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Numer identyfikacyjny - REGON (wpisywaæ od pierwszej kratki z lewej strony)

G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa

4. Kategoria obiektu (wype³niaj¹ wy³¹cznie hotele, motele,
pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska m³odzie¿owe i kempingi
wg stanu w ostatnim dniu badanego miesi¹ca)
Wpisaæ znak X w kratce z symbolem w³aœciwej odpowiedzi

1 ***** 4 ** 7 II

2 **** 5 * 8 III

3 *** 6 I 9 w trakcie kategoryzacji

5. Czy obiekt jest ca³oroczny? (tj. dzia³a 12 miesiêcy w roku)
Wpisaæ znak X w kratce z symbolem w³aœciwej odpowiedzi

1 ca³oroczny 2 sezonowy

5a. Jeœli obiekt nie jest ca³oroczny (odp. “2” w pyt. 5), proszê
zaznaczyæ miesi¹ce dzia³ania obiektu w ci¹gu roku, wpisuj¹c
znaki X w odpowiednich kratkach

1 styczeñ 5 maj 9 wrzesieñ

2 luty 6 czerwiec 10 paŸdziernik

3 marzec 7 lipiec 11 listopad

4 kwiecieñ 8 sierpieñ 12 grudzieñ

Identyfikator miejscowoœci
(wype³nia US)

1. Liczba dni dzia³al-
noœci obiektu

2. Nominalna liczba
miejsc noclegowych

3. Nominalna
liczba pokoi

a)

Dzia³ 2. WYKORZYSTANIE OBIEKTU W BADANYM MIESI¥CU

a)
Dotyczy tylko hoteli, moteli, pensjonatów i innych obiektów hotelowych.

Dzia³ 1. DANE OGÓLNE

Przed wype³nieniem przeczytaæ objaœnienia

Arkusz nr z wype³nionych przez jednostkê
sprawozdawcz¹

Nr str. 1Nr formularza /

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
KT-1

Sprawozdanie o wykorzystaniu
turystycznego obiektu zbiorowego

zakwaterowania
za miesi¹c ............................ 2009 r.

Portal Sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

Urz¹d Statystyczny
35-959 Rzeszów
ul. Jana III Sobieskiego 10

Przekazaæ/wys³aæ do 10 dnia po
miesi¹cu sprawozdawczym

Wyszczególnienie ogó³em
w tym turyœci
zagraniczni

0 1 2

4. Liczba osób korzystaj¹cych z noclegów

5. Liczba udzielonych noclegów (osobonocy)

6. Liczba wynajêtych pokoi (dotyczy tylko hoteli, moteli, pensjonatów i innych
obiektów hotelowych

3. Rodzaj obiektu
Wpisaæ znak X w kratce z symbolem w³aœciwej odpowiedzi
Obiekty hotelowe (hotelopodobne)

1 Hotel 3 Pensjonat

Motel Inny obiekt hotelowy2 4

Pozosta³e obiekty zbiorowego zakwaterowania

Dom pracy twórczej5 Dom wycieczkowy 12

Schronisko Zespó³ domków
turystycznych6 13

Schronisko m³odzie¿owe Kemping7 14

Szkolne schronisko
m³odzie¿owe Pole biwakowe8 15

Oœrodek wczasowy Hostel9 16

Oœrodek kolonijny Zak³ad uzdrowiskowy10 17

Oœrodek szkoleniowo-
-wypoczynkowy

Pozosta³e
niesklasyfikowane11 18

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy - WYPE£NIÆ WIELKIMI LITERAMI



Kraj zamieszkania turysty zagranicznego Kod kraju
a) Turyœci korzystaj¹cy

z noclegów
Udzielone noclegi

0 1 2 3

Ogó³em 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

.......................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

.......................................................
(miejscowoœæ, data)

.......................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Dzia³ 3. TURYŒCI ZAGRANICZNI WED£UG MIEJSCA STA£EGO ZAMIESZKANIA

a)
Wype³nia Urz¹d Statystyczny.

Nr str. 2

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie- WYPE£NIÆ WIELKIMI LITERAMI



Obiekty nieposiadaj¹ce w³asnego numeru identyfikacyjnego
REGON wpisuj¹ numer identyfikacyjny REGON w³aœciciela
obiektu, np. zak³adu pracy, przedsiêbiorstwa turystycznego,
organizacji spo³ecznej.

Dzia³ 1. Dane ogólne

Punkt 3

W celu u³atwienia zaklasyfikowania obiektu do w³aœciwego
rodzaju, przedstawiono poni¿sze wyjaœnienia i definicje oraz
korelacje miêdzy rodzajem obiektu (dzia³ 1, pkt 3) i kategori¹
(dzia³ 1, pkt 4).

