
 1 

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM  
Raport za rok 2004 r. 
 
 

Turystyka jest w dzisiejszych czasach jednym z najprężniej rozwijających się 
sektorów gospodarki światowej. Według prognoz Światowej Organizacji Turystyki (WTO), 
wpływy z turystyki na świecie do roku 2020 mogą osiągnąć ok. 2 bilionów USD. 
Zatrudnienie w turystyce do roku 2014 wrośnie do ok. 260 mln osób. 

W skali regionalnej turystyka daje mieszkańcom zatrudnienie i wzrost dochodów. 
W roku 2004 do Małopolski przyjechało ok. 9 mln gości, a wpływy z ich obsługi wyniosły 
szacunkowo ok. 3,3 mld złotych. Małopolska jest regionem szczególnie predestynowanym do 
rozwoju turystyki przyjazdowej, gdyż posiada walory, które już stanowią o dużej 
atrakcyjności turystycznej przez cały rok. 

 
Ruch turystyczny krajowy i zagraniczny 
 

Małopolska cieszy się coraz większym uznaniem wśród turystów zarówno krajowych 
jak i zagranicznych. W roku 2004 przyjechało ich do regionu o 26,66 % więcej (o 6,9 
punktów procentowych) niż w roku poprzednim. Badania Ruchu Turystycznego 
przeprowadzone przez Małopolską Organizację Turystyczną za rok 2004 r. przedstawiają się 
następująco: 

⇒ odwiedzający ogółem - 9,1 mln 
⇒ turyści - 7,2  mln 
⇒ turyści nocujący w regionie - 3,15 mln 
⇒ turyści zagraniczni nocujący w Małopolsce - 1,125 mln 

 
Badania Ruchu Turystycznego przeprowadzone przez MOT w III kw. 2004 r., 

wykazały, że w tym okresie w roku ubiegłym aż 52,7 % turystów krajowych w regionie 
stanowili mieszkańcy Małopolski (26%) oraz województw: śląskiego (13,46%), 
mazowieckiego (13,18%). Pozostałe 48% stanowili w kolejności mieszkańcy województw: 
podkarpackiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego na poziomie 5-6%, 
świętokrzyskiego, pomorskiego 4-5% i pozostałych. 

Struktura odwiedzających krajowych 
w Małopolsce w III kw 2004 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie„Badania ruchu turystycznego w Małopolsce, Małopolska 
Organizacja Turystyczna 2004 r. 
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W przypadku turystów zagranicznych struktura przyjazdów była bardzo podobna jak 
w roku poprzednim Najwięcej gości przybyło z: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, 
Stanów Zjednoczonych i stanowiło to w III kw. 2004 r. w sumie 57 % wszystkich 
przyjazdów. W porównaniu do 2003 roku mniej było turystów z Izraela, Ukrainy i Norwegii, 
natomiast znacznie więcej z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Ponadto z badań 
wynika, że ok. 22 % odwiedzających cudzoziemców miała polskie pochodzenie. 

Struktura odwiedzających cudziemców 
w Małopolsce w III kw 2004 r.
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 Źródło: opracowanie własne na podstawie„Badania ruchu turystycznego w Małopolsce, MOT 2004 r. 
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Wyniki te pokrywają się ze strukturą turystów zagranicznych w obiektach 
noclegowych. Wg GUS najliczniejszą grupę cudzoziemców odwiedzających Małopolskę w 
2004 r. stanowili mieszkańcy Europy (75,2%), w dalszej kolejności – Ameryki Północnej 
(11,0%) i Azji (9,9%). Wśród przybyszów z krajów europejskich przeważali obywatele 
Niemiec (20,0%), Wielkiej Brytanii (12,4%) i Włoch (9,8%). Najwięcej cudzoziemców 
zatrzymało się w obiektach noclegowych zlokalizowanych na terenie Krakowa (81,5%), a w 
dalszej kolejności w powiecie tatrzańskim (9,2%), oświęcimskim (1,9%) i krakowskim 
(1,8%). Średni czas pobytu turysty zagranicznego w województwie wynosił 2,3 dnia. 
Najdłużej obcokrajowcy przebywali w obiektach położonych na terenie powiatu 
nowosądeckiego (średnio – 5,4 dnia), suskiego (3,5 dnia) i brzeskiego (3,4 dnia).  

