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Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych w województwie kujawsko- 

-pomorskim jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego o symbolu KT-1 prowadzone 

z częstotliwością miesięczną. Baza noclegowa turystyki dotyczy turystycznych obiektów noclegowych, tj. obejmuje 

obiekty hotelowe i pozostałe obiekty (od 2011 r. posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych; do 2010 r. bez pokoi go-

ścinnych i kwater agroturystycznych). 

*  *  * 
Termin turystyka – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 692/2011 obowiązują-

cym od 2012 r., oznacza czynności odwiedzających, którzy podejmują podróż do głównego miejsca docelowego położo-

nego poza ich zwykłym otoczeniem, na okres krótszy niż rok, w dowolnym głównym celu, w tym w celu służbowym, wy-

poczynkowym lub innym celu osobistym, innym niż zatrudnienie przez podmiot miejscowy dla odwiedzanego miejsca. 

Osoby korzystające to liczba osób, które rozpoczęły pobyt w obiekcie w danym miesiącu (tj. zostały zameldowa-

ne). Oznacza to, że osoby przebywające w obiekcie na przełomie miesięcy są ujmowane tylko raz. 

Udzielone noclegi to liczba osób (turystów) pomnożona przez liczbę dni (nocy) ich pobytu; np. (5 osób x 3 noclegi) 

+ (2 osoby x 8 noclegów) = 31. 

Wynajęte pokoje dla hoteli, moteli, pensjonatów i innych obiektów hotelowych to suma pokoi wynajętych 

w każdym dniu działalności obiektu, bez względu na liczbę turystów nocujących w tych pokojach. 

Stopień wykorzystania obiektu – wyrażony w procentach – wynika z porównania faktycznie udzielonych noclegów 

do nominalnej liczby miejsc noclegowych (suma miejsc noclegowych przygotowanych dla turystów w każdym dniu dzia-

łalności obiektu), a dodatkowo dla hoteli, moteli, pensjonatów i innych obiektów hotelowych z porównania faktycznie 

wynajętych pokoi do nominalnej liczby pokoi. 
 

Kujawsko-Pomorskie położone jest w środkowo-północnej części Polski na obszarze Pojezierza Po-
łudniowobałtyckiego. Województwo leży po obu brzegach Wisły, w jej dolnym biegu. Znajduje się między 
Pojezierzem Pomorskim i Mazurskim. Administracyjnie graniczy z województwami: pomorskim, warmiń-
sko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim. Całość obszaru województwa znajduje się w strefie 
krajobrazu młodoglacjalnego, ukształtowanego w zlodowaceniu bałtyckim. Osią województwa jest rzeka 
Wisła, płynąca w obrębie makroregionu: Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, a poniżej zakola dolnej Wisły – 
w Dolinie Dolnej Wisły. Obniżenie zajęte przez Wisłę otaczają wysoczyzny morenowe, charakteryzujące się 
dużym zróżnicowaniem rzeźby terenu, występowaniem form pagórkowatych oraz licznych jezior polodow-
cowych. Znajdują się one w makroregionach: Pojezierze Południowopomorskie (północny zachód), Pojezie-
rze Chełmińsko-Dobrzyńskie (północny wschód), Pojezierze Wielkopolskie (południe). Dzielą się one na 
liczne mniejsze mezoregiony – na południu: Pojezierze Gnieźnieńskie, Pojezierze Kujawskie, Równina Ino-
wrocławska, na północy: Równina Tucholska, Pojezierze Krajeńskie, Bory Tucholskie, Dolina Brdy, Wyso-
czyzna Świecka, Pojezierze Chełmińskie, Pojezierze Brodnickie, Dolina Drwęcy, Pojezierze Dobrzyńskie, 
Równina Urszulewska. W pradolinie, stanowiącej oś województwa wyróżnia się mezoregiony: Kotlina 
Płocka, Kotlina Toruńska, Dolina Środkowej Noteci, zaś w Dolinie Dolnej Wisły – Dolinę Fordońską i Kotlinę 
Grudziądzką. Powierzchnia województwa wynosi 17972 km2 (10 lokata w kraju).  
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Cenione walory geograficzne, przyrodnicze i krajobrazowe poszczególnych części województwa pozwoliły 
na wykształcenie i prawne uznanie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Tworzą go rezerwaty 
przyrody, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, ze-
społy przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne.  