Hotel - symbol 1

Obiekt hotelarski zlokalizowany g³ównie w zabudowie miej-
skiej, dysponuj¹cy co najmniej 10 pokojami, w tym wiêkszoœæ
miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, œwiadcz¹cy sze-
roki zakres us³ug zwi¹zanych z pobytem klientów. Ka¿dy hotel
musi œwiadczyæ us³ugi gastronomiczne. W zale¿noœci od
wyposa¿enia obiektu i zakresu œwiadczonych us³ug wyró¿nia
siê piêæ kategorii hoteli: najwy¿sza - 5 gwiazdek (*****), najni¿-
sza - 1 gwiazdka (*).

Motel - symbol 2

Obiekt hotelarski zlokalizowany przy trasach komunikacji dro-
gowej, który poza us³ugami hotelarskimi przystosowany jest
równie¿ do œwiadczenia us³ug motoryzacyjnych i dysponuje
parkingiem.

Motel musi posiadaæ co najmniej 10 pokoi, w tym wiêkszoœæ
miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych. Ka¿dy motel musi
œwiadczyæ us³ugi gastronomiczne. W zale¿noœci od wyposa¿e-
nia obiektu i poziomu œwiadczonych us³ug rozró¿nia siê piêæ
kategorii moteli: najwy¿sza - 5 gwiazdek (*****), najni¿sza - 1
gwiazdka (*).

Pensjonat - symbol 3

Obiekt hotelarski, który œwiadczy us³ugi hotelarskie ³¹cznie z
ca³odziennym wy¿ywieniem i dysponuje co najmniej 7
pokojami. Musi œwiadczyæ us³ugi gastronomiczne. W
zale¿noœci od wyposa¿enia obiektu i zakresu œwiadczeñ us³ug
rozró¿nia siê 5 kategorii pensjonatów: najwy¿sza - 5 gwiazdek
(*****), najni¿sza - 1gwiazdka (*).

Inny obiekt hotelowy - symbol 4

Obiekt noclegowy, podzielony na pokoje, podlegaj¹cy jednemu
zarz¹dowi, œwiadcz¹cy pewne us³ugi, w tym przynajmniej
codzienne sprz¹tanie pokoi, s³anie ³ó¿ek i mycie urz¹dzeñ
sanitarnych (np. obiekt spe³niaj¹cy zadania hotelu, motelu lub
pensjonatu, któremu nie zosta³a nadana kategoria).

Dom wycieczkowy - symbol 5

Obiekt po³o¿ony na obszarze zabudowanym lub w pobli¿u
zabudowy, posiadaj¹cy co najmniej 30 miejsc noclegowych,
dostosowany do samoobs³ugi klientów oraz œwiadcz¹cy mini-
malny zakres us³ug zwi¹zanych z pobytem klientów. Ka¿dy
dom wycieczkowy musi posiadaæ przynajmniej jedn¹ placówkê
gastronomiczn¹.
W zale¿noœci od wyposa¿enia obiektu i zakresu œwiadczonych
us³ug domy wycieczkowe dzieli siê na trzy kategorie: najwy¿-
sza - kat. I, najni¿sza - kat. III.

Schronisko - symbol 6

Obiekt po³o¿ony poza obszarem zabudowanym, przy szla-
kach turystycznych, œwiadcz¹cy minimalny zakres us³ug
zwi¹zanych z pobytem klientów. Schronisko posiada przy-
najmniej jedn¹ placówkê gastronomiczn¹. Pojêcie “schronisko”
nie obejmuje schronisk m³odzie¿owych.

Schronisko m³odzie¿owe - symbol 7

Obiekt przeznaczony do indywidualnej i grupowej turystyki
m³odzie¿owej, dostosowany do samoobs³ugi klientów.

Schronisko m³odzie¿owe jest placówk¹ zlokalizowan¹ w samo-
dzielnym budynku lub w wydzielonej czêœci budynku.

W zale¿noœci od wyposa¿enia obiektu i zakresu œwiadczonych
us³ug schroniska m³odzie¿owe dzieli siê na trzy kategorie: naj-
wy¿sza - kat. I, najni¿sza - kat. III.

Szkolne schronisko m³odzie¿owe - symbol 8

Placówka oœwiatowo-wychowawcza umo¿liwiaj¹ca rozwijanie
zainteresowañ i uzdolnieñ oraz korzystanie z ró¿nych form
wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Oœrodek wczasowy - symbol 9

Obiekt (lub zespó³ obiektów) noclegowy przeznaczony i
przystosowany do œwiadczenia wy³¹cznie lub g³ównie us³ug
zwi¹zanych z wczasami.

Prosimy o wpisywanie kolejnego numeru wype³nionego arkusza sprawozdania (np. Arkusz 1 z 1 lub w przypadku

koniecznoœci wype³niania dodatkowego arkusza Arkusz 1 z 2, Arkusz 2 z 2 itd.).

Objaœnienia do formularza KT-1

Uwaga: o wype³nienie sprawozdania prosimy tak¿e jednostki, które w danym miesi¹cu nie mia³y wykorzystania, ale

by³y przygotowane dla turystów.

Uwaga: W e-mailu ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.