W 2004 r. turystyczne obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania przyjęły 
725,6 tys. turystów zagranicznych, czyli o 171,9 tys. osób więcej niż przed rokiem. W 2004 r. 
obcokrajowcy stanowili 31,5% ogółu osób korzystających z noclegów, rok wcześniej 27,0%. 
Ponad 80% gości przybyłych z zagranicy zakwaterowało się w hotelach. Wybierali oni 
głównie noclegi w hotelach trzy i cztero gwiazdkowych. 
 
Charakterystyka przyjazdów turystów do Małopolski 
 
Środek transportu 

Ponad 30 % turystów zagranicznych do Małopolski przybywa autokarem, około 25 % 
- własnym samochodem lub przylatuje samolotem. W porównaniu do roku poprzedniego 
zanotowano znaczny wzrost liczby turystów przybywających do Małopolski drogą 
powietrzną. Związane jest to niewątpliwie z rozwojem portu lotniczego w Krakowie, który 
wciąż pozyskuje przewoźników oferujących nowe połaczenia, w tym loty „low cost”. 
Lotnisko Kraków Balice zanotowało 65% (ok. 179 tys.)wzrost pasażerów przylatujących w 
porównaniu do roku poprzedniego (dane Instytutu Turystyki). 

Wśród turystów krajowych nadal najbardzeij popularnym środkiem transportu jest 
samochód osobowy (60%). Wielu korzysta również z pociągu (15 %), około 10 % z 
regularnej komunikacji autobusowej lub autokaru. Niewielu odwiedzających krajowych 
wybiera natomiast samolot (1 %). 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie„Badania ruchu turystycznego w Małopolsce,  MOT 2004 r. 
 

Środek transportu wykorzystywany przez odwiedzjących 
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Środek transportu wykorzystywany przez odwiedzjących 
krajowych w 2003 r. i 2004 r. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie„Badania ruchu turystycznego w Małopolsce,  MOT 2004 r. 
 
Forma przyjazdu 

Z badań wynika, że około 78% odwiedzających krajowych preferuje samodzielne 
organizowanie podróży, tylko 22% przyjeżdza w formie wycieczki zorganizowanej, w tym 
niewielki odsetek, bo tylko 3 -4 % korzysta w tym zakresie z usług biur podróży. 

Odwiedzający zagraniczni również w większości podróżują indywidualnie 57%, ale 
zdecydowanie częściej niż Polacy (42 %) przyjeżdżają do Małopolski w grupach 
zorganizowanych, w tym z ofert biur podróży korzysta 27%, a pozostali wybierają inna formę 
organizacji (np. szkoła, zakład pracy. etc.). Korzystają oni także 2 razy częściej niż Polacy 
z usług pilotów i przewodników turystycznych.  

 

Organizator podróży do Malopolski - 
odwiedzający krajowi - 2004 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie„Badania ruchu turystycznego w Małopolsce,  
MOT 2004 r. 
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Organizator podróży do Malopolski - odwiedzający 
cudzoziemcy - 2004 r.

58%27%

4%
5%

6%

indywidualnie
biuro podróży
zakład pracy,
szkoła
inne

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie„Badania ruchu turystycznego w Małopolsce,  MOT 2004 r. 
 
Wydatki turystów 

Wg badań przeprowadzonych przez Małopolską Organizację Turystyczną podczas 
pobytu w Małopolsce goście wydali szacunkowo: krajowi średnio 303 zł na osobę, 
a zagraniczni średnio 771 zł na osobę. W III kwartale 2004 roku turyści pozostawili kwotę 
ponad 1,1 mld zł, co dało w sumie w roku 2004 ponad 3.3 mld zł. Ponad połowa 
odwiedzjących cudzoziemców zadeklarowała, że byłaby skłonna wydać większą sumę 
pieniędzy. W przypadku turystów krajowych większość odpowiedziała jednak negatywnie. 
Na pytanie, „na co byłby/aby Pan/i skłonny/a wydać więcej” respondenci wskazywali 
najczęściej: zwiedzanie zabytków (m.in. bilety wstępu do muzeów, atrakcji turystycznych), 
aktywny sposób spędzania czasu (basen,siłownia, jazda konna itp.), rozrywka (imprezy 
kulturalne,dyskoteki, spotkania w pubach, restauracjach), konsumpcja (kuchnia regionalna, 
jedzenie, gastronomia), zakupy (głównie pamiątek, biżuterii, prezentów). Zakładając na 
przykład, że tylko każdy z deklarujących „tak” byłby skłonny wydać tylko o 1/10 więcej, to w 
skali roku byłaby to kwota 1,4 mld zł. 
 