Województwo kujawsko-pomorskie jest ważnym regionem turystycznym Polski. Potencjał tury-
styczny tworzą walory przyrodnicze, walory antropogeniczne, elementy infrastruktury turystycznej. Walory 
krajobrazowe, przyrodnicze i lecznicze oraz zabytki związane z najdawniejszymi dziejami Polski i obiekty 
kultury czynią z województwa teren bardzo atrakcyjny turystycznie. Na terenie województwa zachowały 
się liczne przykłady urbanistyki średniowiecznej, romańskiej i gotyckiej. Znane są miejscowości uzdrowi-
skowe z wodami leczniczymi. Ze względu na istniejący potencjał przyrodniczy oraz kulturowy obszar jest 
predystynowany do uprawiania szeregu form turystyki od tradycyjnej turystyki krajoznawczej do szeregu 
form turystyki kwalifikowanej. 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 
zgodnie ze stanem na dzień 31 lipca 2015 r., działało 367 
turystycznych obiektów noclegowych – co stanowiło 
3,7% ogólnej liczby obiektów w kraju, w tym 285 obiek-
tów całorocznych. Pod względem liczby obiektów Kujaw-
sko-Pomorskie zajęło 11 pozycję wśród wszystkich woje-
wództw (10 lokatę w przypadku obiektów całorocznych). 
Bazę turystyczną w województwie tworzyły: 164 obiekty 
hotelowe (112 hoteli, 7 moteli, 4 pensjonaty i 41 innych 
obiektów hotelowych) oraz 203 pozostałe obiekty.  
W porównaniu ze stanem z końca lipca 2014 r. liczba 
obiektów noclegowych w województwie zwiększyła się  
o 10,9% (w kraju zanotowano wzrost obiektów o 1,4% do 
10024 obiektów według stanu na koniec lipca 2015 r.).  

Tabl. 2.  Wybrane  turystyczne  obiekty  noclegowe 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – 2014 
b – 2015 

Obiekty 1 
Miejsca  

noclegowe 1 

Korzystający  
z noclegów  

Udzielone  
noclegi 

Stopień  
wykorzysta-
nia miejsc 

noclegowych 
w % 

ogółem 
w tym  
turyści 

zagraniczni 
ogółem 

w tym 
turystom 

zagranicznym 

OGÓŁEM ..................................... a 331 26907 929370 89856 3290633 190082 42,5
 b 367 28515 1055530 105118 3625536 239561 44,2
w tym całoroczne  .................. a 252 19577 887824 . 3138074 . x

 b 285 21317 1013148 . 3445231 . x
w tym:     

Hotele  ........................................ a 106 8330 576738 79627 945808 159472 32,1
 b 112 9067 668236 90836 1160780 199592 35,5

Motele  ....................................... a 5 183 14708 646 20530 1006 29,5
 b 7 278 18038 723 23046 1048 24,5

Pensjonaty  ................................. a 2 208 # # # # #
 b 4 218 8532 227 26528 591 33,8

Inne obiekty hotelowe  ............... a 36 1444 49539 1365 101660 4279 20,3
 b 41 1654 55679 2122 120502 6386 21,7

Szkolne schroniska młodzieżowe a 7 580 16741 496 31777 1566 20,3
 b 9 564 15631 1121 30818 2180 21,2

Ośrodki wczasowe  ..................... a 35 2676 27903 93 108979 271 25,7
 b 37 2901 30755 135 134377 615 29,5

Ośrodki kolonijne  ....................... a 3 372 3800 – 13660 – 29,5
 b 3 370 3829 – 15965 – 37,8

1  Stan w dniu  31 VII.  2  W tym obiekty, które nie odpowiadają warunkom przewidywanym dla poszczególnych rodzajów obiektów.   

