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Słowo wstępne

2021 był kolejnym trudnym rokiem dla turystyki na całym świecie, w szczególności 
w metropoliach, a zatem również dla Warszawy. Pandemia COVID-19 nadal wpływała 
na ograniczenie ruchu turystycznego, zwłaszcza w pierwszym półroczu. Zamknięte 
hotele, restauracje, muzea, praca w reżimie sanitarnym skutecznie zniechęcały do 
odwiedzania stolicy, przez co liczba turystów w pierwszym i częściowo drugim 
kwartale była rekordowo niska.

Poprawa sytuacji nastąpiła wraz z pojawieniem się powszechnie dostępnej 
szczepionki przeciwko koronawirusowi. Większość krajów europejskich, w tym Polska, 
poluzowała obostrzenia dotyczące podróżowania. Ponownie otwarte zostały hotele 
i restauracje oraz atrakcje turystyczne, powrócono do organizacji imprez plenerowych. 
Przełożyło się to bezpośrednio na wzrost liczby przyjazdów do Warszawy w trzecim 
i czwartym kwartale. Końcówka roku to także odradzanie się przemysłu spotkań. 
Do kalendarza wydarzeń powróciły konferencje, targi i sympozja organizowane 
w tradycyjnej formule. 

Choć w drugiej połowie roku dało się zauważyć wyraźne ożywienie w sektorze 
turystycznym, dane statystyczne nie pozostawiały jednak złudzeń – 5 mln turystów, 
którzy odwiedzili Warszawę w całym 2021 r., to dwukrotnie mniej niż w 2019 r.

Pomimo obiektywnych trudności i ograniczeń ruchu turystycznego miniony rok 
przyniósł także pozytywne zmiany. Zakończyły się realizacje nowych przestrzeni 
postindustrialnych - otwarte zostały Browary Warszawskie oraz Fabryka Norblina. 
Obie inwestycje w znaczący sposób wpływają na atrakcyjność warszawskiej oferty 
i od początku stały się popularnymi miejscami spotkań.

Przez cały rok kontynuowano prace nad realizacją dużego założenia, jakim jest 
tzw. Nowe Centrum Warszawy. Inwestycja, na którą składają się między innymi 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Teatr Rozmaitości oraz Plac Centralny, w  istotny 
sposób przeobrazi centrum miasta. Stanie się ono bardziej przyjazne i atrakcyjne dla 
mieszkańców i turystów. 

Warszawa jest miastem, które dynamicznie się zmienia i rozwija. Zauważyć to można 
szczególnie, patrząc na panoramę miasta. Niemal co roku przybywa nowych drapaczy 
chmur, które wyróżniają się ciekawą architekturą i ekologicznymi rozwiązaniami. 
W 2021 r. pełną wysokość osiągnął Varso Tower, który jest najwyższym budynkiem 
Unii Europejskiej. 



Kluczowe dane 2021
Szacunkowa liczba przyjazdów turystów do Warszawy

66
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2021Wpływ turystyki 
na gospodarkę  

Warszawy w 2020

12,9 mld PLN
szacunkowy wkład 

gospodarki turystycznej 
w PKB Warszawy

91% mieszkańców uważa, że rozwój
turystyki w Warszawie pozytywnie 
wpływa na ich życie

84% warszawiaków uważa, że Warszawa
nie jest zatłoczona przez turystów

87 703 osoby
szacunkowe zatrudnienie 
w branżach turystycznych

60 118 osób
skorzystało z punktów  

Warszawskiej Informacji Turystycznej
w stosunku 
do 2020 r.

1,8% 

Atrakcyjność turystyczna Warszawy

Najpopularniejsze główne cele wizyt
turyści krajowi   turyści zagraniczni

zwiedzanie zabytków

28%   29%

odwiedzenie krewnych 
lub znajomych

16%   19%

sprawy służbowe /
interesy

8%   8%

wypoczynek

20%   23%

średnia ocena
atrakcyjności turystycznej

8,6

średnia skłonność
do ponownego przyjazdu

9,1

średnia skłonność 
do zarekomendowania 
przyjazdu rodzinie/znajomym

9,0

w skali od 1 do 10

Największe atrakcje Warszawy 
według turystów
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 1 Wybrane informacje 
społeczno-gospodarcze

Podstawowe dane demograficzne i gospodarcze

1 860 281 osób
Dane ze spisu powszechnego przeprowadzonego 

w okresie 1 kwietnia - 30 września 2021 roku.

 9,4%
w porównaniu 
z rokiem 2011

warszawiacy stanowili 33,7% mieszkańców 
województwa mazowieckiego

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia w latach 2017-2021
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2-5

77% warszawskich przedsiębiorców w 2020 roku wyraziło zdanie, że stolica jest miejscem, do 
którego łatwo jest przyciągnąć wysoko wykwalifikowanych i kreatywnych pracownikó  
z kraju, a 36% uważało, że Warszawa jest atrakcyjna dla pracowników zagranicznych.6

Ponad 100 tys. obywateli państw Unii Europejskiej i ok. 90 tys. cudzoziemców pochodzących 
spoza Unii pracowało w Warszawie.7
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7 226,60 PLN
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

brutto w sektorze przedsiębiorstw 
w ostatnim kwartale 2021 roku

 500,00 PLN
w stosunku 
do I kwartału roku 2020 r. 

przeciętne wynagrodzenie brutto w Warszawie było 
o 379,52 PLN wyższe niż średnie w województwie 
mazowieckim i aż o 1 005,8 PLN wyższe niż 
w Polsce

najwyższe wynagrodzenie brutto pobierali 
pracownicy zatrudnieni w sekcji informacja 
i komunikacja (10 778,06 PLN), a najniższe 
w sekcji administrowanie i działalność 
wspierająca (4939,23 zł)

1 088,9 tys. osób
przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 

w Warszawie w roku 2021

 0,1%
w stosunku do 2020 r. 

zatrudnieni w Warszawie stanowili 69% pracujących 
w sektorze przedsiębiorstw województwa 
mazowieckiego

największy spadek zatrudnienia w stosunku do 
analogicznego okresu 2020 roku odnotowano 
w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (  10,3%)

499 070
liczba podmiotów gospodarki narodowej 

z siedzibą w Warszawie w rejestrze REGON 
na koniec grudnia 2021 roku

 5,0%
w stosunku do 2020 r. 

dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą (54,8%)

najwięcej podmiotów zarejestrowanych było 
w dzielnicach Śródmieście, Mokotów, Wola  
i Praga-Południe

1 068 podmiotów badawczych i rozwojowych funkcjonowało w Warszawie w końcu grudnia 
2020 roku a nakłady na tę działalność wyniosły blisko 10,5 mld PLN.

26,5% kapitału zakładowego warszawskich spółek stanowiło w końcu grudnia 2020 roku 
własność obcokrajowców.

73% warszawskich przedsiębiorców w 2020 roku dobrze oceniło warunki do rozwoju ich firm
w Warszawie.

Agencja Fitch Ratings potwierdziła w 2021 roku międzynarodowy długoterminowy rating Warszawy 
na poziomie "A-".
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fDi European Cities and Regions of the 
Future 2022/23

Ranking europejskich lokalizacji najbardziej atrakcyjnych 
dla przyszłych inwestycji zagranicznych

7. miejsce
 w zestawieniu „European Cities of the Future 2022/23” 

(„Europejskie Miasta Przyszłości 2022/23”)

2. miejsce
w kategorii „business friendliness” 

(„przyjazność dla biznesu”)

6. miejsce
w kategorii „economic potential” 

(„potencjał ekonomiczny”)

Kearney 2021 Global Cities Index

64. miejsce
Światowy ranking miast globalnych

The Global Financial Centres Index 30

56. miejsce
2. miejsce

wśród miast Europy Wschodniej i Azji Środkowej

Ranking światowych centrów finansowych 2021 roku 

(wrzesień)

Komentarz: Spadek w stosunku do roku 2020 
na drugie miejsce. Biorąc pod uwagę pierwsze 
miejsce dla Moskwy można się spodziewać dalszych 
zmian w rankingu

Tholons Global Innovation IndexTM 2021

Światowy ranking najlepszych lokalizacji centrów
usług biznesowych

35. miejsce
w zestawieniu miast 

“Tholons Global Innovation City Index”

Nowa panorama Warszawy – rynek biurowy miasta

6,15 mln m2

zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na koniec 2021 roku. 
Do użytku oddano 16 budynków biurowych o powierzchni biurowej 
łącznie ponad 324 000 m2. Do największych projektów, które uzyskały 
pozwolenie na użytkowanie, możemy zaliczyć: Warsaw Unit (Ghelamco 
– 56 400 m2.), Skyliner (Karimpol – 48 500 m2.), Generation Park Y
(Skanska Property Poland – 44 200 m2.). Na koniec 2021 r. w Warszawie
w budowie znajdowało się około 308 000 m2. powierzchni biurowej
planowanej do oddania w latach 2022-2024.

65% 
powierzchni biurowej powstaje 
w centralnych dzielnicach Warszawy. 
W roku 2022 przewidywane jest 
oddanie do użytku 251 500 m2. 
W następnych dwóch latach 
przewidywane jest oddanie 
odpowiednio 91 000 i 160 600 m2. 

Największe projekty biurowe w trakcie budowy to Varso Tower 
(66 300 m2, do oddania w 2022), The Bridge (47 000 m2, w 2025) 
i Skyliner II (38 000 m2, w 2024). W roku 2022 rozpocznie się 
budowa projektów Skyliner II, trzecia faza Lixa (28 100 m2) 
i Lakeside (24 000 m2).

Ponad 40% całkowitych zasobów powierzchni biurowej w Warszawie uzyskało zielony certyfikat.
Stolica Polski razem z Chicago, Houston, Nowym Jorkiem i San Francisco należy do najbardziej 
ekologicznych metropolii na świecie

4 warszawskie wieżowce -  Varso, Browary, Warsaw Unit, Mennica Legacy Tower uzyskały certyfikat
ekologiczny BREEAM Interim na najwyższym możliwym poziomie „Outstanding”
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Najnowsze wieżowce Warszawy

Centra Handlowe Warszawy

Ponad 1,7 mln m2 wyniosły zasoby powierzchni centrów handlowych w aglomeracji warszawskiej 
w 2021 roku. 

Trendem zyskującym na znaczeniu są inwestycje w obiekty typu mixed-use – w 2020 roku 
w Warszawie oddano do użytku Elektrownię Powiśle a w roku 2021 Browary Warszawskie i Fabrykę 
Norblina.