Cele i motywy przyjazdu 
 
Większość turystów odwiedzających Małopolskę jako cel przyjazdu podaje 
najczęściej: wypoczynek, zwiedzanie zabytków, rozrywka oraz odwiedziny u 
krewnych i znajomych. Wyniki przeprowadzonych przez MOT ankiet wskazują, że 
turyści zagraniczni na pytania jak spędzają czas w Małopolsce najczęściej 
odpowiadali: idę do restauracji, chodzę na spacery, poznaję okoliczne miejscowości, 
idę do muzeum, bawię się w klubach i dyskotekach.  
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W jaki sposób odwiedzajacy spędzają czas 
w Małopolsce w 2004 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Badania ruchu turystycznego MOT 2004 r. 

 
Zarówno turyści zagraniczni i krajowi najwyżej doceniają w Małopolsce atmosferę 

klimat miejsca oraz życzliwość i gościnność mieszkańców. Podobnie jak w roku poprzednim i 
w 2004r. na liście uwag krytycznych związanych z pobytem i podróżą do Małopolski są dla 
turystów krajowych: problemy z dojazdem, zaśmiecone ulice i lasy, wysokie ceny, tłok, 
brudne toalety, a wg turystów zagranicznych są to przede wszystkim: dostępność 
komunikacyjna (parkingi, drogi etc.), brud i śmieci, informacja w językach obcych oraz stan 
toalet publicznych. Poprawy wymaga także oznakowanie i informacja turystyczna. 

Pomimo tego goście wyjeżdżają zadowoleni i ponad 90 % gości z Polski jak i spoza 
niej zadeklarowało, że poleci Małopolskę swoim znajomym, a 80% odwiedzających 
zagranicznych zamierza ponownie przyjechać do Małopolski, przy czym zdecydowanie 
zdeklarowanych jest 40%. W przypadku odwiedzających krajowych ponad 94% 
odwiedzających wyraziło wolę ponownego przyjazdu do Małopolski, z tego 57% jest 
jednoznacznie zdecydowanych. 
 
Średnia długość pobytu 

Zaobserwować można wydłużenie długości pobytu w porównaniu do roku 
poprzedniego. Zarówno w przypadku turystów krajowych i zagranicznych zwiększył się 
znacznie odsetek pozostających w regionie na okres od 4 do 7 dni i tych, którzy zdecydowali 
się nocować przynajmniej jedną noc. W przypadku turystów zagranicznych prawie o połowę 
zmniejszyła się natomiast liczba osób pozostających na terenie województwa dłużej niż 7 dni. 
Wg badań GUS w obiektach zakwaterowania wynika,  że średni czas pobytu turysty 
zagranicznego w województwie wynosił 2,3 dnia. Najdłużej obcokrajowcy przebywali 
w obiektach położonych na terenie powiatu nowosądeckiego (średnio – 5,4 dnia), suskiego 
(3,5 dnia) i brzeskiego (3,4 dnia). 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Badania ruchu turystycznego MOT 2004 r. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Badania ruchu turystycznego MOT 2004 r. 
 