Tabl. 1. Województwo kujawsko-pomorskie 
na tle kraju 

WYSZCZEGÓLNIENIE Polska 
Wojewódz-

two 

Osoby korzystające w tys.  .... 2014 25084,0 929,4
 2015 26942,1 1055,5
Udzielone noclegi w tys.  ....... 2014 66579,6 3290,6
 2015 71234,4 3625,5
Stopień wykorzystania 

miejsc noclegowych w %  2014 34,8 42,5
 2015 36,7 44,2
Wynajęte pokoje w tys.a  ....... 2014 21558,7 704,9
 2015 23494,9 866,4
Stopień wykorzystania 

pokoi w %  .......................... 2014 42,7 38,7
 2015 45,3 43,0
a  W hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych.
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Tabl. 2.  Wybrane  turystyczne  obiekty  noclegowe (dok.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – 2014 
b – 2015 

Obiekty 1 
Miejsca  

noclegowe 1 

Korzystający  
z noclegów  

Udzielone  
noclegi 

Stopień  
wykorzysta-
nia miejsc 

noclegowych 
w % 

ogółem 
w tym  
turyści 

zagraniczni 
ogółem 

w tym 
turystom 

zagranicznym 

Ośrodki szkoleniowo-wypoczyn-
kowe  ....................................... a 15 1593 45011 244 108244 1161 28,3
 b 16 1696 46762 515 113768 3060 27,1

Zespół domków turystycznych  a 13 1014 10554 362 27324 730 18,9
 b 12 911 8778 507 29556 1047 28,6

Kempingi  .................................... a 3 422 5488 3659 8532 5267 9,5
 b 4 492 8504 5144 12803 7734 12,2

Pola biwakowe  ........................... a 16 2454 5635 599 15290 758 5,5
 b 16 2350 5742 534 14000 630 7,6

Zakłady uzdrowiskowe  ............... a 33 6024 122233 1219 1804623 12034 85,3
 b 33 6053 123777 1209 1822846 11964 84,4

Pokoje gościnne / kwatery 
prywatne  ................................. a 14 284 4911 82 11109 300 14,2

 b 24 433 9168 258 21056 998 20,2

Kwatery agroturystyczne  ........... a 19 348 3846 12 11195 42 10,1
 b 23 440 4370 18 15633 116 12,2

Pozostałe niesklasyfikowane 2  .... a 18 631 13679 252 32275 447 16,5
 b 19 731 23569 537 51822 1488 22,3

1  Stan w dniu  31 VII.  2  W tym obiekty, które nie odpowiadają warunkom przewidywanym dla poszczególnych rodzajów obiektów.   

 

W turystycznych obiektach noclegowych (w końcu lipca 2015 r.) w województwie kujawsko-
pomorskim było 28,5 tys. miejsc noclegowych (10 lokata w kraju), z czego 21,3 tys. (74,8% ogółu) znajdo-
wało się w obiektach całorocznych. Obiekty w województwie, podobnie jak w kraju, są średniej wielkości – 
przeciętnie na 1 obiekt turystyczny przypadało 78 miejsc noclegowych, a obiekt całoroczny dysponował 75 
miejscami (w kraju odpowiednio 71 i 72 miejsca). W stosunku do poprzedniego roku, ogólna liczba miejsc 
noclegowych zwiększyła się o 6,0%, a w obiektach całorocznych – o 8,9%. Spośród obiektów hotelowych 
największy wzrost liczby miejsc w skali roku wystąpił w motelach (więcej o 51,9%), natomiast z pozosta-
łych obiektów najbardziej liczba miejsc noclegowych zwiększyła się w obiektach typu: pokoje gościnne/ 
kwatery prywatne (o 52,5%) oraz kwatery agroturystyczne (o 26,4%). Spadek liczby miejsc noclegowych 
odnotowano m.in. w zespołach domków turystycznych (o 10,2%) oraz na polach biwakowych (o 4,2%).  

