, podobnie jak w innych 
poza wakacyjnych miesiącach, w listopadzie najchętniej wybierali pobyt w hotelach 
– z noclegów w tych obiektach skorzystało 75,1% turystów krajowych i 77,8% turystów 
zagranicznych. 

Wykres 2. Turyści korzystający z noclegów w listopadzie według województw  

Turystom korzystającym z turystycznej bazy noclegowej w listopadzie 2020 r. udzielono 
1,4 mln noclegów (o 76,6% mniej niż rok wcześniej), w tym turystom krajowym – 1,2 mln 
(o 74,5% mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku) oraz zagranicznym – 0,2 mln (o 84,4% 
mniej niż w listopadzie poprzedniego roku).  

Wykres 3. Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych w listopadzie według 
województw 

Największy spadek liczby udzielonych noclegów w porównaniu z listopadem 2019 r. odnoto-
wano w obiektach województwa małopolskiego (o 83,5%), zachodniopomorskiego (o 83,1%) 
i kujawsko-pomorskiego (o 82,8%), natomiast najmniejszy w województwie lubuskim 
(o 48,6%). Stopień wykorzystania miejsc w obiektach noclegowych wyniósł 10,3% i w porów-
naniu z listopadem 2019 r. był niższy o 25,1 p. proc. 

Liczba udzielonych noclegów 
turystom krajowym w listopa-
dzie 2020 r. w porównaniu z li-
stopadem 2019 r. zmniejszyła 
się o 74,5% 
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Wprowadzone w listopadzie 2020 r. ograniczenia działalności turystycznych obiektów 
noclegowych obowiazywały również w grudniu, a dodatkowo od 28 grudnia w myśl Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2020 r.2 uszczegółowiono listę osób, którym obiekty 
mogą udzielać noclegów.  

Według szacunków, w grudniu 2020 r. z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych 
skorzystało tylko 450,1 tys. turystów, w tym 403,9 tys. turystów krajowych i 46,2 tys. turystów 
zagranicznych. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 r. liczba turystów ogółem była 
niższa o 80,4%, przy czym liczba turystów krajowych była mniejsza o 77,3%, a turystów 
zagranicznych o 91,1%.  

Wykres 4. Turyści korzystający z noclegów w grudniu* 

             *dane szacunkowe 

We wszystkich województwach spadek liczby turystów w porównaniu z grudniem 2019 r. 
przekroczył 70%, w tym największy wystąpił w województwie małopolskim (o  87,2%). 
Najmniejszy spadek liczby turystów odnotowano w województwie lubuskim i wyniósł on 
70,2%. 

Szacuje się, że w grudniu 2020 r. turystom udzielono 1,0 mln noclegów, tj. o 81,6% mniej niż 
rok wcześniej (5,5 mln). Turyści krajowi skorzystali z 0,9 mln noclegów, natomiast turyści 
zagraniczni z 0,1 mln i było to odpowiednio o 79,6% i o 88,3% mniej niż w analogicznym 
miesiącu 2019 r.  

Wykres 5. Turyści korzystający z noclegów w grudniu według województw* 

             *dane szacunkowe 

                                                           

2 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002353  

Według danych szacunkowych 
w grudniu 2020 r. z turystycz-
nych obiektów noclegowych 
skorzystało 91,1% mniej tury-
stów zagranicznych niż 
w grudniu 2019 r.  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Turyści ogółem Turyści krajowi Turyści zagraniczni

2019 2020

tys.

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

2019 2020

tys.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002353


 

 

4 

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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