W roku 2021 w Warszawie nie powstało żadne nowe pełnowymiarowe centrum handlowe, dodatkowe 
metry kwadratowe dostarczyły rozbudowy istniejących obiektów np. Designer Outlet Warszawa 
w Piasecznie pod Warszawą o 6 tys. m² 

Jakość życia w Warszawie

mieszkańców w 2021 roku miało pozytywne odczucia związane z Warszawą jako miejscem do życia94%

93% mieszkańców w 2021 roku dobrze oceniło bezpieczeństwo w mieście

Według raportu „Bezpieczne i otwarte miasta” Warszawa jest najbezpieczniejszym miastem w Polsce. 
Według raportu safearound.com Warszawa jest siódmą najbezpieczniejszą stolicą na świecie  
(po Andorze, Wiedniu, Seulu, Oslo, Pradze i Tajpej).

91% mieszkańców w 2021 roku dobrze oceniło 
porządek i czystość w mieście



12

Warszawa jest jednym z największych ośrodków akademickich w Europie. W stolicy Polski studiuje  
prawie ćwierć miliona osób. 10% z nich, czyli niemal 25 tysięcy, to studenci zagraniczni. Prawie 90% 
przyjechało z państw europejskich, wśród pozostałych dominują studenci z Azji, przede wszystkim z Chin.

Warszawa zajęła 14. miejsce na świecie pod względem znajomości języka angielskiego wśród 
mieszkańców miast. Stolica osiągnęła „bardzo wysoki” poziom bie
EF English Proficiency Index 2021.

Warszawa znalazła się na 164. miejscu pod względem kosztów życia na 209 miast w rankingu 
Mercer 2021 Cost of Living City Ranking

Warszawa zajęła 69. miejsce w rankingu Resonance World’s Best Cities 2021 – zestawieniu światowych 
metropolii najlepszych do życia, pracy, inwestowania i odwiedzenia.

Stolica uplasowała się na 54. miejscu w rankingu IESE Cities in Motion Index 2020 – zestawieniu 
najbardziej inteligentnych miast świata (smart cities). Warszawa, czyli drugie – po czeskiej Pradze – 
„najmądrzejsze” miasto Europy Wschodniej, zajęła także wysokie 8. miejsce w kategorii „zarządzanie 
miastem” oraz 14. miejsce w kategorii „planowanie urbanistyczne”.

głości językowej w zestawieniu 

Zielona Warszawa

udział lasów 
w powierzchni miasta

15,4%

największy udział lasów 
przypada na dzielnice: Wawer, 
Wesoła, Białołęka i Ursynów

11,2%
udział terenów zieleni*
w powierzchni miasta 

86 parków
i 279 zieleńców**

najwięcej parków 
znajduje się w dzielnicach: 
Śródmieście (13), Mokotów 
(11) oraz Praga-Południe (9)

najbogatsze w tereny 
zieleni dzielnice to: 
Śródmieście (20%), 

Żoliborz (20%), 
Targówek (18%), 
Mokotów (18%)
i Bielany (17%)

5,7 m2

ogólnodostępnych 
terenów zieleni 

rekreacyjnej 
przypada na 

jednego mieszkańca 
Warszawy

udział terenów objętych ochroną w powierzchni miasta 

27,3%

obszarów Natura 20007 rezerwatów przyrody12 pomniki przyrody494

*parki, zieleńce, ogrody działkowe, ogrody dydaktyczne oraz zieleń towarzysząca różnym obiektom, a także tereny zieleni nieurządzonej z dominacją zadrzewień
(niebędących lasami)
**tereny zieleni, na których m.st. Warszawa ma kompetencje w zakresie utrzymania zieleni

W 2021 roku w Warszawie posadzono ponad 5 tys. drzew, w tym ok. 3900 wzdłuż ulic. Krzewy i żywopłoty 
pojawiły się na powierzchni ponad 37 tys. m2. Posiano ponad 5700 m2 łąk miejskich i wyłączono z koszenia 
ok. 50 ha trawników. W ramach zielonej transformacji w 3 dzielnicach rozbetonowano i obsadzono zieleną 
ponad 1,6 tys. m2. powierzchni.

Rozpoczęto prace modernizacyjne w 3 parkach: Pole Mokotowskie, pod Kopcem Powstania Warszawskiego 
oraz w Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, projektowane są także 2 parki linearne: 
przy ul. Suwak i nad tunelem obwodnicy Warszawy oraz 2 nowe skwery: Gwary Warszawskiej na Woli 
i Sportów Miejskich przy stacji metra Ratusz Arsenał.
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Ponad 40 zrealizowanych w 2021 roku projektów związanych z zielenią zgłoszonych było do budżetu 
obywatelskiego przez mieszkańców. To między innymi nasadzenia drzew, żywopłotów, krzewów i bylin 
a także montaż budek dla ptaków i nietoperzy czy hoteli dla owadów. Dzięki pomysłom warszawiaków 
na Pradze-Południe, Białołęce i Ursynowie powstały ogrody deszczowe.

w 2020 i 2021 r. zbudowano 10 naturalnych placów zabaw w trzech dzielnicach na Mokotowie, Woli 
i Pradze-Północ. Naturalne place zabaw wyposażone są  m.in. w szałasy wiklinowe, tunele, drewniane 
równoważnie, mostki, bale i pieńki, różnego rodzaju huśtawki, zjeżdżalnie i piaskownice. Ponadto najmłodsi 
mogą korzystać z bujaków w kształcie zwierząt, urządzeń do zabawy piaskiem, drewnianych domków, 
schodków, a w kilku lokalizacjach również z przeplotni do wspinania.

W otwartym w 2020 roku Pawilonie Edukacyjnym Kamień odbyło się ponad 100 wydarzeń edukacyjnych, 
warsztatów przyrodniczych, fotograficznych, spotkań, projekcji filmowych, koncertów i innych. 

94% mieszkańców w 2021 roku dobrze oceniło 
stan zieleni w mieście

Warszawska Wisła35,36

bezpłatne spływy kajakowe, nauka wioślarstwa, zajęcia z pływania na deskach SUP i jachtach Optimist 
Niezwykle aktywny sezon na Wiśle

Na 4 warszawskich plażach działały bezpłatne wypożyczalnie 
leżaków, sprzętu sportowego, zabawek i książek.

Przygotowano także zajęcia sportowe na plażach, m.in. jogę, 
szachy, siatkówkę plażową, ultimate frisbee.

Podpisano umowę na budowę mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę

Przeprawa o długości  452 metrów 
połączy Nowe Centrum Warszawy ze rewitalizowaną Starą Pragą. 

Budowa ma zakończyć się w roku 2024. 

W 2021 roku oddano do użytku  
po renowacji Plażę Romantyczną 

na Wawrze 

Nasadzono 354 drzewa 
oraz 1204 krzewy. 

Pojawiła się duża polana rekreacyjna 
oraz wyspa piasku z naturalnymi 

kłodami, które służą mieszkańcom  
do zabawy i odpoczynku. 

Ułożono ścieżki spacerowe,  
ustawiono ławki i stoły piknikowe

Nastawienie warszawiaków do rozwoju turystyki w 2021 roku37,38



 2 Dostępność komunikacyjna 
i baza noclegowa
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Dostępność komunikacyjna
Dostępność lotnicza
Przybliżony czas bezpośredniego przelotu do Warszawy z wybranych miast

1,2
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Lotnisko Chopina – podstawowe dane i informacje za 2021 rok3-6

7,4 mln
obsłużeni pasażerowie

80 608
wykonane operacje 

lotnicze

140
trasy regularne

38%
udział w rynku 

lotniczym w Polsce

Lotnisko Chopina centrum 
Warszawy

ok. 10 km

30 minut
autobus

25 minut
Szybka Kolej Miejska samochód/taksówka

25 minut
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W 2021 roku na Lotnisku Chopina obsłużono ponad 7mln pasażerów, co stanowi wzrost o 36% 
w stosunku do roku 2020. Trzy razy udało się przekroczyć granicę miliona pasażerów w ciągu jednego 
miesiąca.  Procentowa odbudowa ruchu pasażerskiego w 2021 w stosunku do 2019 roku wyniosła 40%, 
co stawia Lotnisko Chopina przed takimi lotniskami jak Praga, Budapeszt, Wiedeń, Berlin, Kopenhaga 
i Helsinki.

Prawie 64% pasażerów podróżowało samolotami przewoźników tradycyjnych. Podróże liniami 
niskokosztowymi wybrało ponad 16  proc. pasażerów, a czartery – około 20%. 

W pierwszej piątce najczęściej wybieranych kierunków na trasach regularnych znalazły się Paryż, Londyn, 
Frankfurt, Kijów i Amsterdam. Jeśli chodzi o czartery – przez cały 2021 rok najchętniej wybierane były 
krótsze południowe trasy, np. do Antalyi, Hurgady, Marsa Alam, Rodos czy Heraklionu.

Lotnisko Warszawa/Modlin – podstawowe dane i informacje za 2021 rok

1,4 mln
obsłużeni pasażerowie

14 501
wykonane operacje 

lotnicze

54
kierunki lotnicze

7,4%
udział w rynku 

lotniczym w Polsce

Lotnisko 
Warszawa/Modlin

centrum 
Warszawy

ok. 40 km

45 minut
autobus samochód/taksówka

45 minut

Liczba obsłużonych pasażerów i wykonanych operacji lotniczych wzrosła odpowiednio o 67,1% 
i 48,2% w stosunku do roku 2020. Porównując z okresem przed pandemią poziom ruchu 
pasażerskiego roku 2021 stanowił 46,9% przewozów odnotowanych w 2019 roku.