W końcu lipca 2015 r. na jeden obiekt hotelowy przypadały średnio 34 pokoje (w hotelach – 42,  
w motelach – 19, w pensjonatach – 30, a w innych obiektach hotelowych – 17). Prawie wszystkie pokoje 
(97,3%) były wyposażone we własną łazienkę i WC, z czego pełne udogodnienia posiadały tylko motele.  
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W turystycznych obiektach noclegowych działało 335 placówek gastronomicznych, co oznacza 
wzrost o 6 placówek w porównaniu z końcem lipca 2014 r. Wśród placówek gastronomicznych było 150 
restauracji, 105 barów, 69 stołówek oraz 11 punktów gastronomicznych. 

W 2015 r. z turystycznych obiektów noclegowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 
skorzystało 1055,5 tys. turystów (3,9% udziału wszystkich turystów w Polsce), tj. o 13,6% więcej niż przed 
rokiem (w kraju wzrost o 7,4%). Turyści najczęściej wybierali hotele; w tego typu obiektach zatrzymało się 
668,2 tys. osób (63,3 % ogółu korzystających z noclegów w województwie). W dalszej kolejności najwięcej 
turystów w 2015 r. skorzystało z oferty zakładów uzdrowiskowych – 11,7% turystów ogółem, a ofertę 
innych obiektów hotelowych (do czego zaliczają się np. zajazdy, wille, zamki) – wybrało 5,3% korzystają-
cych z noclegów w województwie. W skali roku we wszystkich wyżej wymienionych obiektach odnotowa-
no wzrost liczby korzystających z noclegów (odpowiednio: o 15,9%, o 1,3% i o 12,4%).  

Najwięcej, bo 555,8 tys. turystów skorzystało z bazy noclegowej w miesiącach od maja do września, 

co stanowiło 52,7% ogółu korzystających z zakwaterowania w obiektach noclegowych. Dodatkowo  
w okresie wakacyjnym (miesiące lipiec i sierpień) przypadało 22,4% korzystających z noclegów. 

Województwo kujawsko-pomorskie chętnie odwiedzali turyści zagraniczni. W 2015 r. stanowili 
10,0% ogółu korzystających z obiektów noclegowych w naszym regionie, tj. o 0,3 p. proc. więcej niż rok 
wcześniej – w stosunku do 2014 r. turystów przybyło o 17,0%. Spośród 105,1 tys. turystów zagranicznych 
korzystających z noclegów w Kujawsko-Pomorskim, najwięcej turystów pochodziło z państw Unii Europej-
skiej (75,2% ogółu cudzoziemców). Niezmiennie, najliczniejszą grupą odwiedzającą region byli turyści po-
chodzący z Niemiec (stanowili 29,0% ogółu), a także z: Wielkiej Brytanii (7,3%), Francji (5,7%), Włoch 
(5,4%) oraz Rosji (4,6%). Największy wzrost cudzoziemców korzystających z obiektów zlokalizowanych na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego zanotowano wśród osób pochodzących ze Szwajcarii i Lich-
tensteinu (o 84,8%), a także Finlandii (o 68,6%), Wielkiej Brytanii (o 55,2%), Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki (o 50,7%) i Norwegii (o 50,0%). Największy spadek liczby turystów zagranicznych zanotowano wśród 
mieszkańców Japonii (o 36,8%), a w mniejszym stopniu wśród osób pochodzących z Niemiec (o 5,5%)  
i z Rosji (o 4,2%). Obcokrajowcy, podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej wybierali noclegi w hote-
lach (86,4% wszystkich turystów zagranicznych korzystających z noclegów), z których skorzystało o 14,1% 
więcej turystów zagranicznych niż w 2014 r.  
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Tabl. 3.  Turyści  zagraniczni  korzystający  z  turystycznych  obiektów noclegowych  według  stałego 
miejsca zamieszkania  i  rodzaju  obiektu 

KRAJE 

2014 2015 

ogółem 2014=100

z liczby ogółem 

hotele motele 
inne 

obiekty 
hotelowe

szkolne 
schroniska 
młodzie-
żowe 

kempingi 
i pola 

biwakowe  

zakłady 
uzdrowis-

kowe 

OGÓŁEMa ................................ 89856 105118 117,0 90836 723 2122 1121 5678 1209

w tym:    

Unia Europejska  .............. 68969 79015 114,6 68486 440 1166 343 5437 710

w tym:    

