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Kim jesteśmy?
Selectivv jest agencją full-service digital
marketingu, specjalizującą się w
precyzyjnej reklamie mobilnej i badaniach.

dane
lokalizacyjne

dane
mobilne

Używając naszego autorskiego rozwiązania
do zbierania danych i wewnętrznego DMP,
łączymy dane online i offline.
nasza DMP

2022
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Jak zbieramy dane?

Nasze dane:

Dane wykorzystane do analizy pochodzą ze zbioru Big
Data Selectivv. Pozyskane zostały w wyniku wyświetleń
reklam w kanale mobilnym, jak również od wydawców
aplikacji.

350 000 aplikacji

17 000 000 stron
mobilnych
DMP łączy dane mobilne
online z danymi lokalizacyjnymi
offline.

2022
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Ponad 40 typów POI
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Wprowadzenie

Cele badawcze
CEL GŁÓWNY
Analizie poddani zostali użytkownicy urządzeń mobilnych, którzy w badanych okresach odwiedzali gminy w regionach górskich Polski.
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU TO ANALIZA:

1.

Liczba użytkowników odwiedzających gminy w regionach górskich w poszczególnych miesiącach

2.

Miejsce zamieszkania użytkowników

3.

Wybierane destynacje

Badanie zrealizowane zostało na próbie unikalnych użytkowników urządzeń mobilnych odnotowanych na badanym obszarze w
okresach:

-

14.12.2019-29.02.2020
12.12.2020-28.02.2021
11.12.2021-28.02.2022

Wyniki analiz przedstawione zostały oddzielnie dla:

2022

1.

Rynku ogólnopolskiego jako całości

2.

Oddzielnie dla województw: dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

©Selectivv
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Badane obszary

•

Analiza obejmowała 186
gmin w regionach
górskich (GUS), w tym:
51 gmin w
województwie
dolnośląskim
78 gmin w
województwie
małopolskim
2 gminy w
województwie
opolskim
23 gminy w
województwie
podkarpackim
27 gmin w
województwie
śląskim

•

5 gmin w
województwie
świętokrzyskim

•
•
•
•
•

2022
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WYNIKI ANALIZ
Wszystkie lokalizacje

Wielkość ruchu
turystycznego

Liczba unikalnych użytkowników w analizowanych okresach
7 000 000

Na wykresie obok zaprezentowano łączną liczbę
turystów

i

odwiedzających

we

wszystkich

badanych gminach.

6 245 503
6 000 000

5 758 027

W bieżącym sezonie (2021/2022) zaobserwowano
znaczący wzrost wielkości ruchu turystycznego w

5 000 000

porównaniu do sezonu 2020/2021 (bardzo
specyficznego z powodu pandemii Covid-19). W
porównaniu do sezonu 2019/2020 odnotowano

4 000 000

zbliżone wartości (ruch turystyczny w 2021/2022
w porównaniu do 2019/2020 zmniejszył się o

3 000 000

7,8%).
Jednocześnie zaobserwowano zmiany zarówno w
zachowaniach uczestników ruchu turystycznego

2 000 000

1 744 994

zarówno pod względem wybieranych destynacji,
miejsca zamieszkania jak i długości pobytu. Na

1 000 000

kolejnych slajdach zaprezentowano szczegóły.

2019-12-14 - 2020-02-29

2020-12-12 - 2021-02-28

2021-12-11 - 2022-02-28

Struktura unikalnych użytkowników
- wszystkie lokalizacje
Wykres

przedstawia

procentowy

udział

poszczególnych

typów

uczestników ruchu turystycznego.

Struktura unikalnych użytkowników w analizowanych okresach
100%
90%
80%

W każdym z badanych okresów

70%

najliczniej reprezentowaną grupą byli

60%

turyści

50%

krajowi,

następnie

odwiedzający jednodniowi krajowi.
W sezonie 2020/2021 oraz

40%

2021/2022 odnotowano spadek

30%

udziału zagranicznych uczestników

20%

ruchu turystycznego (wykres

10%

prezentujący zmiany w
poszczególnych okresach
zaprezentowano na kolejnej stronie).

0%

2019-12-14 - 2020-02-29
Odwiedzający zagraniczni
2,1%
Turyści zagraniczni
6,0%
Odwiedzający krajowi
33,6%
Turyści krajowi
58,3%

2020-12-12 - 2021-02-28
0,4%
4,0%
34,2%
61,5%

2021-12-11 - 2022-02-28
1,2%
1,6%
36,9%
60,3%

Liczba unikalnych użytkowników - wszystkie lokalizacje
Liczba unikalnych użytkowników w analizowanych okresach
7 000 000
6 000 000

5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000

Odwiedzający zagraniczni
Turyści zagraniczni
Odwiedzający krajowi
Turyści krajowi

2019-12-14 - 2020-02-29
130 764
376 575
2 099 797
3 638 367

Turyści krajowi

Odwiedzający krajowi

2020-12-12 - 2021-02-28
6 427
68 999
596 793
1 072 775

Turyści zagraniczni

2021-12-11 - 2022-02-28
71 320
92 460
2 123 246
3 471 001

Odwiedzający zagraniczni
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Procentowa zmiana wielkości ruchu turystycznego
Zmiany w porównaniu do sezonu 2019/2020 w podziale na rodzaj uczestników
20,0%
1,1%
0,0%
-7,8%

-4,6%

-20,0%

-40,0%
-45,5%
-60,0%

-80,0%

-72,1%

-70,5%

-71,6%

-75,4%

-81,7%
-100,0%

-95,1%
2020/2021 versus 2019/2020
Ogółem

Turyści krajowi

Odwiedzający krajowi

2021/2022 versus 2019/2020
Turyści zagraniczni

Odwiedzający zagraniczni
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Wielkość ruchu turystycznego z podziałem na
województwa (destynacje)

Destynacje
Na wykresie obok zaprezentowano liczby turystów i

3000 000

odwiedzających z podziałem na poszczególne

województwa.

2500 000

2 491 509
2 267 432
2 187 149

2 229 550

Najczęściej odwiedzane obszary to województwo
dolnośląskie (39,5% ogółu odwiedzających wszystkie

2000 000

badane lokalizacje w okresie 2019/2020 i 39,3% w sezonie
2021/2022), małopolskie (odpowiednio 35,3% oraz 37,9%)

1500 000

oraz śląskie (16% i 15,7%). Łącznie wskazane wyżej trzy

województwa odwiedziło w sezonie 2019/2020 90,8%
całości ruchu turystycznego, a w 2021/2022 93,0%.
Na kolejnej stronie zaprezentowano zmianę liczby turystów
i odwiedzających sezonach 2020/2021 oraz 2021/2022

1 008 195

904 469

1000 000

677 604
645 166
494 292

500 000

podkarpackiego oraz opolskiego.

18 126

7 445 1 245

2019-12-14 - 2020-02-29
Dolnośląskie

Małopolskie

332 946
58 043
13 809

129 165

67 969

względem okresu 2019/2020. Największe spadki
zaobserwowano w przypadku województwa

297 943

2020-12-12 - 2021-02-28
Śląskie

Podkarpackie

2021-12-11 - 2022-02-28

Świętokrzyskie

Opolskie

12

Procentowa zmiana wielkości ruchu turystycznego
Zmiany w porównaniu do sezonu 2019/2020 w podziale na odwiedzane
województwa
0,0%
-1,9%

-10,0%

-7,8%

-9,0%

-10,3%

-20,0%

-14,6%

-23,8%

-30,0%

-32,6%

-40,0%
-50,0%
-60,0%
-70,0%
-80,0%

-72,1% -74,1% -69,6%

-73,9%

-70,4%

-90,0%
-100,0%

-93,1%
2020/2021 versus 2019/2020
Ogółem

Dolnośląskie

Małopolskie

-89,0%
2021/2022 versus 2019/2020
Opolskie

Podkarpackie

Śląskie

Świętokrzyskie
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Ruch turystyczny w badanych województwach z
podziałem na turystów i odwiedzających
jednodniowych w sezonie 2021/2022

Typ ruchu turystycznego
Na wykresie obok zaprezentowano
udziały turystów i odwiedzających
jednodniowych w poszczególnych
województwach będących
przedmiotem badania.
W dwóch najliczniej odwiedzanych
województwach (dolnośląskie i
małopolskie) odnotowano zbliżony
udział turystów (około 64-65%). Na
przeciwległym biegunie znalazło się
województwo opolskie, gdzie
większość uczestników ruchu
turystycznego w badanych gminach
stanowili odwiedzający jednodniowi.

100%

90%
80%

36,5%

28,8%

35,5%

38,6%
48,2%

70%
60%

88,5%

50%
40%
30%

63,5%

71,2%

64,5%

61,4%
51,8%

20%
10%

11,5%

0%
Dolnośląskie

Małopolskie
Turyści

Opolskie

Podkarpackie

Śląskie

Świętokrzyskie

Odwiedzający jednodniowi

14

Udział turystów mieszkających w badanych
województwach wybierających miejscowości w woj.
zamieszkania (regionalni) w sezonie 2021/2022

Turyści regionalni
Na wykresie obok zaprezentowano
zachowanie turystów będących
mieszkańcami badanych województw
z podziałem na wybierane
miejscowości docelowe podróży
(województwo zamieszkania/inne
województwo).
Największy udział wybierających
destynacje w województwie
zamieszkania odnotowano w
przypadku mieszkańców Dolnego
Śląska, następnie Małopolski.
Podkreślić należy niewielki odsetek
mieszkańców województwa
śląskiego, którzy w sezonie
2021/2022 wybierali destynacje w
regionie swojego zamieszkania (17%).

100%

90%

26,5%
35,9%

80%

59,3%

70%
60%
50%
40%

83,4%

86,7%

16,6%

13,3%

Śląskie

Świętokrzyskie

99,6%
73,5%
64,1%

30%

40,7%

20%
10%
0,4%
0%
Dolnośląskie

Małopolskie

Opolskie

Destynacje w województwie zamieszkania

Podkarpackie

Destynacje w innych województwach
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Procent odwiedzających jednodniowych
mieszkających w badanych województwach
wybierających destynacje w województwie
zamieszkania (regionalni) w sezonie 2021/2022

Regionalni odwiedzający
jednodniowi
Na wykresie obok zaprezentowano
zachowanie turystów będących
mieszkańcami badanych województw z
podziałem na wybierane destynacje
podróży (województwo
zamieszkania/inne województwo).
W porównaniu do zachowań turystów,
wśród odwiedzających jednodniowych
częściej wybierane były gminy w
województwach zamieszkania.

Największy udział wybierających
destynacje w województwie
zamieszkania odnotowano w przypadku
mieszkańców Dolnego Śląska, następnie
Małopolski i Podkarpacia. Ponownie
podkreślić należy niewielki odsetek
mieszkańców województwa śląskiego,
którzy w sezonie 2021/2022 wybierali
destynacje w regionie swojego
zamieszkania (37%).

100%
90%

17,4%
30,3%

80%

45,8%

70%

62,9%

60%

80,2%
99,0%

50%
40%

82,6%
69,7%

30%

54,2%

20%

37,1%

10%

19,8%

1,0%

0%
Dolnośląskie

Małopolskie

Opolskie

Destynacje w województwie zamieszkania

Podkarpackie

Śląskie

Świętokrzyskie

Destynacje w innych województwach

16

WYNIKI ANALIZ
Turyści krajowi - wszystkie lokalizacje

Miejsce zamieszkania turystów
krajowych
Na mapie obok zaprezentowano rozkład województw
zamieszkania turystów krajowych w sezonie 2021/2022.
Najliczniej reprezentowani byli mieszkańcy województwa
mazowieckiego, następnie dolnośląskiego oraz
wielkopolskiego. Pomimo, iż na czwartym miejscu znalazło się
województwo śląskie, to ze względu na jego potencjał
ludnościowy i lokalizację na południu Polski można było
oczekiwać większych liczebności, podobnie jak w przypadku
województwa małopolskiego.
Na kolejnym slajdzie zaprezentowano ranking województw
pochodzenia turystów krajowych w trzech badanych okresach
(uszeregowane ze względu na sezon 2021/2022).

18

Województwa zamieszkania
Województwa zamieszkania turystów odwiedzających badane obszary
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000

-

2019-12-14 - 2020-02-29

2020-12-12 - 2021-02-28

2021-12-11 - 2022-02-28
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Zmiana liczby turystów krajowych z podziałem na
województwa w sezonie 2021/2022 versus
2019/2020

Zmiana liczby turystów
krajowych
Na wykresie obok zaprezentowano zmianę liczby
turystów krajowych z poszczególnych województw
w sezonie 2021/2022 w porównaniu do sezonu
2019/2020. Linia ciągła pokazuje zmianę łącznej
liczby turystów krajowych.
Zaobserwowano wzrost liczby turystów krajowych w
badanych gminach pochodzących z województw:
kujawsko-pomorskiego, pomorskiego,
wielkopolskiego oraz małopolskiego. Podkreślić
jednak należy, że spośród pięciu najliczniej

10,0%
5,0%

7,6%

6,5%
4,9% 4,8%
0,9% 0,5%

0,0%
-0,5%
-5,0%

-2,8% -3,3%
-6,2% -6,7% -6,7%

-10,0%

-7,7%
-13,2%-13,7%

-15,0%

-16,2%
-20,0%

reprezentowanych województw odnotowano spadki
w przypadku województw: mazowieckiego,
dolnośląskiego i śląskiego, a wzrosty jedynie dla
wielkopolskiego i małopolskiego.
2021/2021 versus 2019/2020

zmiana ogółem
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Długość pobytu

Długość pobytu turystów krajowych
50,0%

Na wykresie obok zaprezentowano długość
pobytu turystów krajowych w analizowanych
gminach górskich w Polsce.