Lotnisko Chopina i Lotnisko Warszawa/Modlin – obsłużeni pasażerowie w latach 2016-2021 (liczba i zmiana rok 
do roku)
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Lotnisko Chopina i Lotnisko Warszawa/Modlin na tle wybranych lotnisk – obsłużeni pasażerowie w 2021 roku 
(liczba i zmiana w stosunku do 2020 r.)17

Dostępność kolejowa i drogowa

Przybliżony czas dojazdu do Warszawy z wybranych miast

18



17

Środki transportu
Środki transportu wykorzystywane w podróży bezpośrednio do Warszawy (udział procentowy i zmiana 
w stosunku do 2020 r.*)

19,20

Acr63031618897282471047.pdf   1   28/11/2022   14:43Acr630316188972813097185.pdf   1   28/11/2022   14:47

* zmiana w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku (badanie zostało wykonane w 2020 r. w miesiącach wrzesień-listopad)

Komunikacja miejska

49% osób podróżowało autobusami

•Miejskie Zakłady Autobusowe pr zyjmowały dostawy zamówionych stu
autobusów zasilanych gazem. Dzięki temu największy warszawski operator
autobusowy dysponuje obecnie 500 pojazdami nisko i zeroemisyjnymi

•Działania proekologiczne w ramach infrastruktur y przystankowej
skupiły się na rozwoju sieci wiat z panelami fotowoltaicznymi oraz ich
zazielenianiu przez wykładanie na ich dachach rozchodnika

23% osób przemieszczało się tramwajami

•W  e wrześniu oddano do użytku ostatni odcinek trasy tramwajowej łączącej
Tarchomin, Nowodwory i Winnicę przez most Marii Skłodowskiej-Curie
z pierwszą linią metra

•Do W  arszawy dotarły pierwsze ze 123 zamówionych przez Tramwaje
Warszawskie składów wyprodukowanych przez Hyundai Rotem. Ponad
30-metrowe tramwaje są dłuższe od dotychczas eksploatowanych o 2,5 m
i mogą pomieścić 240 pasażerów

•P od koniec roku popisano umowę na budowę piątej w Warszawie zajezdni
tramwajowej, która powstanie na Białołęce. Zajezdnia Annopol będzie
pierwszą zajezdnią tramwajową zbudowaną od 1963 r., a planowany
termin zakończenia inwestycji to luty 2024.

22% osób skorzystało z metra

Acr6303161889728-19363351.pdf   1   28/11/2022   15:09Acr6303161889728493280.pdf   1   28/11/2022   15:07

21

• Intensywne prace przy linii M2 trwały na ostatnim odcinku wschodnim
i przedostatnim zachodnim. Jednocześnie w Ostrawie i Pilźnie produkowano i
testowano pociągi dla stołecznego metra. Zgodnie z umową Škoda
Transportation dostarczy 37 jednowagonowych pociągów, z których
każdy pomieści nawet 1,5 tys. pasażerów. Będą to pierwsze składy Metra
Warszawskiego, w których przestrzeń pasażerską podzielono umownie na
dwie części – dla osób planujących dłuższą podróż, gdzie zadbano o większą

• Jednocześnie z budową M2 trwały prace przygotowawcze dobudowy

trzeciej linii metra. W ramach pierwszego etapu inwestycji planowana jest
na Pradze-Południe ośmiokilometrowa trasa biorąca początek przy gotowej
już stacji M2 Stadion Narodowy.

17
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•Intensywne prace przy linii M2 trwały na ostatnim odcinku wschodnim
i przedostatnim zachodnim. Jednocześnie w Ostrawie i Pilźnie produkowano
i testowano pociągi dla stołecznego metra. Zgodnie z umową, Škoda
Transportation dostarczy 37 jednowagonowych pociągów, z których

liczbę foteli i ekrany informacyjne oraz dla pasażerów chcących przejechać 
dwie, trzy stacje, gdzie skupiono się na większej liczbie uchwytów.

• Jednocześnie trwały prace przygotowawcze do budowy trzeciej linii metra.
W ramach pierwszego etapu inwestycji planowana jest na Pradze-Południe
ośmiokilometrowa trasa rozpoczynająca się przy gotowej już stacji M2
Stadion Narodowy.

osób wybrało połączenia kolejowe5%
• W 2021 roku finalizowano pierwszą część zamówienia na nowe pociągi

z Newagu. Pierwsze z 21 składów przechodziły testy w Instytucie Kolejnictwa
w Żmigrodzie, by na początku roku 2022 dotrzeć do Warszawy.

Linie turystyczne
Z Warszawskich Linii Turystycznych w 2021 roku skorzystały 130 492 osoby – to o ponad 6 tys. 
więcej, niż w przedpandemicznym 2019 roku. Warszawiacy i turyści mieli latem do dyspozycji 
promy przez Wisłę, statek do Serocka, linie autobusowe i tramwajowe obsługiwane 
zabytkowym taborem oraz kolejkę wąskotorową.

Acr630316188972825887439.pdf   1   28/11/2022   15:48Acr630316188972828190611.pdf   1   28/11/2022   15:52Acr630316188972813534683.pdf   1   28/11/2022   15:56Acr6303161889728524753.pdf   1   28/11/2022   15:57Acr6303161889728-10738822.pdf   1   28/11/2022   16:00

16 parkingów P+R (Parkuj i Jedź) z 4 500 miejscami postojowymi oraz 32 bezpłatnymi 
stacjami ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym funkcjonowało w Warszawie 
w 2021 roku. Pod koniec roku 2021 ukończono budowę parkingu przy stacji kolejowej 
Warszawa Żerań. Kolejne parkingi są w planach lub w budowie (np. Warszawa Jeziorki, 
Stacja Metra Bródno). Nowe parkingi są przyjazne dla środowiska naturalnego i lokalnej 
społeczności, a ich funkcjonowanie będzie oparte na odnawialnych źródłach energii.

Acr630316188972831644933.pdf   1   28/11/2022   16:40

Ponad 17 tys. licencjonowanych taksówek jeździ po warszawskich ulicach.

w stosunku do 2020 r.

Acr630316188972871921006.pdf   1   28/11/2022   16:42

Około 7 tys. współdzielonych hulajnóg elektrycznych mieli do dyspozycji mieszkańcy 
i turyści w Warszawie w 2021 roku. To blisko 40% wszystkich przeznaczonych 
do wypożyczeń e-hulajnóg w Polsce,

Acr6303161889728117251080.pdf   1   28/11/2022   16:45

Według portalu Kayak służącego do wyszukiwania i porównywania cen lotów, noclegów, 
pakietów wakacyjnych i wynajmu samochodów, w Warszawie aktualnie funkcjonuje 58 
wypożyczalni samochodów w 165 lokalizacjach.



19

Rowerowa Warszawa 2021

710 km
sieci rowerowej

Acr6303161889728-91460.pdf   1   28/11/2022   17:14

Warszawski Rower Publiczny Veturilo

Ponad 3,3 mln
wypożyczeń

Acr6303161889728112351529.pdf   1   28/11/2022   17:15

67% mieszkańców dobrze oceniło 
funkcjonowanie Veturilo

• z systemu skor zystało
ponad 132 tys. użytkowników

• najpopularniejszą stacją, podobnie jak 
w poprzednich latach, była ta położona
w pobliżu Centrum Nauki Kopernik

• średni czas wypożyczenia roweru wynosił 
28 minut

•  mieszkańcy i turyści mieli do dyspozycji 5 tys.
rowerów, w tym 60 rowerków dziecięcych, i 100
rowerów elektrycznych, dostępnych na blisko
400 stacjach (w tym 34 stacje sponsorskie)

• łącznie użytkownicy systemu rowerowego wyjeździli 
ponad 1 425 628 godzin

  86% mieszkańców w 2021 roku uważało, że Warszawa 
jest miastem przyjaznym dla rowerzystów

93% turystów w 2021 roku dobrze oceniło
 komunikację miejską*

Acr794266907072-1931020.pdf   1   28/11/2022   18:53Acr79426690707224772127.pdf   1   28/11/2022   18:59

mieszkańców w 2021 roku dobrze oceniło 
funkcjonowanie komunikacji miejskiej

Warszawa w czołówce miast z najbardziej zrównoważonym transportem miejskim w Europie. Stolica 
zajęła 4. miejsce w rankingu Sustainable Mobility Index przygotowanym przez brytyjski serwis Uswitch, 
wyprzedzając takie miasta jak Paryż (5.), Wiedeń (7.) czy Berlin (11.). Mocną stroną Warszawy jest m.in. 
przyjazna środowisku flota autobusowa.

771
obiektów 

noclegowych*

Acr996331775424282549.pdf   1   30/11/2022   11:17

Acr6303161889728248301599.pdf   1   28/11/2022   17:16

52 474**
miejsc 

noclegowych*

Acr6303161889728162981679.pdf   1   28/11/2022   17:17Acr6303161889728184921153.pdf   1   28/11/2022   16:55Acr6303161889728288951155.pdf   1   28/11/2022   16:56Acr6303161889728254971234.pdf   1   28/11/2022   16:58Acr6303161889728-112281305.pdf   1   28/11/2022   16:59Acr6303161889728-316401414.pdf   1   28/11/2022   17:12Acr794266907072-26971231.pdf   1   28/11/2022   19:10
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Hotele w 2021 roku (liczba i zmiana w stosunku do 2020 r.)

Liczba hoteli

107
razem

 4
w stosunku 
do 2020 r.

Komentarz: Po pierwszym roku pandemii warszawska 
baza hotelowa skurczyła się nieznacznie (o 4 obiekty), 
ale wzrosła liczba miejsc noclegowych.

Liczba miejsc noclegowych

35 147
razem

 466
w stosunku 
do 2020 r.

18 048
liczba pokoi

Średnia liczba miejsc noclegowych

318
średnio

 2
w stosunku 
do 2020 r.

160
średnia liczba 

pokoi w hotelu

W marcu 2021r. otwarto hotel NYX w centrum Warszawy obok Dworca Centralnego. Hotel zlokalizowany 
jest w kompleksie Varso Place, obok powstającej Varso Tower – najwyższego budynku w Unii Europejskiej. 
Oferuje 331 pokoi, dwa bary, w tym jeden na dachu 19-piętrowego budynku, 550 m kw. powierzchni 
konferencyjnej, restaurację Clash z kuchnią polsko-izraelską, retro automaty do gier oraz studio fitness.35

W maju Grupa Arche uruchomiła drugą część Arche Hotelu Polonez na Ursynowie z 250 pokojami 
i sześcioma salami konferencyjnymi na 500 osób. Razem z otwartą w 2018 r. pierwszą częścią cały 
kompleks dysponuje 400 pokojami sprzedawanymi w systemie condo.36

Hotel Nobu Warsaw został uhonorowany czterema nagrodami w konkursie European Property Awards 2021-
2022. Jest zwycięzcą w kategorii „Hotel Architecture”, otrzymał też pięć gwiazdek i nominację do kolejnego 
etapu konkursu w kategorii „Hotel Construction & Design”, pięć gwiazdek i nominację do kolejnego etapu 
w kategorii „Hotel Interior” oraz pięć gwiazdek i nominację do kolejnego etapu w kategorii „Bathroom Design”. 
European Property Awards to jedne z najważniejszych europejskich nagród przyznawanych najlepszym 
projektom architektonicznym.37

Acr996331775424-618183.pdf   1   30/11/2022   11:32Acr99633177542432645414.pdf   1   30/11/2022   11:34Acr996331775424-28178641.pdf   1   30/11/2022   11:36

 25 obiektów hotelowych znajduje się obecnie w budowie lub ich budowa jest planowana 
w Warszawie. Zdecydowana większość z nich to hotele należące do różnych sieci,  
min. Marriott, Puro, Ibis, Holiday Inn
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Na lata 2022 – 2025 zaplanowane jest otwarcie 25 obiektów hotelowych w Warszawie, między innymi

• 5-gwiazdkowy Autograph Collection

• 5-gwiazdkowy Royal Tulip Apartments

• 4-gwiazdkowy Puro

• 4-gwiazdkowy Radisson Red

• 3-gwiazdkowy Moxy Warszawa Centrum

Pozostałe obiekty noclegowe w 2021 roku (liczba i zmiana w stosunku do 2020 r.)*

Liczba pozostałych obiektów noclegowych

Acr99633177542426691399.pdf   1   30/11/2022   13:28

664
razem

 137
w stosunku 
do 2020 r.