Austria  ...................... 1216 1463 120,3 1230 2 7 6 113 4

Belgia  ........................ 1171 1741 148,7 1527 6 24 3 150 15

Czechy  ...................... 1961 2144 109,3 1756 26 69 16 145 4

Dania  ........................ 1486 1838 123,7 1639 3 55 – 66 29

Finlandia  ................... 1320 2225 168,6 2041 2 14 1 110 36

Francja  ...................... 4196 6010 143,2 5307 8 72 5 451 43

Hiszpania  .................. 2868 3536 123,3 3038 – 30 5 74 –

Holandia  ................... 4072 4513 110,8 3674 23 23 9 695 20

Irlandia  ..................... 887 1286 145,0 1224 12 6 4 9 9

Litwa  ......................... 1828 2273 124,3 1909 50 149 11 17 17

Niemcy  ..................... 32289 30529 94,5 26035 150 341 75 2825 317

Szwecja  ..................... 2186 2920 133,6 2441 6 69 1 169 155

Wielka Brytania  ........ 4934 7656 155,2 7158 47 55 25 128 41

Włochy  ..................... 4863 5707 117,4 5106 16 58 8 381 3

Białoruś  ........................... 1560 1529 98,0 1018 25 376 17 3 2

Japonia  ............................ 1200 758 63,2 740 – 10 – – –

Norwegia  ......................... 1484 2226 150,0 1840 4 7 – 90 220

Rosja  ................................ 5013 4800 95,8 4229 82 114 50 38 12

Stany Zjednoczone Ameryki 2904 4377 150,7 4251 1 13 2 5 73

Szwajcaria i Lichtenstein  .. 663 1225 184,8 1115 – 3 – 83 7

Ukraina  ............................ 2400 3570 148,8 2216 117 284 556 2 6
a  Łącznie z osobami o nieustalonej narodowości.   

W 2015 r. w turystycznych obiektach noclegowych zlokalizowanych w Kujawsko-Pomorskim udzie-
lono 3625,5 tys. noclegów, tj. o 10,2% więcej niż przed rokiem (udział województwa w stosunku do udzie-
lonych noclegów w całym kraju wyniósł 5,1%). Spośród obiektów hotelowych najwięcej noclegów udzielo-
no w hotelach – 1160,8 tys., tj. 32,0% ogółu udzielonych noclegów w województwie. W grupie pozosta-
łych obiektów ponad połowę wszystkich noclegów, bo aż 50,3%, udzielono w zakładach uzdrowiskowych 
(1822,8 tys. noclegów), a w mniejszym stopniu w ośrodkach wczasowych (o 3,7%). Liczba udzielonych 
noclegów w skali roku najbardziej zwiększyła się: w pokojach gościnnych/kwaterach prywatnych  
(o 89,5%), pozostałych obiektach niesklasyfikowanych (o 60,6%) i na kempingach (o 50,1% więcej).  
W porównaniu z 2014 r. największy spadek liczby udzielonych noclegów zaznaczył się na polach biwako-
wych (o 8,4%).  



TURYSTYKA  W  2015 R.   
 

  

h t t p : / / b y d g o s z c z . s t a t . g o v . p l  6 
  

 

 

Turystom krajowym udzielono 3386,0 tys. noclegów (o 9,2% więcej niż w 2014 r.), a turystom zagra-
nicznym – 239,6 tys. (o 26,0% więcej niż w roku poprzednim). Największą liczbę noclegów w wojewódz-
twie udzielono w miesiącach wakacyjnych, tj. w lipcu (431,3 tys.) i w sierpniu (420,3 tys.), co łącznie sta-
nowiło 23,5% ogółu udzielonych noclegów w Kujawsko-Pomorskim w 2015 r. Udzielone noclegi w woje-
wództwie w miesiącach od maja do września stanowiły większość, bo 50,9% ogółu. 