45,0%

Zaobserwowano spadek odsetka pobytów
trwających dwa dni w sezonach 2020/2021 i
2021/2022 i wzrost pobytów długich
trwających od 6 do 15 dni względem sezonu
2019/2020.

35,0%

43,0%
39,2%38,6%

40,0%

32,5%32,4%

30,0%
25,8%

25,0%
20,0%
15,0%

17,6%
15,0%14,7%
12,5%
11,5%

10,9%

10,0%
5,0%

2,7%

1,8% 1,7%

0,0%
2 dni

od 3 do 5 dni

2019-12-14 - 2020-02-29

od 6 do 8 dni
2020-12-12 - 2021-02-28

od 9 do 15 dni

dłużej niż 15 dni

2021-12-11 - 2022-02-28
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Destynacje wyjazdów turystów z województwa
mazowieckiego

Województwo mazowieckie
Mieszkańcy województwa mazowieckiego
stanowili najliczniej reprezentowaną grupę w
badanych gminach górskich ze względu na
miejsce zamieszkania (13,1% ogółu turystów
krajowych w sezonie 2021/2022).
Na wykresie obok zaprezentowano ranking
najchętniej wybieranych gmin w regionach
górskich z podziałem na województwa.
Mazowszanie najchętniej wybierali na
wypoczynek gminy w województwie
małopolskim (43,6% ogółu destynacji w
sezonie 2021/2022), następnie dolnośląskim
(33,6%) i śląskim (13,7%).

50,0%
45,0%

43,6%

40,0%
33,6%

35,0%
30,0%
25,0%
20,0%

13,7%

15,0%

8,6%

10,0%
5,0%

0,5%

0,0%

0,0%

Gminy w
Województwie
Małopolskim

Gminy w
Województwie
Dolnośląskim

2019-12-14 - 2020-02-29

Gminy w
Województwie
Śląskim

Gminy w
Województwie
Podkarpackim

2020-12-12 - 2021-02-28

Gminy w
Województwie
Świętokrzyskim

Gminy w
Województwie
Opolskim

2021-12-11 - 2022-02-28
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Destynacje wyjazdów turystów z województwa
dolnośląskiego

Województwo dolnośląskie
Mieszkańcy województwa dolnośląskiego
stanowili drugą najliczniej reprezentowaną
grupę w badanych gminach górskich ze
względu na miejsce zamieszkania (13% ogółu
turystów krajowych w sezonie 2021/2022).
Na wykresie obok zaprezentowano ranking
najchętniej wybieranych gmin w regionach
górskich z podziałem na województwa.
Dolnoślązacy najchętniej wybierali gminy w
województwie dolnośląskim (73,5% ogółu
destynacji w sezonie 2021/2022), następnie
małopolskim (16,9%) i śląskim (8,5%).

80,0%
73,5%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
16,9%

20,0%

8,5%

10,0%

1,0%

0,1%

Gminy w
Województwie
Podkarpackim

Gminy w
Województwie
Opolskim

0,0%

0,0%

Gminy w
Województwie
Dolnośląskim

Gminy w
Województwie
Małopolskim

2019-12-14 - 2020-02-29

Gminy w
Województwie
Śląskim

2020-12-12 - 2021-02-28

Gminy w
Województwie
Świętokrzyskim

2021-12-11 - 2022-02-28
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Destynacje wyjazdów turystów z województwa
wielkopolskiego

Województwo wielkopolskie
Mieszkańcy województwa wielkopolskiego
stanowili trzecią najliczniej reprezentowaną
grupę w badanych gminach górskich ze
względu na miejsce zamieszkania (12,6%
ogółu turystów krajowych w sezonie
2021/2022).
Na wykresie obok zaprezentowano ranking
najchętniej wybieranych gmin w regionach
górskich z podziałem na województwa.
Wielkopolanie najchętniej wybierali gminy w
województwie dolnośląskim (72,6% ogółu
destynacji w sezonie 2021/2022), następnie
małopolskim (19,5%) i śląskim (7,1%).

80,0%
72,6%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
19,5%

20,0%

7,1%

10,0%

0,8%

0,1%
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0,0%

Gminy w
Województwie
Dolnośląskim

Gminy w
Województwie
Małopolskim

2019-12-14 - 2020-02-29
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Województwie
Śląskim
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Województwie
Podkarpackim

2020-12-12 - 2021-02-28

Gminy w
Województwie
Świętokrzyskim

Gminy w
Województwie
Opolskim

2021-12-11 - 2022-02-28
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Destynacje wyjazdów turystów z województwa
śląskiego

Województwo śląskie
Mieszkańcy województwa śląskiego
stanowili 11,7% ogółu turystów
krajowych w sezonie 2021/2022 w
badanych gminach górskich.
Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.

Ślązacy najchętniej wybierali gminy w
województwie małopolskim (58,2%
ogółu destynacji w sezonie
2021/2022), następnie dolnośląskim
(21,5%) i śląskim (16,6%).
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Destynacje wyjazdów turystów z województwa
małopolskiego

Województwo małopolskie
Mieszkańcy województwa
małopolskiego stanowili 8,9% ogółu
turystów krajowych w sezonie
2021/2022 w badanych gminach
górskich.
Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.
Małopolanie najchętniej wybierali
gminy w województwie małopolskim
(64,1% ogółu destynacji w sezonie
2021/2022), następnie śląskim (30,1%)
i podkarpackim (3%).
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Destynacje wyjazdów turystów z województwa
opolskiego

Województwo opolskie
Mieszkańcy województwa opolskiego
stanowili 6,6% ogółu turystów
krajowych w sezonie 2021/2022 w
badanych gminach górskich.

90,0%

Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.

60,0%

Opolanie najchętniej wybierali gminy w
województwie dolnośląskim (82,1%
ogółu destynacji w sezonie
2021/2022), następnie małopolskim
(12,4%) i śląskim (5,1%).
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Destynacje wyjazdów turystów z województwa
podkarpackiego

Województwo podkarpackie
Mieszkańcy województwa
podkarpackiego stanowili 6,5% ogółu
turystów krajowych w sezonie
2021/2022 w badanych gminach
górskich.
Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.
Mieszkańcy Podkarpacia najchętniej
wybierali gminy w województwie
małopolskim (55,6% ogółu destynacji w
sezonie 2021/2022), następnie
podkarpackim (40,7%) i śląskim (2,2%).
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Destynacje wyjazdów turystów z województwa
świętokrzyskiego

Województwo świętokrzyskie
Mieszkańcy województwa
świętokrzyskiego stanowili 5,5% ogółu
turystów krajowych w sezonie
2021/2022 w badanych gminach
górskich.
Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.
Mieszkańcy województwa
świętokrzyskiego najchętniej wybierali
gminy w województwie małopolskim
(49,1% ogółu destynacji w sezonie
2021/2022), następnie śląskim (23,5%)
i świętokrzyskim (13,3%).
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Destynacje wyjazdów turystów z województwa
lubuskiego

Województwo lubuskie
Mieszkańcy województwa lubuskiego
stanowili 5,1% ogółu turystów
krajowych w sezonie 2021/2022 w
badanych gminach górskich.

90,0%

Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.

60,0%

Lubuszanie najchętniej wybierali gminy
w województwie dolnośląskim (78,6%
ogółu destynacji w sezonie
2021/2022), następnie małopolskim
(12,1%) i śląskim (9,2%).
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Destynacje wyjazdów turystów z województwa
łódzkiego

Województwo łódzkie
Mieszkańcy województwa łódzkiego
stanowili 4,1% ogółu turystów
krajowych w sezonie 2021/2022 w
badanych gminach górskich.

60,0%

Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.

40,0%

Łodzianie najchętniej wybierali gminy w
województwie małopolskim (49,1%
ogółu destynacji w sezonie
2021/2022), następnie dolnośląskim
(32,5%) i śląskim (14,1%).
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Destynacje wyjazdów turystów z województwa
zachodniopomorskiego

Województwo
zachodniopomorskie
Mieszkańcy województwa
zachodniopomorskiego stanowili 3,4%
ogółu turystów krajowych w sezonie
2021/2022 w badanych gminach
górskich.
Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.
Mieszkańcy Pomorza Zachodniego
najchętniej wybierali gminy w
województwie dolnośląskim (53,1%
ogółu destynacji w sezonie
2021/2022), następnie małopolskim
(34%) i śląskim (11,3%).

60,0%
53,1%
50,0%

40,0%
34,0%
30,0%

20,0%
11,3%

10,0%
1,5%

0,0%

0,0%

0,0%

Gminy w
Województwie
Dolnośląskim

Gminy w
Województwie
Małopolskim

2019-12-14 - 2020-02-29

Gminy w
Województwie
Śląskim

Gminy w
Województwie
Podkarpackim

2020-12-12 - 2021-02-28

Gminy w
Województwie
Świętokrzyskim

Gminy w
Województwie
Opolskim

2021-12-11 - 2022-02-28

32

Destynacje wyjazdów turystów z województwa
pomorskiego

Województwo pomorskie
Mieszkańcy województwa pomorskiego
stanowili 2,3% ogółu turystów
krajowych w sezonie 2021/2022 w
badanych gminach górskich.
Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.

Mieszkańcy Pomorza najchętniej
wybierali gminy w województwie
małopolskim (71,3% ogółu destynacji w
sezonie 2021/2022), następnie
dolnośląskim (16,6%) i śląskim (11,9%).
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Destynacje wyjazdów turystów z województwa
lubelskiego

Województwo lubelskie
Mieszkańcy województwa lubelskiego
stanowili 2,2% ogółu turystów
krajowych w sezonie 2021/2022 w
badanych gminach górskich.
Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.

Mieszkańcy Lubelszczyzny najchętniej
wybierali gminy w województwie
małopolskim (31,6% ogółu destynacji w
sezonie 2021/2022), następnie
podkarpackim (26,9%) i śląskim (20,4%).
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Destynacje wyjazdów turystów z województwa
podlaskiego

Województwo podlaskie
Mieszkańcy województwa podlaskiego
stanowili 1,9% ogółu turystów
krajowych w sezonie 2021/2022 w
badanych gminach górskich.

90,0%

Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.

60,0%

Mieszkańcy Podlasia najchętniej
wybierali gminy w województwie
małopolskim (79,7% ogółu destynacji w
sezonie 2021/2022), następnie śląskim
(12,7%) i podkarpackim (3,7%).
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Destynacje wyjazdów turystów z województwa
kujawsko-pomorskiego

Województwo kujawskopomorskie
Mieszkańcy województwa kujawskopomorskiego stanowili 1,8% ogółu
turystów krajowych w sezonie
2021/2022 w badanych gminach
górskich.
Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.
Mieszkańcy Kujaw najchętniej wybierali
gminy w województwie małopolskim
(58,7% ogółu destynacji w sezonie
2021/2022), następnie dolnośląskim
(22.1%) i śląskim (16,6%).
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Destynacje wyjazdów turystów z województwa
warmińsko-mazurskiego

Województwo warmińskomazurskie
Mieszkańcy województwa warmińskomazurskiego stanowili 1,3% ogółu
turystów krajowych w sezonie
2021/2022 w badanych gminach
górskich.
Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.
Mieszkańcy Warmii i Mazur najchętniej
wybierali gminy w województwie
małopolskim (58,5% ogółu destynacji w
sezonie 2021/2022), następnie
dolnośląskim (29,9%) i śląskim (10,6%).
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WYNIKI ANALIZ
Odwiedzający jednodniowi krajowi - wszystkie lokalizacje

Miejsce zamieszkania odwiedzających
jednodniowych krajowych
Na mapie obok zaprezentowano rozkład województw zamieszkania
odwiedzających jednodniowych krajowych w sezonie 2021/2022.
W przeciwieństwie do turystów krajowych najliczniej
reprezentowani byli mieszkańcy województw zlokalizowanych na
południu Polski, w więc województwa dolnośląskiego następnie
małopolskiego oraz śląskiego. Łącznie stanowili oni niespełna 48%
całości odwiedzających jednodniowych krajowych (a z
uwzględnieniem województwa opolskiego i podkarpackiego nawet
64%). Na czwartym miejscu znalazło się województwo wielkopolskie,
wyprzedzając mazowieckie.
Na kolejnym slajdzie zaprezentowano ranking województw
pochodzenia odwiedzających jednodniowych krajowych w trzech
badanych okresach (uszeregowane ze względu na sezon
2021/2022).
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Zmiana liczby odwiedzających jednodniowych
krajowych z podziałem na województwa w sezonie
2021/2022 versus 2019/2020

Zmiana liczby odwiedzających
jednodniowych krajowych
Na wykresie obok zaprezentowano zmianę liczby
odwiedzających jednodniowych krajowych z
poszczególnych województw w sezonie 2021/2022
w porównaniu do sezonu 2019/2020. Linia ciągła
pokazuje zmianę łącznej liczby odwiedzających
jednodniowych krajowych.
Spośród najliczniej reprezentowanych
zaobserwowano wzrost liczby odwiedzających
jednodniowych krajowych w badanych gminach
pochodzących z województw: śląskiego,
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mazowieckiego opolskiego oraz małopolskiego,
natomiast spadki dla województwa podkarpackiego,
wielkopolskiego i dolnośląskiego.

