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1. Liczba przyjazdów turystów ogółem 

Liczba przyjazdów turystów ogółem: 5 072 tys. 

w tym: 

przyjazdy mieszkańców Polski: 3 908 tys., 

przyjazdy cudzoziemców: 1 164 tys., w tym przyjazdy turystów polonijnych1: 496 tys. 

2. Liczba przyjazdów turystów wg kwartałów 

Przyjazdy turystów ogółem w poszczególnych kwartałach wyniosły 

• I kwartał: 352 tys. 

• II kwartał: 766 tys. 

• III kwartał: 1 925 tys. 

• IV kwartał: 2 028 tys. 

Przyjazdy turystów z Polski w poszczególnych kwartałach wyniosły 

• I kwartał: 302 tys. 

• II kwartał: 642 tys. 

• III kwartał: 1 471 tys. 

• IV kwartał: 1 492 tys. 

Przyjazdy turystów z zagranicy w poszczególnych kwartałach wyniosły 

• I kwartał: 50 tys.     

• II kwartał: 124 tys. 

• III kwartał: 454 tys. 

• IV kwartał: 536 tys. 

3. Liczba przyjazdów turystów wg miejsca zamieszkania 

Tabela 1 Przyjazdy turystów z Polski według województwa zamieszkania 

Województwo  Udział Przyjazdy (tys.) 

małopolskie 13,1% 511 

śląskie 12,7% 496 

pomorskie 11,4% 447 

dolnośląskie 8,8% 343 

wielkopolskie 8,5% 332 

mazowieckie 6,3% 247 

łódzkie 5,6% 217 

lubelskie 5,1% 198 

zachodniopomorskie 5,0% 194 

podkarpackie 4,8% 189 

kujawsko-pomorskie 4,6% 179 

podlaskie 4,3% 167 

warmińsko-mazurskie 3,2% 124 

lubuskie 2,9% 112 

opolskie 2,3% 89 

 
1 Osoby o polskim pochodzeniu, które od co najmniej 12 miesięcy mieszkają za granicą 
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Województwo  Udział Przyjazdy (tys.) 

świętokrzyskie 1,6% 62 

Ogółem 100% 3 908 

Tabela 2 Przyjazdy turystów z zagranicy według państwa zamieszkania 

Państwo Udział  Przyjazdy w tys. 

Niemcy 13,7% 159 

Francja 8,5% 98 

Wielka Brytania 8,3% 97 

Ukraina 6,8% 79 

Stany Zjednoczone 6,7% 78 

Niderlandy 5,2% 61 

Włochy 5,1% 60 

Szwajcaria 4,3% 51 

Hiszpania 4,3% 51 

Litwa 3,0% 35 

Pozostałe 34,1% 397 

Ogółem 100% 1 164 

Tabela 3 Przyjazdy turystów polonijnych według państwa zamieszkania 

Państwo Udział Przyjazdy w tys. 

Niemcy 18,8% 93 

Wielka Brytania 14,6% 72 

Stany Zjednoczone 9,7% 48 

Szwajcaria 7,3% 36 

Francja 6,7% 33 

Pozostałe 42,9% 213 

Ogółem 100% 496 

 

4. Uwagi metodyczne 

Szacunek dotyczy liczby przyjazdów turystów w 2021 r., tj. przyjazdów obejmujących przynajmniej 1 
nocleg na terenie Warszawy w turystycznej bazie noclegowej lub w innym miejscu, np. u rodziny. Ze 
względu na brak danych w analizie nie uwzględniono przyjazdów jednodniowych odwiedzających. 
Zgodnie z zaleceniami metodologii badań statystycznych turystyki przyjazdy mieszkańców Polski 
obejmują przyjazdy osób, które przebywają na terenie kraju od co najmniej 12 miesięcy, a przyjazdy z 
zagranicy - podróże osób, które od co najmniej 12 miesięcy przebywały poza Polską. 

Szacunek dotyczy liczby przyjazdów a nie liczby odwiedzających, gdyż jedna osoba mogła być w 
Warszawie więcej niż raz w roku. 

Analiza powstała w oparciu o „Metodykę pomiaru ruchu turystycznego” wypracowaną przez zespół 
ekspertów turystyki z inicjatywy władz miejskich Gdańska, Poznania, Warszawy i Wrocławia. 
Wprowadzenie standardów pomiaru wielkości ruchu turystycznego w miastach zapewnia 
porównywalność danych z badań prowadzonych przez różne podmioty i ośrodki badawcze w zakresie 
szacowania wielkości ruchu turystycznego.  

Zgodnie z zaleceniami standardu tegoroczny szacunek wielkości ruchu turystycznego w Warszawie 
opiera się na: 
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• badaniu opinii turystów odwiedzających Warszawę w 2021 r., 

• danych Urzędu Statystycznego w Warszawie o wykorzystaniu warszawskiej bazy noclegowej 
w 2021 r. 

Liczby zamieszczone w tabelach ze względu na zaokrąglenia mogą się nie sumować do podanych 
wartości ogółem. 

 