Przeciętny pobyt turysty w obiekcie w 2015 r. trwał 3,4 dnia, czyli o 0,1 dnia mniej niż w roku po-
przednim (średnia krajowa to 2,6 dnia). Turyści najdłużej przebywali w zakładach uzdrowiskowych (prze-
ciętnie 14,7 dni) oraz w ośrodkach wczasowych (4,4 dni). Najkrótsze pobyty odnotowano w motelach  
(1,3 dnia) oraz na kempingach (1,5 dnia). Średnia długość pobytu turystów krajowych wyniosła 3,6 dni,  
a turystów zagranicznych 2,3 dni. Najdłuższe pobyty krajowe, jak i zagraniczne odnotowano w zakładach 
uzdrowiskowych (odpowiednio 14,8 i 9,9 dni).  

Tabl. 4. Stopień  wykorzystania  miejsc  noclegowych  w  wybranych  turystycznych  obiektach  noclego-
wych  według  miesięcy 

RODZAJE  
OBIEKTÓW 

2014 2015 

ogółem 
miesiące 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

w % 

OGÓŁEM  ..............................  42,5 44,2 35,5 41,8 42,2 43,0 45,1 45,6 48,9 49,9 46,0 46,6 44,6 36,1

w tym:       

Hotele  ...................................  32,1 35,5 26,6 29,4 31,0 31,7 38,4 41,8 41,5 43,2 42,9 37,6 34,6 26,3

Motele  ..................................  29,5 24,5 21,6 25,5 27,2 28,1 33,2 26,2 25,3 24,5 22,0 22,9 22,5 16,9

Pensjonaty  ............................  # 33,8 30,5 39,6 31,7 30,3 32,0 40,0 43,8 37,4 41,8 31,8 24,7 22,1

Inne obiekty hotelowe  .........  20,3 21,7 17,4 18,6 19,0 19,8 26,6 22,6 32,4 27,9 25,0 21,4 14,0 13,8

Szkolne schroniska młodzie-
żowe  ..................................  20,3 21,2 17,5 17,8 21,0 17,5 26,7 38,6 22,5 16,2 17,9 17,6 23,3 13,5

Ośrodki wczasowe  ................  25,7 29,5 8,5 1,8 5,8 18,1 19,5 22,2 53,2 45,2 17,9 14,8 15,5 12,6

Ośrodki kolonijne  .................  29,5 37,8 x 50,0 x x 20,5 31,9 38,9 62,2 19,7 x x x

Ośrodki szkoleniowo-wypo-
czynkowe  ...........................  28,3 27,1 5,1 7,8 10,9 15,2 27,6 35,3 51,5 54,9 26,0 20,5 13,8 7,5

Zespół domków turystycznych  18,9 28,6 7,2 6,4 10,0 11,5 22,4 24,5 41,9 47,2 16,6 11,9 9,5 7,2

Kempingi  ..............................  9,5 12,2 0,2 x 1,8 0,8 9,2 13,9 28,7 25,5 6,8 2,0 1,7 0,9

Pola biwakowe  .....................  5,5 7,6 x x x x 0,8 1,8 10,8 12,2 0,1 x x x

Zakłady uzdrowiskowe  .........  85,3 84,4 68,2 83,0 82,2 82,5 84,0 88,3 89,7 89,3 89,8 90,1 89,4 74,3

Pokoje gościnne/ kwatery 
prywatne  ...........................  14,2 20,2 9,4 8,6 6,8 10,7 13,6 33,1 31,8 32,3 23,0 19,8 10,5 12,0

Kwatery agroturystyczne  ......  10,1 12,2 6,8 9,0 4,9 9,5 10,9 15,3 20,4 20,6 15,4 12,9 8,2 6,4

Pozostałe niesklasyfikowane a 16,5 22,3 14,5 22,8 25,0 19,6 21,2 29,0 34,5 26,0 21,3 18,5 16,0 15,4