Baza noclegowa Małopolski 

Według danych statystycznych opracowanych przez GUS stan bazy noclegowej 
województwa zmniejszył się, ale w konsekwencji tego zwiększył się stopień wykorzystania 
miejsc noclegowych, których ponadto w roku udzielono więcej niż w roku poprzednim.  
Bazę noclegową województwa małopolskiego w końcu lipca 2004 r. stanowiły 873 obiekty 
zbiorowego zakwaterowania, z tego 257 obiektów hotelowych (hotelopodobnych) i 616 
pozostałych turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania. Na ogólną liczbę obiektów 
hotelowych (hotelopodobnych) składały się: hotele (154), motele (12), pensjonaty (62) oraz 
inne obiekty hotelowe (29). Do pozostałych obiektów zbiorowego zakwaterowania, zgodnie z 
metodologią badania, zaliczono: domy wycieczkowe (20), schroniska (27), schroniska 
młodzieżowe (11), szkolne schroniska młodzieżowe (36), ośrodki wczasowe (165), ośrodki 
kolonijne (14), ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe (68), domy pracy twórczej (15), zespoły 
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ogólnodostępnych domków turystycznych (16), kempingi (14), pola biwakowe (16), ośrodki 
do wypoczynku sobotnio–niedzielnego i świątecznego (6), zakłady uzdrowiskowe (41) oraz 
pozostałe niesklasyfikowane obiekty (167).  

W końcu lipca 2004 r. turystyczne obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania 
miały do dyspozycji 65,3 tys. miejsc noclegowych, w tym prawie 25% miejsc w hotelach, 
ponad 17% w ośrodkach wczasowych a blisko 14% w pozostałych niesklasyfikowanych 
obiektach zbiorowego zakwaterowania. Najmniejszy udział miejsc noclegowych zanotowano 
w domach pracy twórczej (0,7%) oraz w ośrodkach do wypoczynku sobotnio–niedzielnego 
i świątecznego (0,8%). Niski odsetek wystąpił także w motelach (1,0%), ośrodkach 
kolonijnych (1,1%) i schroniskach młodzieżowych (1,2%). 

Biorąc pod uwagę liczbę obiektów, baza noclegowa turystyki najbardziej rozwinięta 
była w podregionie nowosądeckim, który w końcu lipca 2004 r. skupiał 73,3% ogółu 
obiektów noclegowych województwa. Na terenie Krakowa znajdowało się 13,9% 
turystycznych obiektów, a pozostałe 12,8% w podregionie krakowsko–tarnowskim.  

W podregionie nowosądeckim najwięcej turystycznych obiektów noclegowych 
zbiorowego zakwaterowania zlokalizowanych było w powiatach: nowosądeckim (21,8% 
ogółu obiektów w województwie), tatrzańskim (17,9%) i nowotarskim (15,5%). 

W powiecie nowosądeckim funkcjonowało 190 turystycznych obiektów noclegowych 
zbiorowego zakwaterowania, które oferowały 13,9 tys. miejsc noclegowych (21,4% miejsc 
w województwie). Na terenie powiatu nowosądeckiego działało prawie 44% ośrodków 
wczasowych i 49% zakładów uzdrowiskowych województwa. Obiekty te rozmieszczone były 
głównie w Krynicy, Muszynie i Piwnicznej.  

Na terenie powiatu tatrzańskiego było 156 obiektów noclegowych, które zapewniały 
18,4% miejsc noclegowych w województwie. Miało tam swoją siedzibę 66,7% wszystkich 
domów pracy twórczej województwa, które zlokalizowane były na terenie miasta Zakopanego 
i gminy Kościelisko. 

W powiecie nowotarskim funkcjonowało 135 turystycznych obiektów noclegowych 
zbiorowego zakwaterowania, które dysponowały 8,4 tys. miejsc noclegowych. W powiecie 
nowotarskim zlokalizowanych było 39,0% wszystkich zakładów uzdrowiskowych w 
województwie, które usytuowane były głównie w Szczawnicy i Rabce–Zdrój. 

W Krakowie zlokalizowanych było 121 obiektów noclegowych, w tym 80 hoteli 
(51,9% hoteli w województwie). Obiekty noclegowe oferowały 15,3 tys. miejsc noclegowych 
(23,4%). 

W podregionie krakowsko–tarnowskim w 112 obiektach było 5,7 tys. miejsc 
noclegowych, z których prawie połowa znajdowała się w hotelach. 