2021/2021 versus 2019/2020

zmiana ogółem
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Destynacje wyjazdów odwiedzających
jednodniowych z województwa dolnośląskiego

Województwo dolnośląskie
Mieszkańcy województwa
dolnośląskiego stanowili najliczniej
reprezentowaną grupę w badanych
gminach górskich ze względu na
miejsce zamieszkania (16,9% ogółu
odwiedzających jednodniowych
krajowych w sezonie 2021/2022).
Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.
Dolnoślązacy najchętniej wybierali na
wypoczynek gminy w województwie
dolnośląskim (83% ogółu destynacji w
sezonie 2021/2022), następnie śląskim
(12%) i małopolskim (6%).
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Destynacje wyjazdów odwiedzających
jednodniowych z województwa małopolskiego

Województwo małopolskie
Mieszkańcy województwa
małopolskiego stanowili 15,8% ogółu
turystów krajowych w sezonie
2021/2022 w badanych gminach
górskich.
Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.
Małopolanie najchętniej wybierali
gminy w województwie małopolskim
(70% ogółu destynacji w sezonie
2021/2022), następnie śląskim (27%) i
podkarpackim (3%).
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Destynacje wyjazdów odwiedzających
jednodniowych z województwa śląskiego

Województwo śląskie
Mieszkańcy województwa śląskiego
stanowili 14,9% ogółu odwiedzających
jednodniowych krajowych w sezonie
2021/2022 w badanych gminach
górskich.
Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.
Ślązacy najchętniej wybierali gminy w
województwie małopolskim (56% ogółu
destynacji w sezonie 2021/2022),
następnie śląskim (37%) i dolnośląskim
(5%).
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Destynacje wyjazdów odwiedzających
jednodniowych z województwa wielkopolskiego

Województwo wielkopolskie
Mieszkańcy województwa
wielkopolskiego stanowili 12,5% ogółu
odwiedzających jednodniowych
krajowych w sezonie 2021/2022 w
badanych gminach górskich.
Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.
Wielkopolanie najchętniej wybierali
gminy w województwie dolnośląskim
(80% ogółu destynacji w sezonie
2021/2022), następnie śląskim (11%) i
małopolskim (9%).
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Destynacje wyjazdów odwiedzających
jednodniowych z województwa mazowieckiego

Województwo mazowieckie
Mieszkańcy województwa
mazowieckiego stanowili 10,7% ogółu
odwiedzających jednodniowych
krajowych w sezonie 2021/2022 w
badanych gminach górskich.
Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.
Mazowszanie najchętniej wybierali
gminy w województwie małopolskim
(59% ogółu destynacji w sezonie
2021/2022), następnie śląskim (23%) i
dolnośląskim (16%).
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Destynacje wyjazdów odwiedzających
jednodniowych z województwa opolskiego

Województwo opolskie
Mieszkańcy województwa opolskiego
stanowili 8,2% ogółu odwiedzających
jednodniowych krajowych w sezonie
2021/2022 w badanych gminach
górskich.

100,0%

Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.
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Opolanie najchętniej wybierali gminy w
województwie dolnośląskim (83%
ogółu destynacji w sezonie
2021/2022), następnie śląskim (10%) i
małopolskim (6%).
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Destynacje wyjazdów odwiedzających
jednodniowych z województwa podkarpackiego

Województwo podkarpackie
Mieszkańcy województwa
podkarpackiego stanowili 7,8% ogółu
odwiedzających jednodniowych
krajowych w sezonie 2021/2022 w
badanych gminach górskich.
Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.
Mieszkańcy Podkarpacia najchętniej
wybierali gminy w województwie
podkarpackim (54% ogółu destynacji w
sezonie 2021/2022), następnie
małopolskim (45%) i śląskim (1%).
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Destynacje wyjazdów odwiedzających
jednodniowych z województwa łódzkiego

Województwo łódzkie
Mieszkańcy województwa łódzkiego
stanowili 3,4% ogółu odwiedzających
jednodniowych krajowych w sezonie
2021/2022 w badanych gminach
górskich.
Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.
Łodzianie najchętniej wybierali gminy w
województwie małopolskim (49% ogółu
destynacji w sezonie 2021/2022),
następnie śląskim (34%) i dolnośląskim
(14%).

70,0%

60,0%

50,0%

49,4%

40,0%
34,4%
30,0%

20,0%
13,5%

10,0%
2,2%

0,4%

0,0%

Gminy w
Województwie
Podkarpackim

Gminy w
Województwie
Opolskim

0,0%

Gminy w
Województwie
Małopolskim

Gminy w
Województwie
Śląskim

2019-12-14 - 2020-02-29

Gminy w
Województwie
Dolnośląskim

Gminy w
Województwie
Świętokrzyskim

2020-12-12 - 2021-02-28

2021-12-11 - 2022-02-28

49

Destynacje wyjazdów odwiedzających
jednodniowych z województwa lubuskiego

Województwo lubuskie
Mieszkańcy województwa lubuskiego
stanowili 2,9% ogółu odwiedzających
jednodniowych krajowych w sezonie
2021/2022 w badanych gminach
górskich.
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Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.
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Lubuszanie najchętniej wybierali gminy
w województwie dolnośląskim (89%
ogółu destynacji w sezonie
2021/2022), następnie śląskim (9%) i
małopolskim (3%).
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Destynacje wyjazdów odwiedzających
jednodniowych z województwa świętokrzyskiego

Województwo świętokrzyskie
Mieszkańcy województwa
świętokrzyskiego stanowili 5,5% ogółu
odwiedzających jednodniowych
krajowych w sezonie 2021/2022 w
badanych gminach górskich.
Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.
Mieszkańcy województwa
świętokrzyskiego najchętniej wybierali
gminy w województwie śląskim (52%
ogółu destynacji w sezonie
2021/2022), następnie świętokrzyskim
(20%) i małopolskim (15%).
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Destynacje wyjazdów odwiedzających
jednodniowych z województwa lubelskiego

Województwo lubelskie
Mieszkańcy województwa lubelskiego
stanowili 2,5% ogółu odwiedzających
jednodniowych krajowych w sezonie
2021/2022 w badanych gminach
górskich.
Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.
Mieszkańcy Lubelszczyzny najchętniej
wybierali gminy w województwie
małopolskim (41% ogółu destynacji w
sezonie 2021/2022), następnie śląskim
(30%) i podkarpackim (23%).
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Destynacje wyjazdów odwiedzających
jednodniowych z województwa
zachodniopomorskiego

Województwo
zachodniopomorskie
Mieszkańcy województwa
zachodniopomorskiego stanowili 0,5%
ogółu odwiedzających jednodniowych
krajowych w sezonie 2021/2022 w
badanych gminach górskich.
Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.
Mieszkańcy Pomorza Zachodniego
najchętniej wybierali gminy w
województwie dolnośląskim (86%
ogółu destynacji w sezonie
2021/2022), następnie śląskim (8%) i
małopolskim (5%).
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Destynacje wyjazdów odwiedzających
jednodniowych z województwa kujawskopomorskiego

Województwo kujawskopomorskie
Mieszkańcy województwa kujawskopomorskiego stanowili 0,5% ogółu
odwiedzających jednodniowych
krajowych w sezonie 2021/2022 w
badanych gminach górskich.
Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.
Mieszkańcy Kujaw najchętniej wybierali
gminy w województwie dolnośląskim
(69% ogółu destynacji w sezonie
2021/2022), następnie małopolskim
(18%) i śląskim (10%).
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Destynacje wyjazdów odwiedzających
jednodniowych z województwa podlaskiego

Województwo podlaskie
Mieszkańcy województwa podlaskiego
stanowili 0,5% ogółu odwiedzających
jednodniowych krajowych w sezonie
2021/2022 w badanych gminach
górskich.
Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.
Mieszkańcy Podlasia najchętniej
wybierali gminy w województwie
małopolskim (89% ogółu destynacji w
sezonie 2021/2022), następnie
podkarpackim (4%) i śląskim (4%).
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Destynacje wyjazdów odwiedzających
jednodniowych z województwa warmińskomazurskiego

Województwo warmińskomazurskie
Mieszkańcy województwa warmińskomazurskiego stanowili 0,2% ogółu
odwiedzających jednodniowych
krajowych w sezonie 2021/2022 w
badanych gminach górskich.
Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.
Mieszkańcy Warmii i Mazur najchętniej
wybierali gminy w województwie
dolnośląskim (53% ogółu destynacji w
sezonie 2021/2022), następnie
małopolskim (42%) i świętokrzyskim
(3%).
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Destynacje wyjazdów odwiedzających
jednodniowych z województwa pomorskiego

Województwo pomorskie
Mieszkańcy województwa pomorskiego
stanowili 0,2% ogółu odwiedzających
jednodniowych krajowych w sezonie
2021/2022 w badanych gminach
górskich.
Na wykresie obok zaprezentowano
ranking najchętniej wybieranych gmin
w regionach górskich z podziałem na
województwa.
Mieszkańcy Pomorza najchętniej
wybierali gminy w województwie
małopolskim (51% ogółu destynacji w
sezonie 2021/2022), następnie śląskim
(27%) i dolnośląskim (22%).
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WYNIKI ANALIZ
Turyści zagraniczni - wszystkie lokalizacje

Kraj pochodzenia
Na wykresie obok zaprezentowano
liczebności turystów zagranicznych
odwiedzających przynajmniej jedną
spośród badanych gmin z podziałem na
kraje pochodzenia.
Najliczniej reprezentowani były osoby z
Ukrainy, ale pamiętać należy o
specyfice tej narodowości związanej z
dużą liczbą obywateli UA pracujących w
Polsce.
Spośród pozostałych nacji należy
zwrócić uwagę na osoby z Niemiec,
które w sezonie 2019/2020 stanowiły
drugą najliczniej reprezentowaną nację,
ale w efekcie ograniczeń związanych z
pandemią Covid-19 znalazły się
czwartym miejscu (zarówno w sezonie
2020/2021 jak i 2021/2022), za
Czechami i Słowakami.

Liczba turystów zagranicznych z podziałem na kraje
pochodzenia
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
2019-12-14 - 2020-02-29
2020-12-12 - 2021-02-28
2021-12-11 - 2022-02-28

Ukraina
88 749
18 704
24 852

Czechy
67 611
14 223
18 800

Słowacja
58 800
12 420
16 688

Niemcy
80 919
10 566
15 037

Rosja
33 294
5 505
7 365

Pozostałe
47 202
7 581
9 719
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Zmiana liczby turystów zagranicznych z podziałem
na kraje pochodzenia w sezonie 2021/2022 versus
2019/2020

Zmiana liczby turystów
zagranicznych
Na wykresie obok zaprezentowano zmianę liczby
turystów zagranicznych z poszczególnych krajów w

-66,0%

sezonie 2021/2022 w porównaniu do sezonu

-68,0%

2019/2020. Linia ciągła pokazuje zmianę łącznej

-70,0%

liczby turystów zagranicznych.
-72,0%

Wśród turystów zagranicznych odnotowano brak
odbudowy ruchu turystycznego w bieżącym sezonie

-71,6%

-72,0%

-72,2%

-74,0%

względem okresu 2019/2020 (w przeciwieństwie do

-76,0%

np. turystów krajowych). Zaobserwowano jednak

-78,0%

-77,9%

zmiany w wielkości tych spadków. Najmniejsze
dotyczyły turystów ze Słowacji, Ukrainy oraz Czech,

-80,0%

natomiast najwyższe w przypadku osób z Niemiec

-82,0%

oraz innych krajów i Rosji.

-79,4%
-81,4%

-84,0%
Słowacja

Ukraina

Czechy

2021/2022 versus 2019/2020

Rosja

Pozostałe

Niemcy

Zmiana ogółem
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Długość pobytu

Długość pobytu turystów zagranicznych
45,0%
41,5%

Na wykresie obok zaprezentowano długość
pobytu turystów zagranicznych w
analizowanych gminach górskich w Polsce.
Turyści zagraniczni charakteryzują się
krótszym czasem pobytu niż turyści krajowi.
Zaobserwowano spadek odsetka pobytów
trwających od 6 do 8 dni w sezonach
2020/2021 i 2021/2022 i wzrost pobytów
trwających od 3 do 5 dni względem sezonu
2019/2020.

40,0%
35,0%

33,1%
32,2%

32,6%32,5%

30,7%

30,0%

28,4%
27,3%

25,0%
20,6%

20,0%
15,0%
10,0%
5,3%

4,1% 3,9%

5,0%

2,0%

3,0% 3,0%

0,0%
2 dni

od 3 do 5 dni

2019-12-14 - 2020-02-29

od 6 do 8 dni
2020-12-12 - 2021-02-28

od 9 do 15 dni

dłużej niż 15 dni

2021-12-11 - 2022-02-28
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Odwiedzający jednodniowi zagraniczni - wszystkie lokalizacje

Liczba odwiedzających jednodniowych
zagranicznych z podziałem na kraje pochodzenia

Kraj pochodzenia
Na

wykresie

obok

zaprezentowano

liczebności

50 000

zagranicznych,

45 000

którzy byli w przynajmniej jednej spośród badanych

40 000

odwiedzających

jednodniowych

gmin (z podziałem na kraje pochodzenia).
Najliczniej reprezentowane były osoby z Czech (w

35 000
30 000

każdym z badanych okresów), następnie z Ukrainy
oraz Słowacji.
Spośród pozostałych nacji należy zwrócić uwagę na

25 000
20 000

osoby z Niemiec, które w sezonie 2019/2020

15 000

stanowiły drugą najliczniej reprezentowaną nację, ale

10 000

w efekcie ograniczeń związanych z pandemią Covid19 znalazły się czwartym miejscu (zarówno w sezonie
2020/2021 jak i 2021/2022), a więc analogicznie jak
w przypadku turystów zagranicznych.

5 000
2019-12-14 - 2020-02-29
2020-12-12 - 2021-02-28
2021-12-11 - 2022-02-28

Czechy
47 203
1 817
20 531

Ukraina
20 459
1 621
15 123

Słowacja
11 941
1 215
13 051

Niemcy
28 712
922
11 887

Rosja
4 601
204
2 552

Pozostałe
17 849
648
8 177
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Zmiana liczby odwiedzających jednodniowych
zagranicznych z podziałem na kraje pochodzenia w
sezonie 2021/2022 versus 2019/2020

Zmiana liczby odwiedzających
jednodniowych zagranicznych
Na wykresie obok zaprezentowano zmianę liczby

20,0%

odwiedzających jednodniowych zagranicznych z
poszczególnych krajów w sezonie 2021/2022 w

10,0%

porównaniu do sezonu 2019/2020. Linia ciągła

0,0%

pokazuje zmianę łącznej liczby odwiedzających

-10,0%

9,3%

jednodniowych zagranicznych.
-20,0%

Wśród odwiedzających jednodniowych

-26,1%

-30,0%

zagranicznych odnotowano (w przeciwieństwie do
turystów zagranicznych) niższe spadki w bieżącym

-40,0%

sezonie w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii

-50,0%

Covid-19. W przypadku osób ze Słowacji

-60,0%

-44,5%
-54,2%

-56,5%

zaobserwowano wręcz zwiększenie liczby
odwiedzających jednodniowych o ponad 9%.