a  W tym obiekty, które nie odpowiadają warunkom przewidywanym dla poszczególnych rodzajów obiektów. 
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Stopień wykorzystania miejsc noclegowych ukształtował się w woj. kujawsko-pomorskim w 2015 r. 
na poziomie 44,2%, tj. o 1,7 p. proc. większym niż w roku poprzednim (w kraju wyniósł 36,7 % i był  
o 1,9 p. proc. wyższy niż w 2014 r.). W poszczególnych miesiącach w Kujawsko-Pomorskim wartość tego 
wskaźnika wahała się od 35,5 % w styczniu do 49,9% w sierpniu. Podobnie jak w latach wcześniejszych, 
najwyższy średnioroczny stopień wykorzystania miejsc noclegowych charakteryzował zakłady uzdrowi-
skowe (84,4%). Wysoki wskaźnik odnotowano także w ośrodkach kolonijnych (37,8%) oraz w hotelach 
(35,5%). Największy wzrost wskaźnika w porównaniu z 2014 r. zaobserwowano m.in.: w zespole domków 
turystycznych (wzrost o 9,7 p. proc.), w ośrodkach kolonijnych (o 8,3 p. proc.) oraz w pokojach gościn-
nych/kwaterach prywatnych (o 6,0 p. proc.). Z kolei największy spadek w skali roku zaznaczył się w mote-
lach (o 5,0 p. proc.). 
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Od stycznia do grudnia 2015 r. w obiektach hotelowych wynajęto 866,4 tys. pokoi (czyli o 22,9% 
więcej niż w 2014 r.), w tym turystom zagranicznym – 151,5 tys. (o 25,1% więcej). Stopień wykorzystania 
pokoi wyniósł 43,0% i był o 4,3 p. proc. wyższy niż w 2014 r. (w kraju wyniósł 45,3%, tj. o 2,6 p. proc. wyż-
szy). Najwyższy poziom wskaźnika zanotowano w hotelach, gdzie wskaźnik wyniósł 45,5% (w 2014 r.  
w motelach 42,7%), a najniższy podobnie jak w roku poprzednim w innych obiektach hotelowych – 25,7% 
(wobec 24,7% w roku poprzednim). 

Tabl. 5.  Turystyczne  obiekty  noclegowe  według  powiatów  w 2015 r. 

WYSZCZEGÓLNIE-
NIE 

Liczba  
obiektówa 

Miejsca  
noclego-

wea 
Pokojea 

Korzystający  
z noclegów 

Udzielone  
noclegi 

Wynajęte 
 pokojeb 

Stopień  
wykorzy- 

stania 
miejsc 

noclego-
wych w % 

Stopień 
wykorzy-

stania 
pokoi 
w % 

razem 
w tym 
turyści 

zagraniczni
razem 

w tym 
turyści 

zagranicz-
ni 

razem 
w tym 
turyści 

zagraniczni 

WOJEWÓDZTWO  367 28515 5637 1055530 105118 3625536 239561 866380 151537 44,2 43,0

Podregion bydgo-
sko-toruński  .... 109 8803 3523 566651 85553 1005121 185576 581660 124149 35,2 46,7
powiaty:      

bydgoski  ....... 25 1550 351 38841 1721 91524 6039 33229 3114 21,7 27,5
toruński  ........ 15 716 276 43817 1056 68096 1975 37531 1160 26,5 37,1

miasta na pra-
wach powiatu:      
Bydgoszcz  ..... 29 3005 1469 175312 30469 371226 81722 245244 62266 38,9 47,4
Toruń  ............ 40 3532 1427 308681 52307 474275 95840 265656 57609 38,9 52,4

Podregion gru-
dziądzki  ........... 63 4451 608 117808 7194 244113 16927 88303 10769 24,2 41,1
powiaty:      

brodnicki  ...... 22 1918 184 39643 1166 98197 3504 27022 1847 25,4 42,2
chełmiński  .... 8 228 79 7806 2046 17472 5482 9617 4041 23,5 34,6
golubsko-

dobrzyński  7 310 80 24082 680 33869 1286 13721 687 30,8 47,1
grudziądzki  .... 7 428 27 # 276 # 337 # 273 # #
rypiński  ......... 2 238 10 # – # – # – # #
wąbrzeski ...... 5 285 – 2152 11 5738 40 434 – 18,5 100,0

miasto na pra-
wach powiatu      
Grudziądz  ..... 12 1044 228 35898 3015 66678 6278 32857 3921 21,4 39,4