Liczba miejsc noclegowych

Acr99633177542446081758.pdf   1   30/11/2022   13:32

17 327
razem

 1 108
w stosunku 
do 2020 r.

*na podstawie danych Stołecznego Biura Turystyki, Urzędu m.st. Warszawy oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii

**oraz 100 miejsc namiotowych i 80 karawaningowych

Miejsca noclegowe w obiektach noclegowych w dzielnicach Warszawy w 2021 roku

Acr996331775424207992501.pdf   1   30/11/2022   15:03Acr9963317754248002358.pdf   1   30/11/2022   13:57Acr99633177542436911005.pdf   1   30/11/2022   13:21Acr99633177542490001141.pdf   1   30/11/2022   13:22Acr996331775424-125802108.pdf   1   30/11/2022   13:35Acr996331775424-157992221.pdf   1   30/11/2022   13:53
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Korzystający z obiektów noclegowych*

2 029 847
turystów skorzystało 

z obiektów noclegowych 
w 2021 roku

 54,4%
w stosunku 
do 2020 r.

 46,6%
w stosunku 
do 2019 r.

454 611
turystów zagranicznych 
skorzystało z obiektów 

noclegowych w 2021 roku

8,8%
w stosunku 
do 2020 r.

Komentarz: W wyniku restrykcji 
wprowadzonych podczas pandemii 
COVID-19 hotele w Warszawie nie mogły 
funkcjonować od początku 2021 r. do 
12 lutego (korzystać mogły tylko niektóre 
grupy zawodowe), od 15 marca do 
7 maja. W okresach 12 lutego – 15 marca 
i 7 maja – 26 czerwca hotele działały 
w reżimie sanitarnym zakładającym 
między innymi 50-procentowy limit 
obłożenia. W kolejnych miesiącach 
dozwolone obłożenie hotelu wynosiło 
pomiędzy 50% a 75%

Turyści zagraniczni korzystający z obiektów noclegowych w 2021 roku – top 10 wg kraju zamieszkania (liczba, 
udział procentowy i zmiana w stosunku do 2020 r.)

Acr996331775424-123262624.pdf   1   30/11/2022   15:22

Turyści korzystający z obiektów noclegowych w latach 2010–2021

* dane Głównego Ur zędu Statystycznego z obiektów powyżej 10 miejsc noclegowych, z uwzględnieniem od 2017 roku imputacji dla jednostek, które odmówiły udziału 
w badaniu.

Noclegi udzielone turystom i ich czas pobytu w obiektach noclegowych

* dane Głównego Urzędu Statystycznego z obiektów powyżej 10 miejsc noclegowych, z uwzględnieniem imputacji dla jednostek, które odmówiły udziału w badaniu.

 

 48,9%
w stosunku 
do 2020 r.

3 479 622
noclegów udzielonych turystom

w obiektach noclegowych w 2021 roku*

 3

Acr996331775424-287672619.pdf   1   30/11/2022   15:08Acr996331775424-188062753.pdf   1   30/11/2022   16:00Acr996331775424181543048.pdf   1   30/11/2022   16:08Acr996331775424183223252.pdf   1   30/11/2022   16:14Acr996331775424310073511.pdf   1   30/11/2022   16:21
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Noclegi udzielone turystom w obiektach noclegowych wg miesięcy w latach 2019-2021*

* dane Głównego Urzędu Statystycznego z obiektów powyżej 10 miejsc noclegowych, z uwzględnieniem imputacji dla jednostek, które odmówiły udziału w badaniu

Noclegi udzielone turystom w obiektach noclegowych w latach 2017-2021 w porównaniu z wybranymi miastami 
(liczba w mln i zmiana rok do roku)

Udział noclegów udzielonych turystom zagranicznym w ogólnej liczbie noclegów i średni czas pobytu 
w obiektach noclegowych w 2021 r. w porównaniu z wybranymi miastami

Komentarz: Stolice Czech i Węgier były przed 2020 rokiem 
jednymi z liderów w Europie, biorąc pod uwagę udział 
noclegów udzielonych turystom zagranicznym w ogólnej liczbie 
noclegów. Pomimo ograniczeń w ruchu międzynarodowym 
wskutek pandemii COVID-19 sytuacja nie uległa zasadniczej 
zmianie. W dalszym ciągu w Pradze i Budapeszcie – w 
odróżnieniu od Warszawy – to turyści zagraniczni stanowili 
zdecydowaną większość osób korzystających z noclegów.

Acr1230449535424-1877122.pdf   1   01/12/2022   11:25Acr99633177542475343656.pdf   1   30/11/2022   17:03Acr996331775424-72643770.pdf   1   30/11/2022   17:06Acr99633177542447933883.pdf   1   30/11/2022   17:07Acr996331775424306174347.pdf   1   30/11/2022   18:37Acr14575306904512-24285360.pdf   1   30/11/2022   18:43Acr14575306904512-25104624.pdf   1   30/11/2022   18:45Acr1457530690451223309640.pdf   1   30/11/2022   18:46Acr1457530690451220571644.pdf   1   30/11/2022   18:47Acr1457530690451211647700.pdf   1   30/11/2022   18:48Acr1457530690451211481723.pdf   1   30/11/2022   18:50Acr14575306904512-19581869.pdf   1   30/11/2022   18:54
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Hotele – wynajęte pokoje i udzielone noclegi

Ponad 1,9 mln
pokoi wynajętych turystom 

w hotelach w 2021 roku*

 58,0%
w stosunku 
do 2020 r.

Pokoje wynajęte turystom w 2021 roku wg kategorii hotelu*:

Wykorzystanie pokoi w hotelach w 2021 roku*

30,5%  8,1 p.p.
w stosunku 
do 2020 r.

najwyższe 
wykorzystanie 
w październiku

56,0%

najniższe 
wykorzystanie 

w kwietniu

Acr2019178011584-24322169.pdf   1   01/12/2022   13:30

12,7%
*dane Głównego Urzędu Statystycznego z obiektów powyżej 10 miejsc noclegowych, z uwzględnieniem imputacji dla jednostek, które odmówiły udziału w badaniu

Noclegi udzielone turystom zagranicznym z wybranych krajów w hotelach w latach 2016-2021

Warszawa znalazła się na 20. miejscu pośród 117 europejskich miast w rankingu liczby noclegów 
udzielonych w roku 2021, przed takimi miastami jak Budapeszt, Oslo czy Bruksela. Kolejne polskie 
miasto – Gdańsk znalazło się na miejscu 55.

Acr2019178011584-491414.pdf   1   01/12/2022   13:46Acr201917801158416813419.pdf   1   01/12/2022   13:48Acr201917801158413029647.pdf   1   01/12/2022   13:51Acr2019178011584-2837914.pdf   1   01/12/2022   13:12Acr201917801158416699796.pdf   1   01/12/2022   13:59
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Wynajem obiektów przez Airbnb i Vrbo w 2021 roku

4 487

obiektów było dostępnych na wynajem w listopadzie
(domów, apartamentów itd.) 

– o 252 mniej w porównaniu do grudnia 2020 r.
i 2 372 mniej w porównaniu do marca 2020 r.

242 PLN

ADR (average daily rate – średnia stawka za dzień) 
w październiku 2021 r. 

(o 57 PLN więcej w porównaniu do listopada 2020 r.)

77%
obłożenie 

w sierpniu

10 p.p.
w porównaniu 
do sierpnia 2020 r.

46%
obiektów 

dostępnych przez 
1-3 miesiące

 16 p.p.
w porównaniu 
do marca 2020 r.

  
  

 15%
obiektów

dostępnych przez
10-12 miesięcy

15 p.p.
w porównaniu 
do marca 2020 r.

 

94% turystów, którzy odwiedzili Warszawę w 2021 roku, nocowało w granicach miasta

Główne formy zakwaterowania turystów w 2021 roku (udział procentowy i zmiana 
w stosunku do 2020 r.*)

*zmiana w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku (badanie zostało wykonane w 2020 r. w miesiącach wrzesień-listopad)

Standard hoteli, z których korzystali turyści w 2021 roku

Acr2019178011584-176571217.pdf   1   01/12/2022   15:02

Turyści krajowi Turyści zagraniczni

Acr2019178011584131939.pdf   1   01/12/2022   14:17Acr2019178011584-116671040.pdf   1   01/12/2022   14:19Acr2019178011584314181076.pdf   1   01/12/2022   14:23Acr2019178011584-136531089.pdf   1   01/12/2022   14:26

 95% turystów w 2021 roku dobrze oceniło
 bazę noclegową* 

*osoby, które skorzystały z tego rodzaju usługi



 3 Atrakcje turystyczne  
i wydarzenia kulturalne 

Warszawa postindustrialna

Przywracanie życia dawnym obiektom postindustrialnym jest w ostatnich latach zauważalnym 
trendem w Warszawie. Stare fabryki, dawne obiekty przemysłowe, przestrzenie, które 
przez dekady wyłączone były z działalności, stają się otwartymi, przyjaznymi miejscami 
dla mieszkańców i przyjezdnych. Powstają w nich nowe mieszkania, biurowce, restauracje, 
kawiarnie, sklepy, organizowane są wydarzenia kulturalne i targowe.
W 2021 roku w Warszawie przybyły dwa nowe miejsca tego typu, a dwa kolejne były 
w budowie.