-58,6%

-70,0%
Słowacja

Ukraina

Rosja

2021/2022 versus 2019/2020

Pozostałe

Czechy

Niemcy

Zmiana ogółem
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WYNIKI ANALIZ
Szczegółowa analiza poszczególnych województw

WYNIKI ANALIZ
Gminy w województwie dolnośląskim

Wielkość ruchu turystycznego
Na wykresie obok zaprezentowano łączną liczbę

Liczba unikalnych użytkowników w analizowanych
okresach w województwie dolnośląskim

turystów i odwiedzających we wszystkich
badanych gminach województwa dolnośląskiego.
W bieżącym sezonie (2021/2022) zaobserwowano

3 000 000

znaczący wzrost wielkości ruchu turystycznego w
porównaniu do sezonu 2020/2021 (bardzo

2 500 000

2 491 509
2 267 432

specyficznego z powodu pandemii Covid-19). W
porównaniu do sezonu 2019/2020 odnotowano
zbliżone wartości (ruch turystyczny w 2021/2022

2 000 000

w porównaniu do 2019/2020 zmniejszył się o
9,0%, a więc nieco bardziej niż w przypadku ogółu

1 500 000

badanych województw, gdzie spadek wyniósł
7,8%).
Jednocześnie zaobserwowano zmiany zarówno w

1 000 000
645 166

zachowaniach uczestników ruchu turystycznego
zarówno pod względem wybieranych destynacji,

500 000

miejsca zamieszkania jak i długości pobytu. Na

kolejnych slajdach zaprezentowano szczegóły.

2019-12-14 - 2020-02-29

2020-12-12 - 2021-02-28

2021-12-11 - 2022-02-28

Liczba unikalnych użytkowników
Wykres przedstawia procentowy udział
poszczególnych typów uczestników ruchu
turystycznego w badanych gminach

Liczba unikalnych użytkowników w analizowanych
okresach w województwie dolnośląskim
100%

województwa dolnośląskiego.

90%

W każdym z badanych okresów najliczniej

80%

reprezentowaną grupą byli turyści krajowi,

70%
60%

następnie odwiedzający jednodniowi krajowi.

50%

W sezonie 2020/2021 oraz 2021/2022

40%

odnotowano spadek udziału zagranicznych

30%

uczestników ruchu turystycznego (wykres

20%

prezentujący zmiany w poszczególnych

10%
0%

okresach zaprezentowano na kolejnej stronie).
Odwiedzający zagraniczni
Turyści zagraniczni
Odwiedzający krajowi
Turyści krajowi

2019-12-14 - 202002-29
3,5%
3,7%
33,1%
59,7%

2020-12-12 - 202102-28
0,4%
3,3%
37,5%
58,7%

2021-12-11 - 202202-28
1,3%
1,3%
35,2%
62,2%

Liczba unikalnych użytkowników
Liczba unikalnych użytkowników w analizowanych okresach w województwie
dolnośląskim
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%
Odwiedzający zagraniczni
Turyści zagraniczni
Odwiedzający krajowi
Turyści krajowi

2019-12-14 - 2020-02-29
86 585
91 585
825 685
1 487 654

2020-12-12 - 2021-02-28
2 856
21 568
242 157
378 585

2021-12-11 - 2022-02-28
29 458
28 458
798 258
1 411 258

Procentowa zmiana wielkości ruchu turystycznego
Zmiany w porównaniu do sezonu 2019/2020 w podziale na rodzaj uczestników
0,0%
-9,0%

-20,0%

-5,1%

-3,3%

-40,0%

-60,0%

-80,0%

-74,1%

-74,6%

-68,9%

-70,7%

-66,0%

-76,5%

-100,0%

-96,7%

-120,0%
2020/2021 versus 2019/2020
Ogółem

Turyści krajowi

Odwiedzający krajowi

2021/2022 versus 2019/2020
Turyści zagraniczni

Odwiedzający zagraniczni
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Turyści krajowi – województwo dolnośląskie

Miejsce zamieszkania turystów
krajowych
Na mapie obok zaprezentowano rozkład województw zamieszkania
turystów krajowych odwiedzających województwo dolnośląskie w sezonie
2021/2022.
Najliczniej reprezentowani byli mieszkańcy województwa dolnośląskiego
(turyści wewnątrzregionalni), następnie wielkopolskiego oraz opolskiego.
Pod względem rozkładu miejsc zamieszkania turystów krajowych nie
zaobserwowano znaczących zmian w badanych okresach. Wraz z
województwem lubuskim(również graniczącym z województwem
dolnośląskim) mieszkańcy wyżej wymienionych województw stanowili

69,2% ogółu turystów w badanych gminach w sezonie 2019/2020 oraz
69,3% w sezonie 2021/2022.
Na kolejnym slajdzie zaprezentowano ranking województw pochodzenia
turystów krajowych w trzech badanych okresach (uszeregowane ze
względu na sezon 2021/2022).
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Województwa zamieszkania
Województwa zamieszkania turystów odwiedzających gminy województwa
dolnośląskiego
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
-

2019-12-14 - 2020-02-29

2020-12-12 - 2021-02-28

2021-12-11 - 2022-02-28
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Zmiana liczby turystów krajowych z podziałem na
województwa w sezonie 2021/2022 versus
2019/2020 w województwie dolnośląskim

Zmiana liczby turystów krajowych
Na wykresie obok zaprezentowano zmianę liczby turystów

15,0%

krajowych z poszczególnych województw w sezonie
2021/2022 w porównaniu do sezonu 2019/2020 w
badanych gminach województwa dolnośląskiego. Linia ciągła
pokazuje zmianę łącznej liczby turystów krajowych na

10,0%
5,0%

4,1% 3,4%
0,8%

0,0%

badanym obszarze.
-5,0%

Zaobserwowano wzrost liczby turystów krajowych w

9,7% 9,2%

-0,2% -0,6%
-1,3%
-4,4%

-6,5% -7,3% -7,3%

-10,0%

-9,5%

badanych gminach pochodzących z województw:
lubelskiego, Pomorskiego, warmińsko-mazurskiego,

-15,0%

wielkopolskiego oraz małopolskiego. Podkreślić jednak

-20,0%

-11,2%
-15,4%-15,9%

należy, że spośród pięciu najliczniej reprezentowanych
województw na badanym obszarze odnotowano spadki w
przypadku województwa opolskiego, dolnośląskiego,
mazowieckiego i lubuskiego, a wzrost jedynie dla
wielkopolskiego.

2021/2021 versus 2019/2020

zmiana ogółem
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Długość pobytu turystów krajowych
w województwie dolnośląskim

Długość pobytu
50,0%

Na wykresie obok zaprezentowano długość

pobytu turystów krajowych w analizowanych
gminach województwa dolnośląskiego.

45,0%
40,0%

36,6%
36,6%

35,0%

Zaobserwowano spadek odsetka pobytów

30,0%

trwających dwa dni w sezonach 2020/2021 i

25,0%

2021/2022 i wzrost odsetka pobytów

20,0%

długich trwających od 6 do 15 dni względem

43,9%

32,2%
29,0%

28,2%

16,1%

18,3%
17,1%
15,3%

15,0%
11,8%

sezonu 2019/2020.

9,6%

10,0%
5,0%

3,2%
1,3% 1,2%

0,0%
2 dni

od 3 do 5 dni

2019-12-14 - 2020-02-29

od 6 do 8 dni
2020-12-12 - 2021-02-28

od 9 do 15 dni

dłużej niż 15 dni

2021-12-11 - 2022-02-28
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Odwiedzający jednodniowi krajowi – województwo dolnośląskie

Miejsce zamieszkania odwiedzających
jednodniowych krajowych
Na mapie obok zaprezentowano rozkład województw zamieszkania
odwiedzających jednodniowych krajowych w sezonie 2021/2022 w
województwie dolnośląskim.
W porównaniu do turystów krajowych zaobserwowano większą kumulację
liczby odwiedzających z województwa dolnośląskiego i pozostałych z nim
graniczących. Łącznie mieszkańcy województwa dolnośląskiego,
wielkopolskiego, opolskiego i lubuskiego stanowili 89,1% całości
odwiedzających jednodniowych krajowych w sezonie 2019/2020 i 88,9% w
sezonie 2021/2022.
Na kolejnym slajdzie zaprezentowano ranking województw pochodzenia
odwiedzających jednodniowych krajowych w trzech badanych okresach
(uszeregowane ze względu na sezon 2021/2022).
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Województwa zamieszkania
Województwa zamieszkania odwiedzających jednodniowych w gminach
województwa dolnośląskiego
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
-

2019-12-14 - 2020-02-29

2020-12-12 - 2021-02-28

2021-12-11 - 2022-02-28
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Turyści zagraniczni – województwo dolnośląskie

Kraj pochodzenia
Na wykresie obok zaprezentowano liczebności
turystów zagranicznych odwiedzających przynajmniej

Liczba turystów zagranicznych w województwie
dolnośląskim z podziałem na kraje pochodzenia
35 000

30 000

jedną spośród badanych gmin w województwie
dolnośląskim z podziałem na kraje pochodzenia.

25 000

Najliczniej reprezentowane były osoby z Czech,

20 000

Ukrainy (pamiętać należy o specyfice tej
narodowości związanej z dużą liczbą obywateli UA
pracujących w Polsce) oraz Niemiec, Rosji i Słowacji.

15 000

10 000

5 000

2019-12-14 - 2020-02-29
2020-12-12 - 2021-02-28
2021-12-11 - 2022-02-28

Czechy
33 227
8 237
10 760

Ukraina
19 279
6 904
8 893

Niemcy
24 591
3 505
5 040

Rosja
5 880
1 454
1 815

Słowacja
1 447
358
480

Pozostałe
7 163
1 111
1 470
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Zmiana liczby turystów zagranicznych
Na wykresie obok zaprezentowano zmianę liczby turystów
zagranicznych z poszczególnych krajów w województwie
dolnośląskim w sezonie 2021/2022 w porównaniu do

0,0%

sezonu 2019/2020. Linia ciągła pokazuje zmianę łącznej

-10,0%

liczby turystów zagranicznych.

-20,0%

Wśród turystów zagranicznych w województwie

-30,0%

dolnośląskim odnotowano niższy spadek w bieżącym sezonie

-40,0%

względem okresu 2019/2020 niż w skali ogólnopolskiej

-50,0%

(spadek o 68,9% w województwie dolnośląskim oraz o

Zmiana liczby turystów zagranicznych w
województwie dolnośląskim z podziałem na kraje
pochodzenia w sezonie 2021/2022 versus
2019/2020

-60,0%

-53,9%

75,4% we wszystkich badanych gminach).
-70,0%

Zaobserwowano jednak różnice w skali tych spadków.
Stosunkowo najmniej ubyło turystów z Ukrainy, Słowacji
oraz Czech, natomiast najwięcej z Niemiec oraz innych

krajów.

-66,8%

-67,6%

-69,1%

-80,0%
-79,5%

-79,5%

Pozostałe

Niemcy

-90,0%

Ukraina

Słowacja

Czechy

2021/2022 versus 2019/2020

Rosja

Zmiana ogółem
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Długość pobytu turystów zagranicznych w
województwie dolnośląskim

Długość pobytu
50,0%

Na wykresie obok zaprezentowano długość pobytu
turystów zagranicznych w analizowanych gminach
województwa dolnośląskiego.
Turyści zagraniczni charakteryzują się krótszym
czasem pobytu niż turyści krajowi.

44,3%

45,0%
40,0%

38,2%
36,2%

35,0%
30,0%

29,1%

29,3%
27,6%

30,0%29,9%

25,0%

Zaobserwowano spadek odsetka pobytów

trwających od 6 do 8 dni w sezonach 2020/2021 i

20,0%

2021/2022 i wzrost odsetka pobytów trwających od

15,0%

3 do 5 dni względem sezonu 2019/2020.

10,0%

17,3%

6,0%

5,0%

3,0% 3,3%

3,3%
1,3% 1,3%

0,0%
2 dni

od 3 do 5 dni

2019-12-14 - 2020-02-29

od 6 do 8 dni
2020-12-12 - 2021-02-28

od 9 do 15 dni

dłużej niż 15 dni

2021-12-11 - 2022-02-28
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Zagraniczni odwiedzający jednodniowi– województwo
dolnośląskie

Kraj pochodzenia
Na wykresie obok zaprezentowano
liczebności odwiedzających
jednodniowych zagranicznych w gminach
województwa dolnośląskiego z
podziałem na kraje pochodzenia.
Najliczniej reprezentowane byli
mieszkańcy Czech (w każdym z badanych
okresów), następnie z Ukrainy, Niemiec
oraz Rosji.

Liczba odwiedzających jednodniowych
zagranicznych w województwie dolnośląskim z
podziałem na kraje pochodzenia
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000

15 000
10 000
5 000
2019-12-14 - 2020-02-29
2020-12-12 - 2021-02-28
2021-12-11 - 2022-02-28

Czechy
36 868
1 264
13 365

Ukraina
13 031
731
6 824

Niemcy
22 313
436
4 260

Rosja
3 013
1 012

Pozostałe
11 360
332
3 996
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Zmiana liczby odwiedzających
jednodniowych zagranicznych

Zmiana liczby odwiedzających jednodniowych
zagranicznych z podziałem na kraje pochodzenia
w sezonie 2021/2022 versus 2019/2020 w
województwie dolnośląskim

Na wykresie obok zaprezentowano zmianę liczby
odwiedzających jednodniowych zagranicznych z
poszczególnych krajów w sezonie 2021/2022 w porównaniu

0,0%
-10,0%

do sezonu 2019/2020 w województwie dolnośląskim. Linia
ciągła pokazuje zmianę łącznej liczby odwiedzających
jednodniowych zagranicznych na tym obszarze.