Analiza badań ruchu turystycznego przeprowadzona przez MOT wykazały, że 
odnotowuje się spadek liczby i udziału Polaków korzystających  
z obiektów bazy poza (para)hotelowej (o 4,63% i o 1,56 punktów procentowych) na korzyść 
bazy hotelowej (wzrost o 42,70% i o 1,56 punktów procentowych). Uległa również 
zmniejszeniu liczba i udział cudzoziemców nocujących w bazie pozahotelarskiej  
(o 21,10% i o 3,97 punktów procentowych) a zanotowano wzrost liczby tych, którzy spędzili 
noc w bazie hotelarskiej (o 3,02%). Postępuje także ograniczenie roli „szarej strefy” (o 2,74 
punktów procentowych). W tzw. „szarej strefie”, czyli nierejestrowanych miejscach 
zakwaterowania w 2004 r.  wg MOT noc spędziło w Małopolsce: 10,67% gości z Polski oraz 
2,56% turystów z zagranicy. 
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Wykorzystanie bazy noclegowej - odwiedzający 
cudzoziemcy - 2004 r.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Badania ruchu turystycznego MOT 2004 r. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Badania ruchu turystycznego MOT 2004 r. 

 
Wg GUS w 2004 r. z usług turystycznych obiektów noclegowych zbiorowego 

zakwaterowania korzystało 2305,1 tys. osób. Prawie połowa turystów odwiedzających 
województwo małopolskie zatrzymała się w hotelach; w 2004 r. hotele przyjęły 1108,2 tys. 
osób, czyli 48,1% ogółu turystów. Ośrodki wczasowe wybrało 212,2 tys. osób, ośrodki 
szkoleniowo–wypoczynkowe – 169,1 tys. osób, pozostałe niesklasyfikowane obiekty (tj. 
internaty, domy studenckie, które w czasie niepełnego wykorzystania zgodnie z ich 
przeznaczeniem pełniły role turystycznych obiektów noclegowych) – 231,7 tys. osób.  
W odniesieniu do sytuacji z 2003 r. liczba turystów korzystających z obiektów noclegowych 
zwiększyła się o 258,0 tys. osób (o 12,6%). Więcej gości niż rok wcześniej przyjęły: hotele (o 
27,5%), schroniska (o 16,4%), zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych (o 13,1%), 
zakłady uzdrowiskowe (o 6,1%), ośrodki wczasowe (o 3,1%). 

W 2004 r. najwięcej turystów korzystało z noclegów w turystycznych obiektach 
usytuowanych na terenie Krakowa (1042,5 tys. osób, tj. 45,2%) i powiatów: tatrzańskiego 
(426,1 tys. osób, tj. 18,5%), nowosądeckiego (253,9 tys. osób, tj. 11,0%) i nowotarskiego 
(146,5 tys. osób, tj. 6,4%). Najwyższy przyrost liczby turystów w 2004 r. w stosunku do 
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poprzedniego roku odnotowano w obiektach noclegowych zlokalizowanych na terenie 
powiatów: brzeskiego (o 57,5%), wielickiego (o 45,5%), bocheńskiego (o 36,4%), 
Tarnowa (o 24,9%) i Krakowa (o 23,9%). Zmniejszenie liczby turystów  
w największym stopniu dotyczyło powiatów: chrzanowskiego (o 21,5%) i wadowickiego 
(o 10,6%).  

W 2004 r. w turystycznych obiektach noclegowych zbiorowego zakwaterowania 
udzielono 7081,7 tys. noclegów, czyli o 551,5 tys. noclegów więcej niż przed rokiem. 
Najwyższy odsetek udzielonych noclegów odnotowano w hotelach (31,7%), ośrodkach 
wczasowych (13,6%), zakładach uzdrowiskowych (17,2%).  

Przeciętny pobyt turysty w obiekcie noclegowym w 2004 r. wyniósł 3,1 dnia i był 
prawie identyczny jak rok wcześniej – 3,2 dnia. Długość pobytu turysty wynikała ze specyfiki 
obiektu. Najdłużej turyści przebywali w zakładach uzdrowiskowych (12,5 dnia), ośrodkach 
kolonijnych (7,0 dni), domach pracy twórczej (4,9 dnia) i pensjonatach (4,2 dnia). Najkrócej 
gościli w motelach (1,4 dnia) i ośrodkach do wypoczynku sobotnio–niedzielnego 
i świątecznego (1,6 dnia).  