Centrum Praskie Koneser

Otwarty w 2018 roku teren dawnej Warszawskiej 
Wytwórni Wódek Koneser. Odrestaurowane zostały 
zabytkowe budynki i wybudowane nowe przestrzenie 
mieszkalne i biurowe, które wpisały się w architekturę 
obiektu. Funkcjonuje tu Muzeum Polskiej Wódki, 
Campus Google, centrum konferencyjno-eventowe, 
centrum wystawiennicze, galerie sztuki, hotel, 
a także ponad 12 punktów gastronomicznych. Na 
ogólnodostępnym Placu Konesera odbywa się wiele 
wydarzeń kulturalnych i targowych. W roku 2021 na 
terenie Konesera organizowane były między innymi: 
czwartkowe koncerty muzyki klasycznej, spektakle Och-
Teatr i Teatr Polonia, warsztaty malarskie z artystami, 
festiwal Przerób-my, kino letnie i wydarzenia targowe. 

Elektrownia Powiśle

Otwarta w 2020 roku przestrzeń dawnej elektrowni na 
Powiślu, zlokalizowana w sąsiedztwie Bulwarów, Centrum 
Nauki Kopernik i Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. 
Jest połączeniem przestrzeni handlowej, w której znaleźć 
można wyjątkowe marki, strefę beauty oraz food court  
z 13 konceptami gastronomicznymi. W roku 2021 
Elektrownia Powiśle była gospodarzem ponad 400 
wydarzeń: targów, koncertów, wystaw, projekcji kina 
letniego oraz warsztatów.

1-6
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Fabryka Norblina

Teren dawnych zakładów metalowych Norblin, Bracia 
Buch i T. Werner, który po długiej rewitalizacji otwarty 
został jesienią 2021 roku. Odrestaurowanych zostało 
9 zabytkowych budynków oraz blisko 50 maszyn 
(42 urządzenia wpisane do rejestru zabytków), 
stanowiących ciąg technologiczny dawnej Walcowni 
Metali Warszawa, w tym ważąca 50 ton zabytkowa 
prasa hydrauliczna 1000T. Platery, będące dziełami 
sztuki użytkowej, podziwiać można w Muzeum 
Fabryki Norblina. Muzeum oferuje nowoczesny sposób 
zwiedzania czterema różnymi ścieżkami, a obiekty 
muzealne zlokalizowane są w całej przestrzeni 
kompleksu. Na terenie Fabryki Norblina znajduje się 
także butikowe kino – KinoGram, Piano Bar, galeria 
sztuki, BioBazar z certyfikowanymi eko produktami oraz 
największa w Warszawie strefa restauracyjna – Food 
Town, na którą składa się pięć zabytkowych hal i 23 
koncepty gastronomiczne. W 2022 roku w Fabryce 
ma otworzyć się Apple Muzeum Polska oraz w pełni 
cyfrowa galeria sztuki – ART BOX Experience.
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Browary Warszawskie

Dawny teren jednego z największych browarów 
w Europie, który po wielu latach został przywrócony 
miastu. Powstały tu nowe budynki mieszkalne 
i biurowe. W 2021 roku przestrzeń została oficjalnie 
otwarta. Znaleźć tu można pięć nowych placów 
miejskich, w XIX-wiecznej Warzelni restauracje i bar 
sportowy należący do Roberta Lewandowskiego, 
w piwnicach odnowionej Leżakowni otwarty został 
jesienią Food Hall Browary, a w nim 12 konceptów 
kulinarno-barowych. W bocznym skrzydle tego samego 
budynku swoje miejsce znalazł Browar Warszawski, 
który już w lipcu 2021 roku uwarzył pierwsze kadzie 
rzemieślniczego piwa w 18 gatunkach.

W budowie

Fabryka PZO

Dawne Polskie Zakłady Optyczne zlokalizowane na 
praskim Kamionku, których historia sięga drugiej 
połowy XIX wieku. Na tym terenie powstają 
budynki mieszkalne, przestrzeń biurowa i food 
court w historycznym budynku Fabryki. 

Bohema

Stuletnia przestrzeń pofabryczna zakładów 
kosmetycznych Pollena-Uroda, na terenie 
której znajduje się 13 zabytkowych budynków. 
Najstarsze z nich powstały w 1899 roku. 
W zrewitalizowanych obiektach powstają lofty, 
a także przestrzeń łącząca funkcje biurowe, 
handlowe i usługowe. 



Najpopularniejsze wśród mieszkańców i turystów atrakcje Warszawy  
– frekwencja w 2021 roku*
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*dane przybliżone bądź wynikające z zaokrągleń do tysięcy
**liczba odwiedzających taras widokowy na 30. piętrze

Komentarz: W roku 2021, na skutek obostrzeń 
nałożonych podczas pandemii COVID 19, muzea 
i inne atrakcje były zamknięte przez część roku 
lub działały w reżimie sanitarnym

Główne atrakcje odwiedzane w Warszawie przez turystów w 2021 roku*

*podane odsetki przekraczają sumę 100%, ponieważ badani mogli wskazać więcej niż jedną atrakcję



Największe atrakcje Warszawy w 2021 roku według turystów*

*podane odsetki przekraczają sumę 100%, ponieważ badani mogli wskazać więcej niż jedną atrakcję

14

Wybrane atrakcje turystyczne Warszawy w roku 2021

W styczniu rozpoczął się Jubileusz 50-lecia 
Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. 
Obchody zaplanowane są do 2024 roku. 
W pierwszym roku Jubileuszu odbyły się cztery 
ważne wystawy, spotkania, wykłady, a także piknik 
jubileuszowy.

Plac Defilad zmienia swój wygląd. Rośnie 
budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jednego 
z kluczowych projektów realizowanych w ramach 
Nowego Centrum Warszawy. Po ukończeniu 
fundamentów i konstrukcji podziemnych budowa 
wkroczyła w fazę wznoszenia kondygnacji 
naziemnych. Z części Placu zostanie wyodrębniony 
nowy Plac Centralny, którego projekt został 
wyłoniony w konkursie. Będzie tu można odnaleźć 
nawiązania do nieistniejących już ulic i kamienic, 
przybędzie zieleni i miejsc wypoczynkowych. 
W grudniu Rada m.st. Warszawy podjęła decyzję 
o zwiększeniu środków na budowę siedziby teatru
TR Warszawa, która stanie w sąsiedztwie Muzeum.

W marcu otwarto po modernizacji główną 
siedzibę Muzeum Niepodległości w Pałacu 
Przebendowskich/Radziwiłłów. Najważniejszą zmianą 
jest zaadaptowanie piwnic na salę multimedialną, 
która możepomieścić na widowni niemal 100 osób. 
Na zwiedzających czekają cztery ekspozycje stałe.
W ramach prac zmodernizowano wystawę stałą 
"Polonia Restituta. O niepodległość i granice 1914-
1921" oraz odtworzono ekspozycję "Z Orłem Białym 
przez wieki. Symbol władców, państwa i narodu". 
Prezentowane są także dwie nowe wystawy 
stałe: „Kresy i Bezkresy w zbiorach Muzeum 
Niepodległości” oraz wystawa opowiadająca historię 
siedziby Muzeum. 

22-32

19 kwietnia, w 78. rocznicę wybuchu powstania 
w getcie warszawskim odsłonięto pomnik 
upamiętniający miejsce ukrycia i odnalezienia 
Archiwum Ringelbluma, najcenniejszego zbioru 
dokumentów dotyczących Holocaustu. Pomnik ma 
formę podziemnej komory, z której wyłania się szklana 
skrzynia z umieszczonym w środku dokumentem. 
Samo archiwum jest przechowywane w Żydowskim 
Instytucie Historycznym jako depozyt Stowarzyszenia 
Żydowski Instytut Historyczny. W 1999 r. zostało 
wpisane na listę UNESCO "Pamięć Świata", na której 
figurują najważniejsze dokumenty ludzkości.
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W maju odsłonięto nowy mural Tytusa 
Brzozowskiego na boku praskiego budynku. 
Mural powstał na 65-lecie Totalizatora Sportowego 
i przedstawia kompilację wielu elementów 
i obszarów ważnych dla spółki. Namalowany jest 
farbą ekologiczną, która neutralizuje tlenki azotu 
i zmniejsza zanieczyszczenia powietrza szkodliwym 
formaldehydem. Jest to kolejny w Warszawie 
mural autorstwa znanego akwarelisty, którego 
prace można podziwiać na kilku już ścianach 
warszawskich kamienic i bloków. 

30 lipca po dwuletnim remoncie ponownie 
otwarte zostały w Łazienkach Królewskich 
Stajnie Kubickiego. W trakcie robót udało 
się odtworzyć historyczną formę i układ 
budynku, z przebudowaną częścią centralną 
i przywróconymi historycznymi wrotami. Do 
potrzeb wystawienniczych zostały zaadoptowane 
skrzydła wschodnie i zachodnie. Powstały tam dwie 
ekspozycje stałe. Wystawom stałym w Stajniach 
Kubickiego będą towarzyszyć zajęcia edukacyjne dla 
dzieci i dorosłych.

12 września otwarto po renowacji Pałacyk 
Konopackiego, który w XIX wieku był jednym 
z najpiękniejszych budynków Nowej Pragi. Pałacyk 
stał się drugą siedzibą Domu Kultury „Praga” 
i będzie pełnił funkcję miejsca spotkań kulturalnych 
dla mieszkańców dzielnicy Praga. Obiekt został 
zaplanowany jako otwarta przestrzeń, w której 
każdy będzie mógł realizować swoje twórcze 
pomysły na działania animacyjne, kulturalne 
i społeczne.

W październiku Urząd Miasta przekazał działkę 
przy ulicy Towarowej Muzeum Powstania 
Warszawskiego, które dzięki temu będzie mogło 
przejść modernizację i rozbudowę. Przedsięwzięcie 
zakłada powstanie nowych funkcjonalnych 
budynków oraz zagospodarowanie terenu wokół 
kompleksu. Dzięki rozbudowie teren placówki 
zostanie otwarty na ul. Towarową – jedną 
z głównych ulic Woli, gdzie zostanie zlokalizowane 
nowe wejście. W nowym pawilonie oprócz strefy 
wejściowej ma się znaleźć sala mogąca pomieścić 
do 300 osób.