-20,0%
-30,0%
-40,0%

Wśród odwiedzających jednodniowych zagranicznych

odnotowano podobne spadki jak w przypadku turystów
zagranicznych. Stosunkowo największy wpływ na

-50,0%

-47,6%

-60,0%
-70,0%

-66,4%

zmniejszenie liczby odwiedzających jednodniowych
zagranicznych w województwie dolnośląskim mieli
obywatele Niemiec, których liczba zmniejszyła się o
niespełna 81%.

-64,8%

-63,7%

-80,0%

-80,9%
-90,0%
Ukraina

Rosja

Pozostałe

2021/2022 versus 2019/2020

Czechy

Niemcy

Zmiana ogółem
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WYNIKI ANALIZ
Gminy w województwie małopolskim

Wielkość ruchu turystycznego
Liczba unikalnych użytkowników w analizowanych
okresach w województwie małopolskim

Na wykresie obok zaprezentowano łączną liczbę
turystów i odwiedzających we wszystkich
badanych gminach województwa małopolskiego.
W bieżącym sezonie (2021/2022) zaobserwowano

2 500 000
2 229 550

znaczący wzrost wielkości ruchu turystycznego w
porównaniu do sezonu 2020/2021 (bardzo

2 187 149

2 000 000

specyficznego z powodu pandemii Covid-19). W
porównaniu do sezonu 2019/2020 odnotowano
zbliżone wartości (ruch turystyczny w 2021/2022

1 500 000

w porównaniu do 2019/2020 zmniejszył się o
jedynie 1,9%, a więc mniej niż w przypadku ogółu
badanych województw, gdzie spadek wyniósł

1 000 000

7,8%).
Jednocześnie zaobserwowano zmiany zarówno w
zachowaniach uczestników ruchu turystycznego

677 604
500 000

zarówno pod względem wybieranych destynacji,
miejsca zamieszkania jak i długości pobytu. Na

kolejnych slajdach zaprezentowano szczegóły.

2019-12-14 - 2020-02-29

2020-12-12 - 2021-02-28

2021-12-11 - 2022-02-28

Liczba unikalnych użytkowników
Wykres przedstawia procentowy udział
poszczególnych typów uczestników ruchu
turystycznego w badanych gminach
województwa małopolskiego.
W każdym z badanych okresów najliczniej
reprezentowaną grupą byli turyści krajowi,
następnie odwiedzający jednodniowi krajowi.
W sezonie 2020/2021 oraz 2021/2022
odnotowano spadek udziału zagranicznych
uczestników ruchu turystycznego
zrekompensowany turystami krajowymi
(wykres prezentujący zmiany w poszczególnych

okresach zaprezentowano na kolejnej stronie).

Liczba unikalnych użytkowników w analizowanych
okresach w województwie małopolskim
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Odwiedzający zagraniczni
Turyści zagraniczni
Odwiedzający krajowi
Turyści krajowi

2019-12-14 - 202002-29
0,9%
9,3%
32,1%
57,8%

2020-12-12 - 202102-28
0,2%
4,7%
37,6%
57,5%

2021-12-11 - 202202-28
1,0%
1,9%
34,5%
62,6%

Liczba unikalnych użytkowników
Liczba unikalnych użytkowników w analizowanych okresach w województwie
małopolskim
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Odwiedzający zagraniczni
Turyści zagraniczni
Odwiedzający krajowi
Turyści krajowi

2019-12-14 - 2020-02-29
19 875
206 762
715 259
1 287 654

2020-12-12 - 2021-02-28
1 425
31 652
254 652
389 875

2021-12-11 - 2022-02-28
21 865
42 568
754 258
1 368 458

Procentowa zmiana wielkości ruchu turystycznego
Zmiany w porównaniu do sezonu 2019/2020 w podziale na rodzaj uczestników
20,0%
6,3%

10,0%

5,5%

0,0%
-1,9%
-20,0%

-40,0%

-60,0%

-80,0%

-69,6%

-69,7%

-64,4%
-79,4%

-84,7%
-92,8%

-100,0%
2020/2021 versus 2019/2020
Ogółem

Turyści krajowi

Odwiedzający krajowi

2021/2022 versus 2019/2020
Turyści zagraniczni

Odwiedzający zagraniczni
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WYNIKI ANALIZ
Turyści krajowi – województwo małopolskie

Miejsce zamieszkania turystów
krajowych
Na mapie obok zaprezentowano rozkład województw zamieszkania
turystów krajowych odwiedzających województwo małopolskie w sezonie
2021/2022.
Najliczniej reprezentowani byli mieszkańcy województwa śląskiego,
małopolskiego (turyści wewnątrzregionalni), mazowieckiego oraz
podkarpackiego.
Turyści krajowi odwiedzający gminy województwa małopolskiego byli
bardziej zróżnicowani ze względu na miejsce zamieszkania w porównaniu
do odwiedzających województwo dolnośląskie. O ile w tym drugim

przypadku mieszkańcy opisywanego województwa oraz z nim graniczących
stanowili 69,3% całości turystów krajowych w sezonie 2021/2022, to w
przypadku województwa małopolskiego analogiczny wskaźnik wynosił
jedynie 47,8%.
Na kolejnym slajdzie zaprezentowano ranking województw pochodzenia
turystów krajowych w trzech badanych okresach (uszeregowane ze

względu na sezon 2021/2022).
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Województwa zamieszkania
Województwa zamieszkania turystów odwiedzających gminy województwa
małopolskiego
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000

235 604
198 710

198 210

125 505

94 493

85 022

76 316

70 220

55 810

50 000

51 550

40 442

35 756

28 570

25 901

24 699

21 651

-

2019-12-14 - 2020-02-29

2020-12-12 - 2021-02-28

2021-12-11 - 2022-02-28
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Zmiana liczby turystów krajowych
Zmiana liczby turystów krajowych z podziałem
na województwa w sezonie 2021/2022 versus
2019/2020 w województwie małopolskim

Na wykresie obok zaprezentowano zmianę liczby turystów
krajowych z poszczególnych województw w sezonie 2021/2022

w porównaniu do sezonu 2019/2020 w badanych gminach
województwa małopolskiego. Linia ciągła pokazuje zmianę
łącznej liczby turystów krajowych na badanym obszarze.

25,0% 22,5%
20,5%
18,6%
20,0%

Zaobserwowano wzrost liczby turystów krajowych w badanych

15,0%

gminach pochodzących z województw: małopolskiego,

10,0%

kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego.

5,0%

Szczególną uwagę zwrócić należy na turystów regionalnych (z

0,0%

województwa małopolskiego), których większa liczba w
największym stopniu wpłynęła na dodatnią zmianę liczby

11,2%
8,3% 8,1%

6,1% 5,6% 4,9%
3,7%

1,6% 0,7%
0,2%
-0,1%

-5,0%

-1,8%
-5,7%

-10,0%

turystów krajowych w badanych gminach województwa
małopolskiego.

2021/2021 versus 2019/2020

zmiana ogółem
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Długość pobytu turystów krajowych
w województwie małopolskim

Długość pobytu
45,0%

Na wykresie obok zaprezentowano długość pobytu

41,7%

turystów krajowych w analizowanych gminach

40,0%

województwa małopolskiego.

35,0%

Zaobserwowano spadek odsetka pobytów

30,0%

40,3%
38,5%

38,6%
36,5%

26,3%

trwających dwa dni w sezonach 2020/2021 i

25,0%

2021/2022 i wzrost odsetka pobytów długich
trwających od 6 do 15 dni względem sezonu
2019/2020.

20,0%

17,3%

15,0%
10,0%

13,1%12,7%

12,6%

8,3% 8,3%

5,0%
2,2% 2,0% 1,9%

0,0%
2 dni

od 3 do 5 dni

2019-12-14 - 2020-02-29

od 6 do 8 dni
2020-12-12 - 2021-02-28

od 9 do 15 dni

dłużej niż 15 dni

2021-12-11 - 2022-02-28
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WYNIKI ANALIZ
Odwiedzający jednodniowi krajowi – województwo małopolskie

Miejsce zamieszkania odwiedzających
jednodniowych krajowych
Na mapie obok zaprezentowano rozkład województw zamieszkania
odwiedzających jednodniowych krajowych w sezonie 2021/2022 w
województwie małopolskim.
Ponad połowę wszystkich odwiedzających jednodniowych krajowych
stanowili mieszkańcy województwa małopolskiego i śląskiego (54,7% w
sezonie 2021/2022). Interesujące, że zaledwie 1% odwiedzających
jednodniowych pochodziło z województwa świętokrzyskiego (którzy
zdecydowanie chętniej wybierali destynacje w województwie śląskim). Z
drugiej strony odnotowano wysoki odsetek mieszkańców województwa
mazowieckiego, dla których był to najczęściej wybierany kierunek
wyjazdów do gmin górskich w każdym z badanych okresów.
Na kolejnym slajdzie zaprezentowano ranking województw pochodzenia
odwiedzających jednodniowych krajowych w trzech badanych okresach
(uszeregowane ze względu na sezon 2021/2022).
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Województwa zamieszkania
Województwa zamieszkania odwiedzających jednodniowych w gminach
województwa małopolskiego
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
-

2019-12-14 - 2020-02-29

2020-12-12 - 2021-02-28

2021-12-11 - 2022-02-28
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Zmiana liczby odwiedzających
jednodniowych krajowych

Zmiana liczby odwiedzających jednodniowych
krajowych z podziałem na województwa w
sezonie 2021/2022 versus 2019/2020 w
województwie małopolskim

Na wykresie obok zaprezentowano zmianę liczby
odwiedzających jednodniowych krajowych z
poszczególnych województw w sezonie 2021/2022
w porównaniu do sezonu 2019/2020. Linia ciągła
pokazuje zmianę łącznej liczby odwiedzających

20,0%
15,0%
10,0%

jednodniowych krajowych.

5,0%

Spośród najliczniej reprezentowanych województw

0,0%

zaobserwowano wzrost liczby odwiedzających

15,1% 14,5%

14,1%

13,0%
8,5% 8,4% 8,1%
7,5%
2,6% 2,4% 2,0%
-0,2%

-5,0%

-1,6%

-2,7% -3,0%

jednodniowych krajowych w badanych gminach
pochodzących z województwa śląskiego oraz
mazowieckiego, natomiast spadek dla
odwiedzających jednodniowych
wewnątrzregionalnych (województwo małopolskie).

2021/2021 versus 2019/2020

zmiana ogółem
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-3,9%

WYNIKI ANALIZ
Turyści zagraniczni – województwo małopolskie

Kraj pochodzenia
Na wykresie obok zaprezentowano liczebności

Liczba turystów zagranicznych w województwie
małopolskim z podziałem na kraje pochodzenia
60 000

turystów zagranicznych odwiedzających przynajmniej
jedną spośród badanych gmin w województwie

50 000

małopolskim z podziałem na kraje pochodzenia.
40 000

Pandemia Covid-19 spowodowała znaczące zmiany
zarówno w liczebności turystów zagranicznych jak i

30 000

ich narodowości. O ile w sezonie 2019/2020
najliczniej reprezentowani byli obywatele Ukrainy,
Niemiec i Słowacji, o tyle w kolejnych okresach

20 000

10 000

badania w rankingu krajów pochodzenia prowadzili
Słowacy.

2019-12-14 - 2020-02-29
2020-12-12 - 2021-02-28
2021-12-11 - 2022-02-28

Słowacja
38 561
7 992
10 369

Ukraina
50 140
7 286
9 471

Niemcy
39 822
4 827
6 940

Rosja
26 011
3 746
5 113

Czechy
17 058
2 502
3 124

Pozostałe
35 170
5 297
7 552
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Zmiana liczby turystów
zagranicznych

Zmiana liczby turystów zagranicznych w
województwie małopolskim z podziałem na
kraje pochodzenia w sezonie 2021/2022 versus
2019/2020

Na wykresie obok zaprezentowano zmianę liczby
turystów zagranicznych z poszczególnych krajów w

-68,0%

województwie małopolskim w sezonie 2021/2022 w
porównaniu do sezonu 2019/2020. Linia ciągła pokazuje
zmianę łącznej liczby turystów zagranicznych.

-70,0%
-72,0%
-74,0%

-73,1%

Wśród turystów zagranicznych w województwie
małopolskim odnotowano wyższy spadek w bieżącym

-76,0%

sezonie względem okresu 2019/2020 niż w skali

-78,0%

ogólnopolskiej (spadek o 79,4% w województwie

-80,0%

małopolskim oraz o 75,4% we wszystkich badanych

-82,0%

gminach).

-78,5%
-80,3%
-81,1%

-82,6%

-84,0%
Słowacja

Zaobserwowano jednak różnice w skali tych spadków.

-81,7%

Pozostałe

Rosja

2021/2022 versus 2019/2020

Ukraina

Czechy

Niemcy

Zmiana ogółem

Stosunkowo najmniej ubyło turystów ze Słowacji oraz
innych krajów (spoza listy pięciu najliczniej
reprezentowanych), natomiast najwięcej z Niemiec, Czech
oraz Ukrainy.

102

Długość pobytu turystów zagranicznych
w województwie małopolskim

Długość pobytu
50,0%

Na wykresie obok zaprezentowano długość pobytu
turystów zagranicznych w analizowanych gminach
województwa małopolskiego.
Turyści zagraniczni charakteryzują się krótszym
czasem pobytu niż turyści krajowi.