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych, mierzony stosunkiem liczby 
udzielonych noclegów do nominalnej liczby miejsc noclegowych, w 2004 r. osiągnął poziom 
35,6%, czyli był o 0,9 punktu procentowego wyższy niż rok wcześniej. Najwyższy stopień 
wykorzystania miejsc noclegowych wystąpił w okresie letnim; w czerwcu – 39,8%, w lipcu – 
48,6%, w sierpniu – 50,3% a we wrześniu – 40,0%. Spośród wszystkich rodzajów 
turystycznych obiektów najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych (64,3%) 
zanotowały zakłady uzdrowiskowe. 

 
Stan bazy noclegowej i jej wykorzystanie w latach 2003–2004  

Korzystający Udzielone noclegi 
2003 2004 2003 2004 OBIEKTY 

Miejsca 
noclegowe 

stan w dniu 31 
VII 2004 r. w tysiącach 

OGÓŁEM .....................  65256 2047,1 2305,1 6530,2 7081,7 
Hotele ............................  16187 868,8 1108,2 1771,5 2245,0 
Motele ............................  662 30,6 29,3 42,6 41,3 
Pensjonaty ......................  3756 122,0 108,3 539,1 449,4 
Inny obiekt hotelowy ......  1644 × 43,1 × 115,2 
Domy wycieczkowe .......  1437 60,7 54,6 157,1 151,0 
Schroniska ......................  1363 57,5 67,0 107,8 119,3 
Schroniska młodzieżowe  801 70,3 46,9 155,4 97,8 
Szkolne schroniska 
 młodzieżowe .................  2038 × 45,2 × 106,9 
Ośrodki wczasowe ..........  11225 205,8 212,2 968,3 962,5 
Ośrodki kolonijne ...........  745 8,0 6,6 52,5 46,2 
Ośrodki szkoleniowo- 
 -wypoczynkowe ............  5741 178,2 169,1 653,3 671,3 
Domy pracy twórczej .....  489 13,3 13,0 69,1 63,6 
Zespoły 
ogólnodostępnych  
 domków turystycznych ..  1164 16,3 18,5 64,8 73,8 
Kempingi .......................  1579 19,5 19,4 50,7 43,0 
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Pola biwakowe ...............  1612 10,0 7,9 34,1 21,6 
Ośrodki do wypoczynku  
 sobotnio–niedzielnego  
 i świątecznego ...............  499 35,4 27,2 55,7 43,0 
Zakłady uzdrowiskowe ...  5462 91,5 97,1 1143,7 1218,5 
Pozostałe 
niesklasyfikowane 8852 259,1 231,7 664,6 612,4 
Źródło: 0pracowanie GUS w Krakowie Oddział w Limanowej „ Turystyka w Województwie 
Małopolskim w 2004” 

 
Stan bazy noclegowej turystyki oraz jej wykorzystanie  
według powiatów w latach 2003–2004  
 

Korzystający Udzielone noclegi 

2003 2004 2003 2004 WYSZCZEGÓLNIENIE 

Miejsca 
noclegowe 
stan w dniu 
31 VII 2004 

r. w tysiącach 

WOJEWÓDZTWO ......  65256 2047,1 2305,1 6530,2 7081,7 

PODREGION KRAKOWSKO–TARNOWSKI 

RAZEM ........................  5725 198,2 227,5 382,3 434,1 

Powiaty:      

 bocheński ......................  1054 35,7 48,7 60,8 67,0 

 brzeski ...........................  405 5,4 8,5 16,7 23,7 

 chrzanowski ..................  82 5,9 4,6 11,5 9,1 

 dąbrowski ......................  50 0,3 0,3 0,4 0,5 

 krakowski ......................  1261 52,9 56,1 87,1 98,0 

 miechowski ...................  24 1,8 1,9 1,9 2,1 

 olkuski ..........................  572 17,8 17,8 39,7 40,2 

 oświęcimski ..................  521 25,3 25,9 63,4 61,0 

 proszowicki ...................  133 2,9 2,7 3,9 3,3 

 tarnowski .......................  396 14,0 13,2 27,5 30,7 

 wielicki .........................  542 12,0 17,5 26,1 37,4 

 m. Tarnów .....................  685 24,2 30,3 43,4 58,1 

PODREGION NOWOSĄDECKI 

RAZEM ........................  44245 1007,6 1035,1 4451,0 4516,5 

Powiaty:      