9 grudnia w Muzeum Narodowym została 
ponownie otwarta Galeria Sztuki XIX Wieku. 
Można tu zobaczyć prace najwybitniejszych 
polskich artystów (w tym od dawna 
nieeksponowane pastele Wyspiańskiego) oraz 
rzeźby w szerszym niż dotychczas wyborze, 
w sumie około 300 obiektów, prezentowanych 
w nowej oprawie barwnej i infograficznej.

Wybrane atrakcje turystyczne w obszarze metropolitarnym w 2021 roku33,34

W pałacu Karolin, siedzibie zespołu Mazowsze, 
powstało Centrum Folkloru Polskiego „Karolin”. 
Wystawa Centrum opowiada historię zespołu 
Mazowsze i jego twórców a także prezentuje 
kulturę ludową wybranych regionów Polski. 
Oprócz przedstawienia regionalnej muzyki, pieśni, 
tańca i strojów, wystawa ukazuje piękno tańców 
narodowych: poloneza, mazura oraz kujawiaka, 
oberka i krakowiaka, wywodzących się z tańców 
ludowych. W Centrum organizowane są także 
spotkania i wykłady. 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 
obchodziło we wrześniu 50 urodziny. W skład 
Muzeum wchodzi budynek ratusza miejskiego, 
50-hektarowy skansen i oddział Muzeum Małego 
Miasta w Bieżuniu. Tę wielkogabarytową 
przestrzeń wypełniają muzealia ruchome, czyli 
15 tys. drobnych i większych artefaktów - 
przedmioty gospodarstwa domowego, meble, 
tkaniny, zabawki, obiekty kultu religijnego, 
narzędzia i maszyny rolnicze oraz warsztaty pracy 
rzemieślniczej. Odrębną grupę stanowi kolekcja 
ok. 1000 rzeźb autorstwa ludowych twórców 
z tzw. sierpeckiego ośrodka rzeźby. W ramach 
uroczystości jubileuszowych odbyły się spotkania, 
wykłady i uroczysta gala. 
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Wydarzenia kulturalne w Warszawie w 2021 roku

Największym wydarzeniem kulturalnym roku 2021 
był XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina przesunięty z powodu 
pandemii z roku 2020. Przesłuchania rozpoczęły 
się 2 października i trwały do 20 października. 
Wzięło w nich udział 87 pianistów reprezentujących 
17 krajów. W finale wystąpiło 12 najwyżej 
ocenionych pianistów. W ciągu 15 dni Konkursu 
pianiści zaprezentowali łącznie niemal 2000 
interpretacji kompozycji Fryderyka Chopina. Główną 
nagrodę otrzymał Bruce Liu z Kanady. 
Konkurs transmitowany był na wielu kanałach, 
między innymi w internecie, mediach 
społecznościowych, radiu i telewizji. Na 
oficjalnej stronie Konkursu Chopin2020.pl 
odnotowano blisko 1 mln odsłon. Konkursową 
aplikację pobrano aż 70 tys. razy. Podobnie jak 
w 2015 roku, największymi zasięgami cieszyły 
się materiały zamieszczone na kanale Chopin 
Institute na YouTube. W październiku wyświetlono 

je aż 37 500 000 razy. Ponad 50% widzów 
stanowili Japończycy, transmisji chętnie słuchano 
także w Polsce, Korei Południowej, Stanach 
Zjednoczonych oraz Tajwanie. 
O wydarzeniu napisano ponad 55 tys. publikacji 
w mediach krajowych, które dotarły do 728 mln 
odbiorców oraz 10 tys. publikacji w mediach 
zagranicznych z dotarciem do 187 mln odbiorców. 

W Warszawie odbyły się wydarzenia towarzyszące 
w nietypowych lokalizacjach, pod nazwą 
„W Warszawie wszystko gra Chopina”, min.: 
artystyczny performance na stacji Metra 
Świętokrzyska w wykonaniu zespołu Art Color 
Ballet, nocny koncert na stacji Stadion Narodowy 
z udziałem uczestnika Konkursu Chopinowskiego 
czy przejazdy tramwajem chopinowskim z muzyką 
na żywo.

Z powodu pandemii nie odbyły się zaplanowane 
duże koncerty – Stinga, Andrei Bocelliego, Iron 
Maiden, Rammstein i Guns’n’Roses. Zostały one 
przeniesione na 2022 rok. 
Odwołany został także Orange Warsaw Festival 
oraz duży turniej żużlowy ORLEN Warsaw FIM 
Speedway Grand Prix of Poland.

Jedno z najsłynniejszych warszawskich 
wydarzeń - Koncerty Chopinowskie w Łazienkach 
Królewskich - po raz drugi odbyły się online, 
zarejestrowane w Sali Balowej w Pałacu na 
Wyspie i transmitowane na stronie internetowej 
i w mediach społecznościowych. W tej formie 
wysłuchało ich ponad 1,2 mln odbiorców. 

Stołeczna Estrada zorganizowała 312 wydarzeń stacjonarnych i 12 wydarzeń online, 
w których udział wzięło ponad 1,6 mln odbiorców. 

96% turystów w 2021 roku dobrze oceniło
ofertę kulturalną*38

*osoby, które skorzystały z tego rodzaju usługi
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 4 Ruch turystyczny

2

Szacunek wielkości ruchu turystycznego w Warszawie
Szacunek przyjazdów turystów w latach 2016-2021 (liczba w mln i zmiana 
w stosunku do 2019 r. i 2020r.)

Szacunek przyjazdów turystów w 2021 roku wg kwartałów

Komentarz: Na przyjazdy turystów w pierwszym 
i częściowo drugim kwartale roku 2021 w dalszym ciągu 
oddziaływała silnie pandemia COVID-19. Poluzowanie 
wprowadzonych obostrzeń nastąpiło dopiero w maju, 
kiedy także szczepienia przeciwko wirusowi dostępne były 
dla większości obywateli Polski i krajów Unii Europejskiej. 
W trzecim kwartale widać wyraźne odbicie, szczególnie 
odnośnie do turystów krajowych ale także zagranicznych.

Szacunek przyjazdów turystów wg krajów w 2021 roku (liczba i udział procentowy)3
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Szacunek przyjazdów turystów krajowych wg województw w 2021 roku (liczba i udział 
procentowy)

Profil turystów odwiedzających Warszawę w 2021 roku

4

5

Turyści krajowi Turyści zagraniczni
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Acr801728192300831256169.pdf   1   05/12/2022   14:43
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Acr80172819230081198338.pdf   1   05/12/2022   14:41

Charakterystyka pobytu turystów w Warszawie6,7

Którą wizytą turystów odwiedzających 
Warszawę w 2021 roku była bieżąca wizyta?

Długość pobytu w Warszawie 
w 2021 roku

Acr801728192300815035108.pdf   1   05/12/2022   14:42

Główny cel wizyty w Warszawie w 2021 roku (udział procentowy i zmiana 
w stosunku do 2020 r.)*

Komentarz: W roku 2021 turyści krajowi i zagraniczni 
przyjeżdżali do Warszawy głównie w celach zwiedzania 
zabytków, wypoczynku i odwiedzania krewnych lub 
znajomych. 

* zmiana w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku (badanie zostało wykonane w 2020 r. w miesiącach wrzesień-listopad, w 2021 w dwóch turach: 
maj – wrzesień i październik – grudzień)



Turyści krajowi Turyści zagraniczni

Acr98551592150401512986.pdf   1   05/12/2022   15:40
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5,14 dnia
średnia długość pobytu w 

Warszawie w 2021 roku

2,13 dnia
w stosunku
do 2020 r.*

3,22 dnia
turyści 

krajowi

 0,51 dnia 13,23 dnia
turyści 

zagraniczni

 12,11 dnia

* zmiana w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku (badanie zostało wykonane w 2020 r. 
w miesiącach wrzesień-listopad, w 2021 w dwóch turach: maj – wrzesień i październik – grudzień )

Komentarz: W dalszym ciągu 
struktura turystów zagranicznych 
wyglądała inaczej niż w latach 
przed pandemią COVID-19. 
Największy odsetek stanowili 
obcokrajowcy spędzający 
w Warszawie ponad 6 noclegów 
(np. studenci zagraniczni 
przebywający na wymianie, 
pracownicy okresowi) Jednakże 
widać po skróceniu średniej 
długości pobytu iż odsetek ten 
spadł w stosunku do roku 2020.

Korzystanie z wybranych usług turystycznych podczas pobytu w Warszawie w 2021 roku

Ocena oferty turystycznej miasta turystów krajowych i zagranicznych

Acr9855159215040-92468.pdf   1   05/12/2022   15:33



 5 Wydatki turystów i wpływ 
turystyki na gospodarkę miasta

36

Badania wydatków turystów i wpływu na gospodarkę miasta prowadzone są co 3 lata, dlatego nie są w tym rozdziale 
prezentowane dane za rok 2021.

Szacunkowe wydatki turystów w Warszawie w latach 2018-2020 
(liczba w mld PLN i zmiana rok do roku)

Szacunkowe wydatki turystów zagranicznych w latach 2019-2020 – TOP10 wg kraju 
zamieszkania* (liczba w mln PLN i udział w wydatkach ogółem turystów zagranicznych)

1,2

Acr985515921504029712250.pdf   1   05/12/2022   16:19

Średnio ¼ wydatków turystów 
zagranicznych z TOP10 krajów, których 
rezydenci wydali w Warszawie w 2020 
roku najwięcej, była dokonywana przez 
mieszkańców stolic tych państw.

*wybór krajów został dokonany w oparciu o wielkość wydatków turystów w 2020 roku

Szacunkowe wydatki turystów w latach 2019-2020 – TOP10 kategorii zakupowych, 
na które turyści wydali w 2020 roku najwięcej (w mln PLN)

Acr985515921504016105398.pdf   1   05/12/2022   16:28Acr985515921504020330320.pdf   1   05/12/2022   16:24
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Wpływ turystyki na gospodarkę Warszawy

20,1 mld PLN 
ok. 6,4% PKB Warszawy

12,9 mld PLN** 36%
w stosunku do 2019 r.

20
19

6,5 mld PLN 
ok. 2,0% PKB Warszawy

Produkty turystyczne:

5,2 mld PLN 
  ok. 1,7% PKB 
Warszawy

Największy wkład:
 usługi 

gastronomiczne

usługi 
zakwaterowania

20
20

3,1 mld PLN*** 52% 
w stosunku do 2019 r. 