44,3%

45,0%
40,0%
36,9%36,7%

35,0%
30,0%

36,7%
34,3%

29,5%

25,0%

Zaobserwowano spadek odsetka pobytów

trwających od 6 do 8 dni oraz 2 dni w sezonach

20,0%

2020/2021 i 2021/2022 i wzrost odsetka pobytów

15,0%

trwających od 3 do 5 dni względem sezonu

10,0%

2019/2020.

21,4%
19,4%

19,5%

5,2%

5,0%

4,1% 3,7%

3,5% 3,5%
1,6%

0,0%
2 dni

od 3 do 5 dni

2019-12-14 - 2020-02-29

od 6 do 8 dni
2020-12-12 - 2021-02-28

od 9 do 15 dni

dłużej niż 15 dni

2021-12-11 - 2022-02-28
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Zagraniczni odwiedzający jednodniowi – województwo
małopolskie

Kraj pochodzenia
Na wykresie obok zaprezentowano liczebności
odwiedzających jednodniowych zagranicznych w

Liczba odwiedzających jednodniowych
zagranicznych w województwie małopolskim z
podziałem na kraje pochodzenia
12 000

gminach województwa małopolskiego z podziałem
na kraje pochodzenia.
W każdym z badanych okresów najliczniej

10 000

8 000

reprezentowani byli mieszkańcy Słowacji, przy czym
ich udział w ogóle odwiedzających jednodniowych

6 000

zagranicznych rósł z 38,3% w sezonie 2019/2020 do
48,3% w sezonie 2021/2022. W dalszej kolejności w

4 000

rankingu pod względem liczby odwiedzających
odnotowano osoby z Ukrainy, Niemiec oraz Rosji.

2 000

2019-12-14 - 2020-02-29
2020-12-12 - 2021-02-28
2021-12-11 - 2022-02-28

Słowacja
7 608
688
10 556

Ukraina
1 993
217
3 569

Niemcy
3 693
184
2 803

Rosja
1 441

USA
1 924

1 430

1 287

Pozostałe
3 216
149
2 219
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Zmiana liczby odwiedzających jednodniowych
zagranicznych z podziałem na kraje pochodzenia w
sezonie 2021/2022 versus 2019/2020 w
województwie małopolskim

Zmiana liczby odwiedzających
jednodniowych zagranicznych
Na wykresie obok zaprezentowano zmianę liczby
odwiedzających jednodniowych zagranicznych z

100,0%

poszczególnych krajów w sezonie 2021/2022 w
porównaniu do sezonu 2019/2020 w województwie
małopolskim. Linia ciągła pokazuje zmianę łącznej

79,1%

80,0%
60,0%

liczby odwiedzających jednodniowych zagranicznych
na tym obszarze.

40,0%

Wśród odwiedzających jednodniowych

20,0%

zagranicznych odnotowano wzrost liczby
odwiedzających jednodniowych zagranicznych.
Największy wpływ na to mieli obywatele Ukrainy

38,7%

0,0%
-0,8%
-20,0%
-24,1%

oraz Słowacji.
-40,0%
Słowacja

Ukraina

Niemcy

2021/2022 versus 2019/2020

Rosja

-33,1%
USA

Zmiana ogółem
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Gminy w województwie śląskim

Wielkość ruchu turystycznego
Na wykresie obok zaprezentowano łączną liczbę
turystów i odwiedzających we wszystkich badanych
gminach województwa śląskiego.
W bieżącym sezonie (2021/2022) zaobserwowano
znaczący wzrost wielkości ruchu turystycznego w
porównaniu do sezonu 2020/2021 (bardzo
specyficznego z powodu pandemii Covid-19). W
porównaniu do sezonu 2019/2020, w 2021/2022
roku ruch turystyczny był nadal mniejszy o 10,3%, a
więc spadek był większy niż w przypadku ogółu
badanych województw (7,8%).
Jednocześnie zaobserwowano zmiany zarówno w

Liczba unikalnych użytkowników w analizowanych
okresach w województwie śląskim
1 200 000
1 008 195
1 000 000

904 469

800 000
600 000
400 000

297 943

200 000

zachowaniach uczestników ruchu turystycznego
zarówno pod względem wybieranych destynacji,
miejsca zamieszkania jak i długości pobytu. Na
kolejnych slajdach zaprezentowano szczegóły.

2019-12-14 - 2020-02-29

2020-12-12 - 2021-02-28

2021-12-11 - 2022-02-28

Liczba unikalnych użytkowników
Wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych
typów uczestników ruchu turystycznego w badanych
gminach województwa śląskiego.
W każdym z badanych okresów najliczniej
reprezentowaną grupą byli turyści krajowi, następnie

odwiedzający jednodniowi krajowi (łącznie stanowili oni
93% ruchu turystycznego w sezonie 2019/2020 i 97% w
sezonie 2021/2022).
W sezonie 2020/2021 oraz 2021/2022 odnotowano
spadek udziału zagranicznych uczestników ruchu
turystycznego zrekompensowany turystami krajowymi
(wykres prezentujący zmiany w poszczególnych okresach
zaprezentowano na kolejnej stronie).

Liczba unikalnych użytkowników w
analizowanych okresach w województwie
śląskim
100%
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Turyści zagraniczni
Odwiedzający krajowi
Turyści krajowi

2019-12-14 2020-02-29
1,2%
6,1%
40,4%
52,3%

2020-12-12 2021-02-28
0,3%
4,2%
26,4%
69,0%

2021-12-11 2022-02-28
0,8%
1,8%
47,3%
50,0%

Liczba unikalnych użytkowników
Liczba unikalnych użytkowników w analizowanych okresach w województwie
śląskim
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Odwiedzający zagraniczni
Turyści zagraniczni
Odwiedzający krajowi
Turyści krajowi

2019-12-14 - 2020-02-29
12 158
61 652
407 528
526 857

2020-12-12 - 2021-02-28
1 025
12 575
78 658
205 685

2021-12-11 - 2022-02-28
7 568
16 258
428 158
452 485

Procentowa zmiana wielkości ruchu turystycznego
Zmiany w porównaniu do sezonu 2019/2020 w podziale na rodzaj uczestników
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Turyści krajowi – województwo śląskie

Miejsce zamieszkania
turystów krajowych
Na mapie obok zaprezentowano rozkład województw
zamieszkania turystów krajowych odwiedzających
województwo śląskie w sezonie 2021/2022.
Najliczniej reprezentowani byli mieszkańcy województwa
małopolskiego, śląskiego (turyści wewnątrzregionalni), oraz
mazowieckiego.
Charakterystyczną cechą turystów krajowych odwiedzających
gminy województwa śląskiego był wyższy odsetek turystów z
województwa małopolskiego niż śląskiego (choć podkreślić
należy, że ta dysproporcja zmniejszyła się w sezonie
2021/2022 w porównaniu do sezonu 2019/2020) oraz
stosunkowo wysoki udział turystów z województwa
świętokrzyskiego.
Na kolejnym slajdzie zaprezentowano ranking województw
pochodzenia turystów krajowych w trzech badanych okresach
(uszeregowane ze względu na sezon 2021/2022).
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Województwa zamieszkania
Województwa zamieszkania turystów odwiedzających gminy województwa
śląskiego
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Zmiana liczby turystów krajowych z podziałem
na województwa w sezonie 2021/2022 versus
2019/2020 w województwie śląskim

Zmiana liczby turystów krajowych
Na wykresie obok zaprezentowano zmianę liczby
turystów krajowych z poszczególnych województw

5,0%
0,0%

w sezonie 2021/2022 w porównaniu do sezonu

-5,0%

2019/2020 w badanych gminach województwa

-10,0%

śląskiego. Linia ciągła pokazuje zmianę łącznej liczby

-15,0%

turystów krajowych na badanym obszarze.

-20,0%

Zaobserwowano wzrost liczby wyłącznie turystów
regionalnych (pochodzących z województwa

1,3%

-2,6%
-5,0% -5,5%
-8,9% -9,5%
-10,0%-10,1%-10,5%
-16,3%
-17,7%-18,8%
-19,4%-19,9%
-20,8%

-25,0%

-24,2%

-30,0%

śląskiego). Spadki wyższe od średniej zanotowano w
przypadku każdego z trzech najliczniej
reprezentowanych województw (poza śląskim), a
więc małopolskiego, mazowieckiego oraz

2021/2021 versus 2019/2020

zmiana ogółem

świętokrzyskiego.
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Długość pobytu turystów krajowych
w województwie śląskim

Długość pobytu
45,0%

Na wykresie obok zaprezentowano długość pobytu
turystów krajowych w analizowanych gminach

40,0%

województwa śląskiego.
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Odwiedzający jednodniowi krajowi – województwo śląskie

Miejsce zamieszkania odwiedzających
jednodniowych krajowych
Na mapie obok zaprezentowano rozkład województw
zamieszkania odwiedzających jednodniowych krajowych w
sezonie 2021/2022 w województwie śląskim.
Około połowę wszystkich odwiedzających jednodniowych
krajowych stanowili mieszkańcy województwa śląskiego i
małopolskiego (49,0% w sezonie 2021/2022).
Na kolejnym slajdzie zaprezentowano ranking województw
pochodzenia odwiedzających jednodniowych krajowych w
trzech badanych okresach (uszeregowane ze względu na sezon
2021/2022).
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Województwa zamieszkania
Województwa zamieszkania odwiedzających jednodniowych w gminach
województwa śląskiego
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Zmiana liczby odwiedzających
jednodniowych krajowych

Zmiana liczby odwiedzających jednodniowych
krajowych z podziałem na województwa w
sezonie 2021/2022 versus 2019/2020 w
województwie śląskim

Na wykresie obok zaprezentowano zmianę liczby
odwiedzających jednodniowych krajowych z
poszczególnych województw w sezonie 2021/2022
w porównaniu do sezonu 2019/2020. Linia ciągła
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Największy wpływ na zwiększenie liczby
odwiedzających krajowych w sezonie 2021/2022

-5,0%

-2,9%
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versus 2019/2020 miały osoby pochodzące z
województwa małopolskiego oraz łódzkiego.

2021/2021 versus 2019/2020

zmiana ogółem
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-4,1%
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Turyści zagraniczni – województwo śląskie

Kraj pochodzenia

Liczba turystów zagranicznych w województwie
śląskim z podziałem na kraje pochodzenia

Na wykresie obok zaprezentowano liczebności

20 000

turystów zagranicznych odwiedzających przynajmniej

18 000

jedną spośród badanych gmin w województwie

16 000

śląskim z podziałem na kraje pochodzenia.
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Pandemia Covid-19 spowodowała znaczące zmiany

12 000

zarówno w liczebności turystów zagranicznych jak i

10 000

ich narodowości. Osoby z Czech były co prawda
najliczniej reprezentowane w każdym z badanych
okresów, ale jednocześnie odnotowano spadek

8 000
6 000
4 000

Niemców z drugiego miejsca w rankingu (sezon
2019/2020) na miejsce czwarte (sezon 2021/2022).

2 000
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4 420
1 003
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Zmiana liczby turystów
zagranicznych

Zmiana liczby turystów zagranicznych w
województwie śląskim z podziałem na kraje
pochodzenia w sezonie 2021/2022 versus
2019/2020

Na wykresie obok zaprezentowano zmianę liczby
turystów zagranicznych z poszczególnych krajów w
województwie śląskim w sezonie 2021/2022 w
porównaniu do sezonu 2019/2020. Linia ciągła pokazuje
zmianę łącznej liczby turystów zagranicznych.
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Zaobserwowano jednak różnice w skali tych spadków.
Stosunkowo najmniej ubyło turystów z Ukrainy,
natomiast najwięcej z Niemiec oraz pozostałych krajów.
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Zmiana ogółem
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Długość pobytu turystów zagranicznych
w województwie śląskim

Długość pobytu
50,0%

Na wykresie obok zaprezentowano długość pobytu
turystów zagranicznych w analizowanych gminach
województwa śląskiego.
Turyści zagraniczni charakteryzują się krótszym
czasem pobytu niż turyści krajowi.
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Zagraniczni odwiedzający jednodniowi – województwo śląskie

Kraj pochodzenia
Na wykresie obok zaprezentowano liczebności

Liczba odwiedzających jednodniowych
zagranicznych w województwie śląskim z podziałem
na kraje pochodzenia

odwiedzających jednodniowych zagranicznych w

5 000

gminach województwa śląskiego z podziałem na

4 500

kraje pochodzenia.

4 000

W każdym z badanych okresów najliczniej

3 500

reprezentowani byli mieszkańcy Czech, w dalszej

3 000

kolejności w rankingu pod względem liczby

2 500

odwiedzających odnotowano osoby z Ukrainy,
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Niemiec oraz Słowacji.
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Zmiana liczby odwiedzających
jednodniowych zagranicznych

Zmiana liczby odwiedzających jednodniowych
zagranicznych z podziałem na kraje pochodzenia
w sezonie 2021/2022 versus 2019/2020 w
województwie śląskim

Na wykresie obok zaprezentowano zmianę liczby
odwiedzających jednodniowych zagranicznych z
poszczególnych krajów w sezonie 2021/2022 w
porównaniu do sezonu 2019/2020 w województwie
śląskim. Linia ciągła pokazuje zmianę łącznej liczby
odwiedzających jednodniowych zagranicznych na
tym obszarze.
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Wśród odwiedzających jednodniowych
zagranicznych odnotowano około dwukrotnie niższe
spadki w porównaniu do turystów zagranicznych. W
najmniejszym stopniu zmniejszyła się liczba
odwiedzających jednodniowych z Niemiec i
pozostałych krajów.
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Ukraina

Zmiana ogółem
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Gminy w województwie podkarpackim

Wielkość ruchu
turystycznego
Na wykresie obok zaprezentowano łączną
liczbę turystów i odwiedzających we
wszystkich badanych gminach
województwa podkarpackiego.
W bieżącym sezonie (2021/2022)
zaobserwowano znaczący wzrost
wielkości ruchu turystycznego w
porównaniu do sezonu 2020/2021
(bardzo specyficznego z powodu
pandemii Covid-19). W porównaniu do
sezonu 2019/2020 w 2021/2022 roku
ruch turystyczny był mniejszy aż o 32,6%,
a więc spadek był zdecydowanie większy
niż w przypadku ogółu badanych
województw (7,8%).
Jednocześnie zaobserwowano zmiany
zarówno w zachowaniach uczestników
ruchu turystycznego zarówno pod
względem wybieranych destynacji,
miejsca zamieszkania jak i długości
pobytu. Na kolejnych slajdach
zaprezentowano szczegóły.