Podregion ino-
wrocławski  ...... 64 4752 418 114235 4467 719280 10221 48691 5049 51,0 31,3
powiaty:      

inowrocławski 25 2357 194 61324 2348 596512 7184 27076 3715 69,6 40,9
mogileński  .... 10 679 35 8666 147 29703 249 3557 84 27,1 31,1
nakielski  ........ 11 224 58 6995 342 12873 778 4194 426 14,3 13,1
żniński  ........... 18 1492 131 37250 1630 80192 2010 13864 824 22,7 30,0

Podregion świecki 49 3279 256 70900 2310 147964 5301 33007 3651 26,2 35,7
powiaty:      

sępoleński  ..... 11 457 49 10678 495 29020 1411 5827 758 41,5 33,0
świecki  .......... 18 1155 142 34431 1658 59194 3593 20896 2761 24,8 40,9
tucholski  ....... 20 1667 65 25791 157 59750 297 6284 132 23,3 26,5

Podregion wło-
cławski  ............ 82 7230 832 185936 5594 1509058 21536 114719 7919 63,9 37,7
powiaty:      

aleksandrowski 51 5446 420 130679 2072 1352274 12857 64562 1169 73,6 42,1
lipnowski  ...... 6 502 67 4091 139 7330 186 2972 132 8,1 12,4
radziejowski  5 111 – 3055 30 4835 70 – – 25,0 x
włocławski  .... 9 436 23 11831 266 81004 384 3593 157 54,7 22,8

miasto na pra-
wach powiatu      
Włocławek  .... 11 735 322 36280 3087 63615 8039 43592 6461 24,0 39,2

 
a  Stan w dniu 31 VII.  b  Dotyczy hoteli, moteli, pensjonatów i innych obiektów hotelowych.
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Rozmieszczenie bazy obiektów noclegowych w województwie kujawsko-pomorskim nie jest równo-
mierne i wynika, m.in. z posiadanych walorów przyrodniczo-uzdrowiskowych, kulturowych, historycznych.  
W końcu lipca 2015 r. najwięcej obiektów noclegowych zlokalizowanych było w powiecie aleksandrowskim 
(51) i w miastach na prawach powiatu – w Toruniu (40) i w Bydgoszczy (29). Najmniej obiektów znajdowało 
się w powiatach: rypińskim (2), radziejowskim i wąbrzeskim (w każdym z wymienionych powiatów po  
5 obiektów). Średnia gęstość bazy noclegowej w 2015 r. dla województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła 
1,6 miejsca na 1 km2 powierzchni województwa (8 lokata względem innych województw; średnia dla Polski 
to 2,3 miejsca), przy czym co najmniej takie zagęszczenie jak przeciętnie w kraju, oprócz miast na prawach 
powiatu (wskaźnik wahał się od 8,7 we Włocławku do 30,5 w Toruniu), wystąpiło jedynie w powiecie alek-
sandrowskim (10,5 miejsca na 1 km2).  

Osoby odwiedzające województwo kujawsko-pomorskie w 2015 r. najczęściej korzystały z noclegów  
w Toruniu – 308,7 tys. (29,2% ogółu korzystających w województwie), w Bydgoszczy – 175,3 tys. (16,6% 
ogółu) oraz w powiatach aleksandrowskim – 130,7 tys. (12,4% ogółu) i inowrocławskim – 61,3 tys. (5,8% 
ogółu). Pod względem liczby udzielonych noclegów dominowały powiaty: aleksandrowski – 1352,3 tys. 
(37,3% ogółu udzielonych noclegów w województwie), inowrocławski – 596,5 tys. (16,5% udziału) oraz  
Toruń – 474,3 tys. (13,1%) i Bydgoszcz 371,2 tys. (10,2% ogółu w województwie). Najwyższy stopień wyko-
rzystania miejsc noclegowych odnotowano w powiatach: aleksandrowskim (73,6%, tj. o 29,4 p. proc. więcej 
niż średnio w województwie), inowrocławskim (69,6%) oraz włocławskim (54,7%). W pozostałych powiatach 
stopień wykorzystania miejsc noclegowych był niższy niż przeciętnie w województwie. Najniższy wskaźnik 
charakteryzował powiaty: lipnowski (8,1%) i nakielski (14,3%). 
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