* uwzględnia wkład charakterystycznych turystycznych rodzajów działalności, których część produkcji może być przeznaczona również dla mieszkańców oraz może być 
sprzedawana (np. przez organizatorów turystyki) również poza województwem mazowieckim

**brak danych dotyczących wielkości PKB W arszawy w 2020 roku w czasie przeprowadzania badania uniemożliwił wyliczenie udziału procentowego wkładu gospodarki 
turystycznej w PKB stolicy

***wkład tur ystyki przyjazdowej to ta część wkładu gospodarki turystycznej w PKB Warszawy, która jest najsilniej związana ze sprzedażą usług turystom
****brak danych dotyczących wielkości PKB W arszawy w 2020 roku w czasie przeprowadzania badania uniemożliwił wyliczenie udziału procentowego wkładu turystyki 

przyjazdowej w PKB stolicy

Komentarz: Spadek wartości wkładu gospodarki turystycznej w PKB Warszawy był w analizowanym okresie znacznie 
mniejszy niż spadek wkładu turystyki przyjazdowej, ponieważ ze znacznej części usług oferowanych w ramach tzw. 
charakterystycznych działalności turystycznych (np. usługi związane z wyżywieniem czy transportem) korzystają nie tylko 
turyści, ale także mieszkańcy. To wielkość wkładu turystyki przyjazdowej w 2020 roku ilustruje skalę załamania turystyki 
spowodowanego pandemią COVID-19, zwłaszcza w usługach związanych z zakwaterowaniem oraz transportem lotniczym.

  
 

 

Acr16038288247232317499.pdf   1   05/12/2022   19:02

Szacunkowe zatrudnienie w branżach turystycznych

20
19 89 275 osób 

6,7% ogółu  
pracujących 
w Warszawie 20

20
 87 703 osoby*

 

 1,8% 
w stosunku do 2019 r. 

29% 
działalność 

usługowa związana
z wyżywieniem

13% 
działalność  

w zakresie kultury 
i rekreacji

11% 
zakwaterowanie

* brak danych o liczbie pracujących w Warszawie w 2020 roku w czasie przeprowadzania badania uniemożliwił wyliczenie udziału procentowego pracujących 
w branżach turystycznych

 

Komentarz: W latach 2019-2020 notowany był stały 
spadek liczby pracujących w działalności związanej 
z zakwaterowaniem (pomimo dynamicznego wzrostu 
liczby obiektów noclegowych), a szybko przybywało 
zatrudnionych w gastronomii. W roku 2020 załamał 
się rynek pracy w turystyce, szczególnie w obiektach 
noclegowych i gastronomii, w które najmocniej 
uderzyły wprowadzone obostrzenia. Wieloletni 
pracownicy postanowili zmienić branżę czego efekty 
widać do dziś

Szacunkowe wpływy z turystyki do budżetu 
m.st. Warszawy w latach 2014-2020

Szacunkowy wkład turystyki przyjazdowej w PKB Warszawy***

Szacunkowy wkład gospodarki turystycznej w PKB Warszawy*
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 6 Przemysł spotkań

Warszawa to najlepsze miejsce dla wydarzeń naukowych i biznesowych w Polsce

4,5

1-3

rozbudowana 
siatka krajowych 
i międzynarodowych 
połączeń lotniczych 
i kolejowych

największa 
podaż miejsc 
noclegowych 
w hotelach

ponad 200 głównych obiektów 
konferencyjnych i eventowych 
(centra i hotele konferencyjne oraz 
muzea, teatry i uczelnie dysponujące 
salami konferencyjnymi)

szeroki katalog 
firm świadczących 
profesjonalne usługi 
dla przemysłu spotkań 

Powierzchnia przeznaczona do organizacji wydarzeń 
w wybranych obiektach w 2021 roku

Acr1020357285312-2844030.pdf   1   06/12/2022   11:39
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Acr102035728531216105166.pdf   1   06/12/2022   12:07

Spotkania stowarzyszeń* wg ICCA (International Congress and Convention Association) 
– najważniejszego międzynarodowego stowarzyszenia rynku kongresowego6

*spotkania międzynarodowych stowarzyszeń, które odbywają się cyklicznie, skupiają minimum 50 uczestników oraz migrują pomiędzy co najmniej trzema krajami

Liczba spotkań stowarzyszeń zaplanowanych na świecie na 2021 rok

Komentarz: W roku 2021 zdecydowana większość spotkań odbyła się w formie wirtualnej lub hybrydowej.  
Od roku 2020 uczestnicy zdążyli przyzwyczaić się do takiej formy wydarzeń i mniej spotkań było przekładanych 
lub odwoływanych (w roku 2020 odpowiednio 44% i 14%).

Liczba spotkań stowarzyszeń zaplanowanych w Polsce na 2021 rok

Acr102035728531220330120.pdf   1   06/12/2022   12:05

Komentarz: Warszawa od lat jest niekwestionowanym liderem pod względem liczby wydarzeń stowarzyszeniowych 
w Polsce. Warszawa znalazła się też na 20. miejscu w Europie i 24. na świecie. 49 spotkań zgłoszonych do ICCA 
w 2021 r. zgromadziło łączną liczbę 22 387 uczestników. Polska zajęła 18. pozycję z 158 spotkaniami.
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Ranking „63 International Meetings Statistics Report” UIA  
(Union of International Assiociations)7

instytutu badawczego zbierającego informacje o rynku międzynarodowych spotkań stowarzyszeń pozarządowych i organizacji 
międzyrządowych oraz o kierunkach i trendach w jego rozwoju. Swój ranking tworzy na podstawie zgromadzonych danych 
o międzynarodowych spotkaniach spełniających jednocześnie 4 kryteria: trwają co najmniej 3 dni, skupiają min. 300 uczestników, 
uczestnicy pochodzą z min. 5 krajów, przynajmniej 40%. uczestników pochodzi z zagranicy.

„63 International Meetings  
Statistics Report”  

uwzględnia  
485 157 spotkań  

zorganizowanych w 262 krajach,  
w 11 849 miastach,  

przez 28 065 organizacji 
międzynarodowych.

w 2021 roku wg. UIA spotkania 
i wydarzenia rozłożyły się 

następująco:  
Europa – 55 %, 

Azja – 26 %, 
Ameryki – 14 % , 

Afryka – 3 %,
Australia/Oceania – 3 %

w rankingu za ostatnie 20 lat  
(2001-2021)  

wśród 30 zaprezentowanych 
krajów 

Polska – 23. miejsce, 
Węgry – 28. miejsce, 
Czechy – 29. miejsce

w 2021 roku Polska z 
69 wydarzeniami  

(spełniającymi kryteria UIA)  
znalazła się na 
23 miejscu 

w rankingu światowym 
(prezentującym 99 państw) oraz na 

15 miejscu 
w Europie wśród 45 państw.

wśród 96 miast z całego świata 
w 2021 roku najlepszą pozycję 
wśród polskich miast uzyskała 
Warszawa – 39 pozycja 

z 23 spotkaniami 
oraz 

Kraków – pozycja 43 
(21 spotkań). 

wśród 52 miast europejskich,  
polskie metropolie zajęły

Warszawa – 22. miejsce
Kraków – 26. miejsce.

Największe wydarzenia zaplanowane w Warszawie na lata 2022-2024*1

*stan na sierpień 2022 r.

World Congress of Audiology 
(WCA)

10-13.04.22

1 100
uczestników

International Numismatic 
Congress (INC)
11-16.09.22

720
uczestników

ESSKA Speciality  
Days

24-25.11.23

700
uczestników

European  
AIDS Conference 2023

18-21.10.2023

3 000
uczestników

Annual Meeting Academy 
of International Buisness 2023

5-9.07.2023

1 000
uczestników

World Allergy  
Congress 2024

  

2 300
uczestników
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Prognozy dotyczące tempa odradzania się rynku spotkań w Europie po pandemii 
COVID-19

• Światowe podróże biznesowe zaczęły powoli 
odradzać się w roku 2021 po ogromnym spadku 
w roku 2020. Spadek wydatków na podróże 
biznesowe sięgnął wtedy 53,8%, do poziomu 661 
miliardów USD. Wstępne szacunki pokazują wzrost
wydatków na poziomie 14% - 754 mld USD w roku 
2021.

• W roku 2022 pr zewidywalny jest wzrost wydatków
na podróże biznesowe na poziomie 38%
w stosunku do roku poprzedniego.

• P rzewidywane jest odrodzenie w pełni przemysłu
spotkań w roku 2024, kiedy wydatki mają sięgnąć 
ponad 1,4 bln USD.

• małe wydar zenia korporacyjne i eventy odrodzą się 
w pełni do końca 2022 roku, a duże konferencje 
i kongresy do końca 2023 roku.

• średnia frekwencja we wszystkich wydar zeniach
aż do 2024 roku będzie niższa od notowanej 
w 2019 roku.

8,9

Komentarz: Prognozy dotyczące tempa odradzania się rynku spotkań i wzrostu wydatków opracowane zostały 
przed wybuchem wojny na Ukrainie i wysoką inflacją roku 2022.

Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce w roku 2021
Liczba wydarzeń dla grup liczących 50 i więcej osób w poszczególnych miastach Polski w roku 2021 
(w porównaniu do roku 2020)

Komentarz: Niemal 3/4 wydarzeń odbyło się w okresie między wrześniem i grudniem 2021

Wydarzenia wg branży 2020 

Acr367021659180817544118.pdf   1   07/12/2022   11:54

Wydarzenia wg branży 2021 

Acr3670216591808-19215186.pdf   1   07/12/2022   11:58

10

Acr3670216591808-1842445.pdf   1   07/12/2022   11:52



42

Przemysł spotkań w Warszawie w roku 2021

Liczba i charakterystyka wydarzeń*

2 914 Liczba wydarzeń 973 611 Liczba uczestników wydarzeń

Warsaw Convention Bureau WOT zebrało w 2021roku informacje o 2 914 wydarzeniach, które zgromadziły w Warszawie łącznie 973 611 uczestników.
Dla 2 750 z nich, dostępne są szczegółowe statystki, które firma Z-Factor zebrała w okresie wrzesień - grudzień 2021  
z ponad 35 głównych hoteli konferencyjnych w stolicy.