 gorlicki ..........................  2173 35,0 36,4 209,1 189,9 



 12 

 limanowski ....................  2015 22,2 25,4 99,6 91,5 

 myślenicki .....................  1187 21,5 20,1 47,8 44,9 

 nowosądecki ..................  13939 254,2 253,9 1571,1 1564,8 

 nowotarski .....................  8439 149,8 146,5 804,5 848,2 

 suski ..............................  2487 50,8 49,9 194,7 195,1 

 tatrzański .......................  12004 393,0 426,1 1393,5 1450,9 

 wadowicki .....................  1301 61,7 55,2 101,0 92,5 

 m. Nowy Sącz ...............  700 19,5 21,6 29,9 38,6 

PODREGION M. KRAKÓW 

RAZEM ........................  15286 841,3 1042,5 1696,9 2131,2 

 Powiat m. Kraków .........  15286 841,3 1042,5 1696,9 2131,2 
 
Źródło: 0pracowanie GUS w Krakowie Oddział w Limanowej „Turystyka w Województwie 
Małopolskim w 2004” 
 

Struktura miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych zbiorowego 
zakwaterowania w 2004 r. 

 

Źródło: 0pracowanie GUS w Krakowie Oddział w Limanowej „Turystyka w Województwie 
Małopolskim w 2004” 
 
 
 
 
Usługi turystyczne, piloci i przewodnicy turystyczni 
 

Na terenie województwa małopolskiego w 2004 r. zarejestrowanych było 413 biur 
turystycznych oraz 693 podmioty świadczące usługi turystyczne pilotów wycieczek, 
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przewodników turystycznych. W roku 2004 i do 31 maja 2005 wydano w sumie 659 nowych 
uprawnień dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.  
W 2004r. uprawnienia uzyskało: 
- 278 pilotów wycieczek 
- 14 przewodników turystycznych terenowych 
- 49 przewodników turystycznych górskich beskidzkich 
- 31 przewodników turystycznych górskich tatrzańskich 
- 77 przewodników turystycznych miejskich 
Natomiast w 2005 r. do 31 maja 2005r. uprawnienia uzyskało: 

- 144 pilotów wycieczek 
- 13 przewodników turystycznych terenowych 
- 0 przewodników turystycznych górskich beskidzkich 
- 1 przewodnik turystyczny górski tatrzański 
- 2 przewodników turystycznych miejskich 

 
Stan bazy podmiotów uprawnionych do świadczenia usług pilota lub przewodnika w 
Małopolsce w latach 2003-2005 
Nazwa 
uprawnienia 

Nowe 
uprawnienia 
wydane w 
2003 

Stan w 
ewidencji 
w 2003 r. 

Nowe 
uprawnienia 
wydane w 
2004 r. 

Stan w 
ewidencji 
w 2004 r. 

Nowe 
uprawnienia 
wydane w 
2005 r. 

Stan w 
ewidencji 
w 2005 r. 

Pilot 
wycieczek 

325 3 715 278 3 993 144 4 137 

Przewodnik 
turystyczny 
miejski 

73 702 77 779 2 781 

Przewodnik 
turystyczny 
górski 
beskidzki 

58 1 113 49 1 162 0 1162 

Przewodnik 
turystyczny 
górski 
tatrzański 

23 446 31 477 1 478 

Przewodnik 
turystyczny 
terenowy 

15 817 14 831 13 831 

Razem 494 6 793 449 7 242 160 7 402 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych z ewidencji Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, stan na 31 maja 2005 r. 
 
 
Szczegółowe wyniki „Badań ruchu turystycznego w Małopolsce w 2004 roku” 
przeprowadzonych przez Małopolską Organizację Turystyczną dostępne są na stronie 
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl 
w zakładce turystyka. 
 
 
 
 

http://www.malopolskie.pl
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