Liczba unikalnych użytkowników w analizowanych okresach
w województwie podkarpackim
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Liczba unikalnych użytkowników
Wykres przedstawia procentowy
udział poszczególnych typów
uczestników ruchu turystycznego w
badanych gminach województwa
podkarpackiego.
W każdym z badanych okresów
najliczniej reprezentowaną grupą byli
turyści krajowi, następnie
odwiedzający jednodniowi krajowi
(łącznie stanowili oni 94% ruchu
turystycznego w sezonie 2019/2020 i
97% w sezonie 2021/2022).
W sezonie 2020/2021 oraz
2021/2022 odnotowano spadek
udziału zagranicznych uczestników
ruchu turystycznego
zrekompensowany turystami
krajowymi (wykres prezentujący
zmiany w poszczególnych okresach
zaprezentowano na kolejnej stronie).

Liczba unikalnych użytkowników w analizowanych okresach
w województwie podkarpackim
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Liczba unikalnych użytkowników w analizowanych okresach w województwie
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Procentowa zmiana wielkości ruchu turystycznego
Zmiany w porównaniu do sezonu 2019/2020 w podziale na rodzaj uczestników
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Turyści krajowi – województwo podkarpackie

Miejsce zamieszkania turystów
krajowych
Na mapie obok zaprezentowano rozkład województw
zamieszkania turystów krajowych odwiedzających
województwo podkarpackie w sezonie 2021/2022.
Najliczniej reprezentowani byli mieszkańcy województwa
podkarpackiego (turyści wewnątrzregionalni), oraz
mazowieckiego i lubelskiego.
Charakterystyczną cechą turystów krajowych odwiedzających
gminy województwa podkarpackiego był bardzo wysoki udział
turystów regionalnych (46% ogółu) oraz stosunkowo znacząca
liczba turystów z województwa lubelskiego.
Na kolejnym slajdzie zaprezentowano ranking województw
pochodzenia turystów krajowych w trzech badanych okresach
(uszeregowane ze względu na sezon 2021/2022).
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Województwa zamieszkania
Województwa zamieszkania turystów odwiedzających gminy województwa
podkarpackiego
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Zmiana liczby turystów krajowych z podziałem na
województwa w sezonie 2021/2022 versus
2019/2020 w województwie podkarpackim

Zmiana liczby turystów
krajowych
Na wykresie obok zaprezentowano zmianę liczby
turystów krajowych z poszczególnych województw
w sezonie 2021/2022 w porównaniu do sezonu
2019/2020 w badanych gminach województwa
podkarpackiego. Linia ciągła pokazuje zmianę łącznej
liczby turystów krajowych na badanym obszarze.
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Długość pobytu turystów krajowych
w województwie podkarpackim

Długość pobytu
60,0%

Na wykresie obok zaprezentowano długość pobytu
turystów krajowych w analizowanych gminach
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Odwiedzający jednodniowi krajowi – województwo podkarpackie

Miejsce zamieszkania odwiedzających
jednodniowych krajowych
Na mapie obok zaprezentowano rozkład województw
zamieszkania odwiedzających jednodniowych krajowych w
sezonie 2021/2022 w województwie podkarpackim.
Na przestrzeni każdego z badanych sezonów zdecydowana
większość (71%) odwiedzających jednodniowych krajowych
stanowili mieszkańcy województwa podkarpackiego. Na
drugim miejscu w rankingu województw pochodzenia znalazło
się województwo lubelskie.
Na kolejnym slajdzie zaprezentowano ranking województw
pochodzenia odwiedzających jednodniowych krajowych w
trzech badanych okresach (uszeregowane ze względu na sezon
2021/2022).
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Województwa zamieszkania
Województwa zamieszkania odwiedzających jednodniowych w gminach
województwa podkarpackiego
140 000
120 000
100 000

89 347

80 000
60 000
40 000
20 000

12 051

8 529

5 263

4 302

3 935

673

438

286

267

-

-

-

-

-

-

2019-12-14 - 2020-02-29

2020-12-12 - 2021-02-28

2021-12-11 - 2022-02-28
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Zmiana liczby odwiedzających jednodniowych
krajowych z podziałem na województwa w sezonie
2021/2022 versus 2019/2020 w województwie
podkarpackim

Zmiana liczby odwiedzających
jednodniowych krajowych
Na wykresie obok zaprezentowano zmianę liczby
odwiedzających jednodniowych krajowych z
poszczególnych województw w sezonie 2021/2022
w porównaniu do sezonu 2019/2020. Linia ciągła

0,0%
-5,0%

pokazuje zmianę łącznej liczby odwiedzających
jednodniowych krajowych.

-10,0%

Ze względu na małe liczebności przedstawiony obok

-15,0%

ranking obejmuje wyłącznie województwa, z których
przyjechało do badanych gmin województwa
podkarpackiego więcej niż 1 000 osób w sezonie

-20,0%

-19,0%
-21,5%

-25,0%

-22,3%

2021/2022.

-25,9%
-28,2%

-30,0%

-30,3%
-35,0%
Małopolskie

Śląskie

Świętokrzyskie

2021/2021 versus 2019/2020

Podkarpackie

Mazowieckie

Lubelskie

zmiana ogółem
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Turyści zagraniczni – województwo podkarpackie

Kraj pochodzenia

Liczba turystów zagranicznych w województwie
podkarpackim z podziałem na kraje pochodzenia
12 000

Na wykresie obok zaprezentowano liczebności
turystów zagranicznych odwiedzających przynajmniej

10 000

jedną spośród badanych gmin w województwie
podkarpackim z podziałem na kraje pochodzenia.

8 000

W każdym z badanych sezonów najliczniej
reprezentowani byli turyści ze Słowacji (stanowiący
niespełna połowę wszystkich turystów

6 000

4 000

zagranicznych), następnie z Ukrainy i Niemiec.
2 000

2019-12-14 - 2020-02-29
2020-12-12 - 2021-02-28
2021-12-11 - 2022-02-28

Słowacja
9 701
1 969
3 029

Ukraina
6 902
1 373
1 953

Niemcy
3 025
471
666

Czechy
555
110
176

Pozostałe
1 346
335
434
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Zmiana liczby turystów zagranicznych w
województwie podkarpackim z podziałem na kraje
pochodzenia w sezonie 2021/2022 versus
2019/2020

Zmiana liczby turystów
zagranicznych
Na wykresie obok zaprezentowano zmianę liczby
turystów zagranicznych z poszczególnych krajów w

województwie podkarpackim w sezonie 2021/2022 w

-62,0%

porównaniu do sezonu 2019/2020. Linia ciągła pokazuje

-64,0%

zmianę łącznej liczby turystów zagranicznych.
Wśród turystów zagranicznych w województwie

-66,0%
-68,0%

podkarpackim odnotowano niższy spadek w bieżącym
sezonie względem okresu 2019/2020 niż w skali

-70,0%

ogólnopolskiej (spadek o 70,9% w województwie

-72,0%

podkarpackim oraz o 75,4% we wszystkich badanych
gminach).

-67,8%

-68,3%

-68,8%

-71,7%

-74,0%
-76,0%

Zaobserwowano jednak różnice w skali tych spadków.
Stosunkowo najmniej ubyło turystów z pozostałych

-78,0%

krajów, Czech i Słowacji, natomiast najwięcej z Niemiec.

-80,0%

-78,0%
Pozostałe

Czechy

Słowacja

2021/2022 versus 2019/2020

Ukraina

Niemcy

Zmiana ogółem
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Długość pobytu turystów zagranicznych
w województwie podkarpackim

Długość pobytu
80,0%

Na wykresie obok zaprezentowano długość pobytu
turystów zagranicznych w analizowanych gminach
województwa podkarpackiego.

70,0%

60,0%

Turyści zagraniczni charakteryzują się krótszym
czasem pobytu niż turyści krajowi.
Zaobserwowano spadek odsetka pobytów
trwających od 6 do 8 dni w sezonach 2020/2021 i

69,4%69,1%

51,2%

50,0%

40,0%

30,0%

2021/2022 i wzrost odsetka pobytów trwających 2
dni względem sezonu 2019/2020.

23,5%
21,1%20,9%

20,0%

17,2%

10,0%

5,3% 5,5%

6,1%

3,1% 3,2%

2,1% 1,3% 1,3%

0,0%
2 dni

od 3 do 5 dni

2019-12-14 - 2020-02-29

od 6 do 8 dni
2020-12-12 - 2021-02-28

od 9 do 15 dni

dłużej niż 15 dni

2021-12-11 - 2022-02-28
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Zagraniczni odwiedzający jednodniowi – województwo
podkarpackie

Kraj pochodzenia
Na wykresie obok zaprezentowano

Liczba odwiedzających jednodniowych
zagranicznych w województwie podkarpackim z
podziałem na kraje pochodzenia
2 500

liczebności odwiedzających
jednodniowych zagranicznych w
gminach województwa podkarpackiego

2 000

1 500

z podziałem na kraje pochodzenia.

W każdym z badanych okresów
najliczniej reprezentowani byli

1 000

500

mieszkańcy Ukrainy oraz Słowacji.
2019-12-14 - 2020-02-29
2020-12-12 - 2021-02-28
2021-12-11 - 2022-02-28

Ukraina
2 322
411
1 474

Słowacja
2 220
375
1 234

Niemcy
295
149

Pozostałe
791
267
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Zmiana liczby odwiedzających jednodniowych
zagranicznych z podziałem na kraje pochodzenia w
sezonie 2021/2022 versus 2019/2020 w
województwie podkarpackim

Zmiana liczby odwiedzających
jednodniowych zagranicznych
Na wykresie obok zaprezentowano zmianę liczby
odwiedzających jednodniowych zagranicznych z

0,0%

poszczególnych krajów w sezonie 2021/2022 w
porównaniu do sezonu 2019/2020 w województwie
podkarpackim. Linia ciągła pokazuje zmianę łącznej

-10,0%
-20,0%

liczby odwiedzających jednodniowych zagranicznych
na tym obszarze.

-30,0%

Wśród odwiedzających jednodniowych

-40,0%

zagranicznych odnotowano niższe spadki w
porównaniu do turystów zagranicznych. W
najmniejszym stopniu zmniejszyła się liczba

-36,5%
-44,4%

-50,0%

-49,5%

-60,0%

odwiedzających jednodniowych z Ukrainy.
-70,0%
Ukraina

Słowacja
2021/2022 versus 2019/2020

Niemcy

-66,2%
Pozostałe

Zmiana ogółem
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Gminy w województwie świętokrzyskim

Wielkość ruchu
turystycznego
Na wykresie obok zaprezentowano łączną
liczbę turystów i odwiedzających we
wszystkich badanych gminach
województwa świętokrzyskiego.
W bieżącym sezonie (2021/2022)
zaobserwowano znaczący wzrost
wielkości ruchu turystycznego w
porównaniu do sezonu 2020/2021
(bardzo specyficznego z powodu
pandemii Covid-19). W porównaniu do
sezonu 2019/2020 w 2021/2022 roku
ruch turystyczny był mniejszy aż o 14,6%,
a więc spadek był zdecydowanie większy
niż w przypadku ogółu badanych
województw (7,8%).
Jednocześnie zaobserwowano zmiany
zarówno w zachowaniach uczestników
ruchu turystycznego zarówno pod
względem wybieranych destynacji,
miejsca zamieszkania jak i długości
pobytu. Na kolejnych slajdach
zaprezentowano szczegóły.

Liczba unikalnych użytkowników w analizowanych okresach
w województwie świętokrzyskim
80 000
70 000

67 969
58 043

60 000
50 000

40 000
30 000
20 000
7 445

10 000

2019-12-14 - 2020-02-29

2020-12-12 - 2021-02-28

2021-12-11 - 2022-02-28

Liczba unikalnych użytkowników
Wykres przedstawia procentowy
udział poszczególnych typów
uczestników ruchu turystycznego w
badanych gminach województwa
świętokrzyskiego.
W każdym z badanych okresów
najliczniej reprezentowaną grupą byli
turyści krajowi, następnie
odwiedzający jednodniowi krajowi
(łącznie stanowili oni 99,8% ruchu
turystycznego w sezonie 2019/2020 i
99,7% w sezonie 2021/2022).
W ostatnim badanym okresie
zaobserwowano zwiększenie udziału
odwiedzających krajowych w
porównaniu do sezonu sprzed
pandemii Covid-19 (2019/2020).