Główne wskaźniki warszawskiego rynku konferencyjnego
09.2021 - 12.2021

Łączna liczba  
wydarzeń:

2 750

Łączna liczba  
uczestników wydarzeń:

244 984

Srednia liczba  
wydarzeń dziennie:

7,5

Średnia długość 
wydarzenia:

1,6 dnia

Średnia liczba  
uczestników wydarzenia: 

89,1

Liczba wydarzeń wg kategorii hotelu
09.2021 - 12.2021

Liczba wydarzeń ze względu na ich długość
09.2021 - 12.2021

Średnia długość wydarzenia wg kategorii hotelu
09.2021 - 12.2021

Acr36702165918088415393.pdf   1   07/12/2022   13:17Acr3670216591808-16976321.pdf   1   07/12/2022   13:15

11
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Liczba wydarzeń w poszczególnych dniach tygodnia
09.2021 - 12.2021

Średnia liczba uczestników w poszczególnych 
dniach tygodnia
09.2021 - 12.2021

Najlepsze wyniki ze względu na branże
09.2021 - 12.2021

Największa liczba wydarzeń

497

Farmaceutyka/Medycyna/ Zdrowie i uroda

Najwięcej użytej powierzchni (w m2)

151 368

Farmaceutyka/Medycyna/ Zdrowie i uroda

Największa liczba uczestników

47 278

Farmaceutyka/Medycyna/ Zdrowie i uroda

Segmenty klientów (korporacyjny, stowarzyszeniowy, instytucja publiczna)
09.2021 - 12.2021

Acr36702165918083567581.pdf   1   07/12/2022   14:09Acr3670216591808-6846505.pdf   1   07/12/2022   14:06
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Acr367021659180811788814.pdf   1   07/12/2022   15:10

2 
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 7 Promocja turystyczna  
Warszawy w działaniach 
Stołecznego Biura Turystyki

Obsługa turystów w punktach Warszawskiej Informacji Turystycznej

W roku 2021 w Warszawie działały dwa punkty WIT – w Pałacu Kultury i Nauki i w Centrum Praskim Koneser, otwarte 
7 dni w tygodniu 

Suma korzystających z punktów Warszawskiej Informacji Turystycznej w roku 2021

60 118
użytkowników 

  37% w stosunku do 2020 r.
w tym zagraniczni 22 680

Korzystający z punktów Warszawskiej Informacji Turystycznej wg miesięcy w latach 2019-2021

Komentarz:  
Ze względu na sytuację 
pandemiczną w kwietniu, 
listopadzie i grudniu 2020 
r. oraz styczniu 2021 i od
15 marca do 4 maja 2021 
punkty WIT były zamknięte 

2 

91% turystów w 2021 roku dobrze oceniło obsługę 
w punktach informacji turystycznej

Oficjalny portal tu ystyczny Warszawy www.go2warsaw.pl

Strona funkcjonuje w języku polskim i trzech językach obcych – angielskim, niemieckim i hiszpańskim 

1 043 349
użytkowników 

odwiedziło stronę w 2021 roku

82,5% w stosunku do 2020 r.

Kraje, z których pochodzi najwięcej 
odwiedzających stronę

Podczas wizyty na stronie 
go2warsaw.pl użytkownicy 
korzystali z

W jaki sposób użytkownicy 
najczęściej trafiają na stron
go2warsaw.pl
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Najczęściej odwiedzane podstrony w wersji polskiej: 

Zwiedzaj warszawskie muzea za darmo 

Warszawa w 3 dni 

Co? Gdzie Kiedy? - kalendarium wydarzeń 

Warszawa dla dzieci 

Muzea w Warszawie 

Najczęściej odwiedzane podstrony w wersji angielskiej:

Zwiedzaj warszawskie muzea za darmo 

Co? Gdzie Kiedy? - kalendarium wydarzeń 

Jak poruszać się po Warszawie 

Top 10 

Warszawa w 3 dni

Najczęściej odwiedzane podstrony w wersji niemieckiej: 

Warszawa w 1 dzień 

Jak poruszać się po Warszawie 

Warszawska Praga 

Warszawa w 3 dni 

Warszawa w 2 dni

Najczęściej odwiedzane podstrony w wersji 
hiszpańskiej:

Zwiedzaj warszawskie muzea za darmo 

Warszawa w 3 dni 

Warszawska Praga

Promocja w mediach społecznościowych

Stołeczne Biuro Turystyki prowadziło w 2021 roku profile Warszawy na Facebooku, Instagramie, Twitterze i Youtubie. 
Wszystkie pod nazwą Go2Warsaw

Facebook 

Liczba obserwujących Kraje, z których pochodzi najwięcej odwiedzających 
stronę

Acr416120065472-2437918.pdf   1   07/12/2022   16:26

376 Liczba postów w 2021

Posty z największą liczbą polubień

Acr4161200654722663616.pdf   1   07/12/2022   16:24
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Instagram

Liczba obserwujących Kraje, z których pochodzi najwięcej odwiedzających 
stronę

Acr10242071341442889330.pdf   1   07/12/2022   16:42

547 Liczba postów w 2021

Posty z największą liczbą polubień

Acr1024207134144-779733.pdf   1   07/12/2022   16:44
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Twitter

Liczba obserwujących

Liczba postów w 2021: 891

Posty z największą liczbą polubień

Youtube

Liczba subskrybentów

1403 Liczba subskrybentów w grudniu 2021

Liczba postów w 2021: 29

Posty z największą liczbą wyświetleń

Acr10242071341447541116.pdf   1   07/12/2022   17:11
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Organizacja wizyt prasowych w 2021:

44 Liczba zorganizowanych wizyt prasowych 
W tym 23 dla dziennikarzy, 17 wizyt dla influencerów, 2 dla ekip realizujących podróżnicze 
programy telewizyjne 

Większość wizyt prasowych odbyła się w miesiącach maj – październik 2021

185 Liczba gości biorących udział w wizytach prasowych w roku 2021

Top3 krajów, z których pochodzili goście, dla których zorganizowanych było najwięcej wizyt:

11 wizyt dla gości 
z Niemiec 6 wizyt dla gości 

z Francji 6 wizyt dla gości 
z Hiszpanii

Wybrane efekty wizyt prasowych

Telewizja włoska Alma TV
program o atrakcjach turystycznych Warszawy Andata e Ritorno In Viaggio con 
Corrado Ruggeri 

Magazyn francuski Elle Decoration
Nakład: 191 889 egz. , Zasięg: 2 083 000 czytelników,  
wartość artykułu: 21 600 EUR

Magazyn francuski Ideat
Naklad 95 363 egz.., Zasięg: 600 000 czytelników

Blog hiszpański SaltaConmigo 
https://saltaconmigo.com/blog/ Zasięg: 540 000 użytkowników mies.

Instagramer niemiecki Johannes Hulsch 
@bokehm0n  zasięg profilu IG: 558K obserwujących

Instagramerka francuska Natalie Roch
@nathalie_wanders zasięg profilu IG: 268K obserwujących
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Kampanie promocyjne:

Kampania „Open Up to Europe”

Organizowana przez European Travel Commission we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i polskimi miastami, 
mająca za zadanie zachęcenie Europejczyków do podróżowania po Europie.

W ramach kampanii stworzono stronę promującą wybrane destynacje europejskie oraz przeprowadzono działania 
promocyjne w mediach społecznościowych oraz portalach na wybranych przez poszczególne destynacje rynkach. 

Warszawa promowana była na rynkach niemieckim i brytyjskim 

1 311 531 Kampania dostarczyła wyświetlenia w liczbie 1 311 531 na obu rynkach  
z liczbą kliknięć (CTR) na poziomie 0,20%. 

166 294 Kampania dotarła w sumie do 166 294 użytkowników w Niemczech i UK. 

1 264 Z danych Adra Impact – 1 264 rezerwacji w wyniku kampanii (rezerwacje hoteli 
i przelotów przez użytkowników, do których dotarła kampania) 
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Kampania „Instaprzewodnik po Warszawie”

Kampania mająca na celu zachęcenie użytkowników Instagrama do wspólnego stworzenia InstaPrzewodnika na profilu 
Warszawy @Go2Warsaw, prezentującego miejsca, w których można zrobić wyjątkowe zdjęcia

W ramach kampanii podjęto współpracę z redakcjami Kmag, Nowa Warszawa oraz F5, radiem i influencerami  
@Weekender_girl, @zyciepopracy oraz @thetravellingonion

Przewodnik został umieszczony w zakładce Katalog i był promowany przez cały okres trwania akcji w formie organicznych 
InstaStories, publikacji od redakcji i influencerów, artykułów redakcyjnych oraz płatnych reklam.

Częścią kampanii był konkurs dla użytkowników Instagrama, w którym można było wygrać atrakcyjne warszawskie 
nagrody.

598 320 Liczba wyświetleń postów 
reklamowych na Instagramie

518 400 Liczba wyświetleń publikacji 
redakcji i influencerów

248 643 Zasięg treści kampanijnych 
na Instagramie

233 918 Zasięg dla #InstaPrzewodnik 
PoWarszawie

117 397 PLN ekwiwalent wartości kampanii 
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Konkurs Perełki Warszawy

Konkurs miał na celu zgromadzenie, opisanie i promowanie tras spacerowych po mniej znanych atrakcjach Warszawy, 
rozlokowanych poza utartymi szlakami w różnych dzielnicach miasta.

W ramach współpracy z Warszawską Organizacją Turystyczną udało się zaoferować wyjątkowe i wartościowe nagrody 
dla finalistów.

Otrzymano łącznie 60 zgłoszeń, spośród których Jury wyłoniło 10 Finalistów.
Pełną listę szlaków zaproponowanych przez finalistów z opisami i zdjęciami,  
listę laureatów konkursu oraz prezentacje partnerów i sponsorów można znaleźć  
na stronie https://go2warsaw.pl/perelki-warszawy/

W ramach Konkursu powstała też grupa na Facebooku Perełki Warszawy, na której każdy może się dzielić informacjami 
o ciekawych miejscach w Warszawie, perełkach często poukrywanych, mało znanych, ale atrakcyjnych pod względem 
turystycznym. 

Konkurs promowany był w mediach społecznościowych, a także w grupach varsavianistycznych, pojazdach ZTM, 
na ekranie stacji Metro Świętokrzyska

Emisje trzech kampanii reklamowych na Facebooku

300 000 Łączny zasięg reklam 300 000 osób, 

600 000 Ok 600 000 wyświetleń, 

8 000 prawie 8 000 wejść na stronę konkursową z reklam

900 Pod postami reklamowymi pojawiło się ok 200 komentarzy,  
ok 900 pozytywnych reakcji.

Po zakończeniu konkursu zrealizowano spoty z Laureatami prezentujące najlepsze trasy.
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