Liczba unikalnych użytkowników w analizowanych okresach
w województwie świętokrzyskim
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2019-12-14 - 2020-02-29
Odwiedzający zagraniczni
0,1%
Turyści zagraniczni
0,1%
Odwiedzający krajowi
18,5%
Turyści krajowi
81,3%

2020-12-12 - 2021-02-28
0,2%
0,2%
43,8%
55,8%

2021-12-11 - 2022-02-28
0,2%
0,1%
28,6%
71,1%

Liczba unikalnych użytkowników

Liczba unikalnych użytkowników w analizowanych okresach w województwie
świętokrzyskim
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Odwiedzający zagraniczni
Turyści zagraniczni
Odwiedzający krajowi
Turyści krajowi

2019-12-14 - 2020-02-29

2020-12-12 - 2021-02-28

2021-12-11 - 2022-02-28
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12 584
55 258

3 258
4 158

16 582
41 258

Procentowa zmiana wielkości ruchu turystycznego
Zmiany w porównaniu do sezonu 2019/2020 w podziale na rodzaj uczestników
40,0%

31,8%

20,0%
0,0%
-20,0%

-14,6%
-25,3%

-40,0%
-60,0%
-80,0%
-100,0%

-74,1%
-89,0%

-92,5%

2020/2021 versus 2019/2020
Ogółem

2021/2022 versus 2019/2020
Turyści krajowi

Odwiedzający krajowi
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Turyści krajowi – województwo świętokrzyskie

Miejsce zamieszkania turystów
krajowych
Na mapie obok zaprezentowano rozkład województw
zamieszkania turystów krajowych odwiedzających
województwo świętokrzyskie w sezonie 2021/2022.
Najliczniej reprezentowani byli mieszkańcy województwa
świętokrzyskiego (turyści wewnątrzregionalni), oraz łódzkiego i
lubelskiego.
Charakterystyczną cechą turystów krajowych odwiedzających
gminy województwa świętokrzyskiego był bardzo wysoki
udział turystów regionalnych (62% ogółu).
Na kolejnym slajdzie zaprezentowano ranking województw
pochodzenia turystów krajowych w trzech badanych okresach
(uszeregowane ze względu na sezon 2021/2022).
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Województwa zamieszkania
Województwa zamieszkania turystów odwiedzających gminy województwa
świętokrzyskiego
40 000
35 000
30 000
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25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

3 315

3 082

2 674

2 110

1 758

1 156

411
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-
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-
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2021-12-11 - 2022-02-28
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Zmiana liczby turystów krajowych z podziałem na
województwa w sezonie 2021/2022 versus
2019/2020 w województwie świętokrzyskim

Zmiana liczby turystów
krajowych
Na wykresie obok zaprezentowano zmianę liczby
turystów krajowych z poszczególnych województw
w sezonie 2021/2022 w porównaniu do sezonu

0,0%

-5,0%

2019/2020 w badanych gminach województwa
świętokrzyskiego. Linia ciągła pokazuje zmianę

-10,0%

łącznej liczby turystów krajowych na badanym
obszarze.

-15,0%

Ze względu na małe liczebności na wykresie

-20,0%

-13,1%
-17,0%
-20,6%

przedstawiono wyłącznie województwa, z których
przyjechało do wybranych gmin województwa

-25,0%
-25,6%

świętokrzyskiego minimum 1 000 osób w sezonie
2021/2022. Najmniejsze spadki odnotowano w
przypadku województwa śląskiego, małopolskiego
oraz lubelskiego.

-25,7%

-30,0%

-28,6%
-32,5%

-35,0%
Śląskie

Małopolskie

Lubelskie

Podkarpackie Świętokrzyskie

2021/2021 versus 2019/2020

Łódzkie

Mazowieckie

zmiana ogółem
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Długość pobytu turystów krajowych
w województwie świętokrzyskim

Długość pobytu
Na wykresie obok zaprezentowano długość
pobytu turystów krajowych w analizowanych
gminach województwa świętokrzyskiego.
Zaobserwowano spadek odsetka pobytów
trwających dwa dni w sezonach 2020/2021 i
2021/2022 i wzrost pobytów długich
trwających od 6 do 15 dni względem sezonu
2019/2020.

60,0%
51,3%50,5%

50,0%
42,9%

40,0%

30,0%30,8%

30,0%

27,6%

20,0%

17,3%
12,0%
9,3% 9,2%

10,0%

5,3% 5,4%

4,3% 4,1%
0,3%

0,0%
2 dni

od 3 do 5 dni

2019-12-14 - 2020-02-29

od 6 do 8 dni
2020-12-12 - 2021-02-28

od 9 do 15 dni

dłużej niż 15 dni

2021-12-11 - 2022-02-28
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Odwiedzający jednodniowi krajowi – województwo
świętokrzyskie

Miejsce zamieszkania odwiedzających
jednodniowych krajowych
Na mapie obok zaprezentowano rozkład województw
zamieszkania odwiedzających jednodniowych krajowych w
sezonie 2021/2022 w województwie świętokrzyskim.
Na przestrzeni każdego z badanych sezonów zdecydowana
większość (64%) odwiedzających jednodniowych krajowych
stanowili mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Na
drugim miejscu w rankingu województw pochodzenia znalazło
się województwo Łódzkie.
Na kolejnym slajdzie zaprezentowano ranking województw
pochodzenia odwiedzających jednodniowych krajowych w
trzech badanych okresach (uszeregowane ze względu na sezon
2021/2022).
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Województwa zamieszkania
Województwa zamieszkania odwiedzających jednodniowych w gminach
województwa świętokrzyskiego
12 000

10 636

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000

1 585

1 298
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580
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148
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Zmiana liczby odwiedzających jednodniowych
krajowych z podziałem na województwa w sezonie
2021/2022 versus 2019/2020 w województwie
świętokrzyskim

Zmiana liczby odwiedzających
jednodniowych krajowych
Na wykresie obok zaprezentowano zmianę liczby
odwiedzających jednodniowych krajowych z
poszczególnych województw w sezonie 2021/2022

45,0%

w porównaniu do sezonu 2019/2020. Linia ciągła

40,0%

pokazuje zmianę łącznej liczby odwiedzających

35,0%

jednodniowych krajowych.

30,0%

Ze względu na małe liczebności przedstawiony obok

25,0%

ranking obejmuje wyłącznie województwa, z których

42,3%
39,2%

28,6%

20,0%

przyjechało do badanych gmin województwa
podkarpackiego więcej niż 1 000 osób w sezonie

15,0%

2021/2022.

10,0%
5,0%
0,0%
Lubelskie

Łódzkie
2021/2021 versus 2019/2020

Świętokrzyskie
zmiana ogółem
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Gminy w województwie opolskim

Wielkość ruchu
turystycznego
Na wykresie obok zaprezentowano łączną liczbę

Liczba unikalnych użytkowników w analizowanych okresach
w województwie opolskim
20 000

turystów i odwiedzających we wszystkich
badanych gminach województwa opolskiego.
W bieżącym sezonie (2021/2022) zaobserwowano
znaczący wzrost wielkości ruchu turystycznego w
porównaniu do sezonu 2020/2021 (bardzo

18 126
18 000
16 000
13 809

14 000

specyficznego z powodu pandemii Covid-19). W
porównaniu do sezonu 2019/2020 w 2021/2022
roku ruch turystyczny był mniejszy aż o 23,8%, a

12 000

10 000

więc spadek był zdecydowanie większy niż w
przypadku ogółu badanych województw (7,8%).
Jednocześnie zaobserwowano zmiany zarówno w
zachowaniach uczestników ruchu turystycznego
zarówno pod względem wybieranych destynacji,

8 000
6 000
4 000

miejsca zamieszkania jak i długości pobytu. Na
kolejnych slajdach zaprezentowano szczegóły.

2 000

1 245

2019-12-14 - 2020-02-29

2020-12-12 - 2021-02-28

2021-12-11 - 2022-02-28

Liczba unikalnych użytkowników
Wykres przedstawia procentowy

Liczba unikalnych użytkowników w analizowanych okresach
w województwie opolskim
100%

udział poszczególnych typów

90%

uczestników ruchu turystycznego w

80%

badanych gminach województwa
opolskiego.

70%

Zaobserwowano całkowicie inną

60%

charakterystykę ruchu turystycznego

50%

w województwie opolskim ze względu

40%

na typ uczestników. W każdym z

30%

badanych okresów znaczącą ich część

20%

(a w sezonie 2021/2022 wręcz
większość) stanowili odwiedzający
jednodniowi zagraniczni.

10%
0%

2019-12-14 - 2020-02-29
Odwiedzający zagraniczni
36,3%
Turyści zagraniczni
0,7%
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67,0%
0,2%
21,4%
11,4%

Liczba unikalnych użytkowników

Liczba unikalnych użytkowników w analizowanych okresach w województwie
opolskim
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485
526
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Procentowa zmiana wielkości ruchu turystycznego
Zmiany w porównaniu do sezonu 2019/2020 w podziale na rodzaj uczestników
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WYNIKI ANALIZ
Turyści krajowi – województwo opolskie

Miejsce zamieszkania turystów
krajowych
Na mapie obok zaprezentowano rozkład województw
zamieszkania turystów krajowych odwiedzających
województwo opolskie w sezonie 2021/2022.
Najliczniej reprezentowani byli mieszkańcy województwa
opolskiego (turyści wewnątrzregionalni) oraz dolnośląskiego.
Charakterystyczną cechą turystów krajowych odwiedzających
gminy województwa opolskiego był bardzo wysoki udział
turystów regionalnych (60% ogółu). Charakterystyka turystów
krajowych na tym obszarze jest zatem zbliżona do
obserwowanej w województwie podkarpackim i
świętokrzyskim.
Na kolejnym slajdzie zaprezentowano ranking województw
pochodzenia turystów krajowych w trzech badanych okresach
(uszeregowane ze względu na sezon 2021/2022).
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Województwa zamieszkania
Województwa zamieszkania turystów odwiedzających gminy województwa
opolskiego
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Długość pobytu turystów krajowych
w województwie opolskim

Długość pobytu
Na wykresie obok zaprezentowano długość
pobytu turystów krajowych w analizowanych
gminach województwa opolskiego.
Zaobserwowano spadek odsetka pobytów
trwających dwa dni w sezonach 2020/2021 i
2021/2022 i wzrost pobytów długich
trwających od 6 do 15 dni względem sezonu
2019/2020.
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WYNIKI ANALIZ
Odwiedzający jednodniowi krajowi – województwo opolskie

Miejsce zamieszkania odwiedzających
jednodniowych krajowych
Na mapie obok zaprezentowano rozkład województw
zamieszkania odwiedzających jednodniowych krajowych w
sezonie 2021/2022 w województwie opolskim.
Na przestrzeni każdego z badanych sezonów zdecydowana
większość (59%) odwiedzających jednodniowych krajowych
stanowili mieszkańcy województwa opolskiego. Na drugim
miejscu w rankingu województw pochodzenia znalazło się
województwo dolnośląskie.
Na kolejnym slajdzie zaprezentowano ranking województw
pochodzenia odwiedzających jednodniowych krajowych w
trzech badanych okresach (uszeregowane ze względu na sezon
2021/2022).
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WYNIKI ANALIZ
Odwiedzający jednodniowi zagraniczni – województwo opolskie

Kraj pochodzenia
Na wykresie obok zaprezentowano

Liczba odwiedzających jednodniowych
zagranicznych w województwie opolskim z
podziałem na kraje pochodzenia
6 000

liczebności odwiedzających jednodniowych
zagranicznych w gminach województwa
opolskiego z podziałem na kraje pochodzenia.
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W każdym z badanych okresów najliczniej
reprezentowani byli mieszkańcy Czech oraz
Niemiec.
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PODSUMOWANIE

Podsumowanie
•

Ruch turystyczny w gminach górskich będących przedmiotem analiz obejmował ponad 6 mln. unikalnych
osób w sezonie 2019/2020 (największa wartość spośród badanych okresów).

•

Po załamaniu się ruchu turystycznego w sezonie 2020/2021 (związanym z epidemią Covid-19) w kolejnym
roku zaobserwowano odbudowanie liczby turystów i odwiedzających jednodniowych.

•

Porównanie sezonu 2021/2022 do 2019/2020 wykazało, że gminy w regionach górskich odwiedziło
łącznie o 7,8% mniej uczestników ruchu turystycznego, ale jednocześnie zaobserwowano zmiany
charakterystyce odwiedzających. Wśród turystów zagranicznych spadek wyniósł 75%, czego nie
rekompensował wzrost liczby krajowych turystów i odwiedzających.

•

W każdym z badanych okresów większość uczestników ruchu turystycznego stanowili turyści krajowi (58%
w sezonie 2019/2020 i 60% w sezonie 2021/2022) oraz odwiedzający jednodniowi krajowi (odpowiednio
34% i 37%).

•

Najczęściej wybierane destynacje (poziom województw) to województwo dolnośląskie i małopolskie
(łącznie 75% kierunków podróży w sezonie 2019/2020 i 77% w sezonie 2021/2022). Trzecim w kolejności
było województwo śląskie (16% w obu okresach).

•

Najmniejszy spadek wielkości ruchu turystycznego odnotowano w województwie małopolskim (o 2% w
porównaniu do 8% na wszystkich badanych obszarach).
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Podsumowanie
•

Większa liczba turystów i odwiedzających w województwie dolnośląskim wynikała m.in. z większej liczby
mieszkańców tego województwa, którzy na cele wyjazdów turystycznych wybierali gminy w województwie
zamieszkania.

•

Turyści krajowi to w głównej mierze mieszkańcy województw znajdujących się na południu Polski oraz
województwa mazowieckiego i wielkopolskiego.

•

W przypadku odwiedzających jednodniowych zaobserwowano wyższy udział mieszkańców południowych
województw, dodatkowo odnotowano wśród nich więcej mieszkańców Wielkopolski niż Mazowsza.

•

Turyści zagraniczni pochodzili głównie z Ukrainy, Czech, Słowacji i Niemiec. W przypadku turystów z
Niemiec odnotowano najwyższy spadek w porównaniu sezonu 2021/2022 do sezonu 2019/2020.

•

Odwiedzający jednodniowi zagraniczni to przede wszystkim osoby z Czech, Ukrainy, Słowacji i Niemiec.
Warto podkreślić, że w sezonie 2021/2022 odnotowano większą liczbę odwiedzających jednodniowych ze
Słowacji niż w sezonie 2019/2020.
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