Przyk³ad wype³niania e-maila:

Z E N O N . K O W A L S K I @ X X X . Y Y Y . P L

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 punkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce

publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie
programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (Dz. U. Nr 221, poz. 1436).



Oœrodek kolonijny - symbol 10

Obiekt (lub zespó³ obiektów) noclegowy przeznaczony i przy-
stosowany do œwiadczenia wy³¹cznie lub g³ównie us³ug
zwi¹zanych z koloniami.

Oœrodek szkoleniowo-wypoczynkowy - symbol 11

Obiekt (lub zespó³ obiektów) noclegowy przeznaczony i
przystosowany trwale do przeprowadzania kursów,
konferencji, szkoleñ oraz zjazdów itp. Mo¿e byæ tak¿e
wykorzystany do œwiadczenia us³ug wczasowych.

Dom pracy twórczej - symbol 12

Obiekt, w którym s¹ zapewnione w³aœciwe warunki do
wykonywania pracy twórczej i wypoczynku twórców,
wykorzystywany równie¿ (g³ównie przez ich rodziny) jako
oœrodek wczasowy. Obiekt ten musi posiadaæ sta³e
urz¹dzenia grzewcze.

Zespo³y domków turystycznych
- symbol 13

Domek turystyczny - budynek niepodpiwniczony, posiadaj¹cy
nie wiêcej ni¿ cztery pokoje, dostosowany do œwiadczenia
us³ug typu hotelarskiego.

Domki turystyczne mog¹ tworzyæ zespo³y domków turystycz-
nych oraz organizacyjnie wchodziæ w sk³ad innych obiektów
noclegowych.

Kemping - symbol 14

Teren - zwykle zadrzewiony - strze¿ony, oœwietlony, maj¹cy
sta³¹ obs³ugê recepcyjn¹ i wyposa¿ony w urz¹dzenia
(sanitarne, gastronomiczne, rekreacyjne) umo¿liwiaj¹ce
turystom nocleg w namiotach, mieszkalnych przyczepach
samochodowych, a tak¿e przyrz¹dzanie posi³ków oraz
parkowanie pojazdów samochodowych.

W zale¿noœci od wyposa¿enia obiektu i zakresu œwiadczo-
nych us³ug, kempingi dzieli siê na cztery kategorie: najwy-
¿sza - 4 gwiazdki (****), najni¿sza - 1 gwiazdka (*).

Pole biwakowe - symbol 15

Wydzielone miejsce w terenie zadrzewionym, niestrze¿one,
oznakowane i ogrodzone prowizorycznie, umo¿liwiaj¹ce
turystom nocleg w namiotach. Na polu biwakowym znajduj¹
siê punkty poboru wody pitnej, podstawowe urz¹dzenia
sanitarne i tereny rekreacyjne.

Hostel - symbol 16

Obiekt noclegowy o standardzie ró¿ni¹cym siê od obiektów
hotelowych g³ównie liczb¹ miejsc w pokojach, ³ó¿kami piêtro-
wymi i wspó³dzieleniem czêœci wyposa¿enia oraz pomiesz-
czeñ przeznaczonych dla goœci (np. wspólna kuch-
nia/³azienka). Charakterystyczne dla hostelu jest wynajmowa-
nie ³ó¿ka, a nie pokoju. Pokoje w hostelach to najczêœciej
dormy, czyli pokoje wieloosobowe a tak¿e pokoje indywidu-
alne: 1-, 2- i 3-osobowe.

Zak³ad uzdrowiskowy - symbol 17

Zak³ad œwiadcz¹cy us³ugi w zakresie opieki zdrowotnej po³o-
¿ony na terenie uzdrowiska i wykorzystuj¹cy przy udzielaniu
œwiadczeñ zdrowotnych naturalne zasoby lecznicze uzdro-
wiska.

Pozosta³e niesklasyfikowane - symbol 18

Obiekt, który w czasie niepe³nego wykorzystania zgodnie z
jego przeznaczeniem lub w czêœci pe³ni funkcjê obiektu nocle-
gowego dla turystów. S¹ to m.in. internaty, domy studenckie,
hotele robotnicze itp. Od 2009 r. zaliczane s¹ tutaj
obiekty do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i
œwi¹tecznego.

Dzia³ 2. Wykorzystanie obiektu w badanym
miesi¹cu

- do liczby dni dzia³alnoœci obiektu (pkt 1) nie wlicza siê
przerw miêdzyturnusowych, z powodu remontu, dezynfekcji
itp.;

- nominalna liczba miejsc noclegowych (pkt 2) to suma
miejsc noclegowych przygotowanych w ka¿dym dniu
dzia³alnoœci obiektu. Np. obiekt czynny by³ w dniach od 1 do
15 lipca, tj. 15 dni. W dniach od 1 do 5 VII przygotowano 10
miejsc noclegowych, od 6 do 10 VII - 15 miejsc noclegowych,
a od 11 do 15 VII by³o 20 miejsc noclegowych. Nominaln¹
liczbê noclegów w lipcu obliczymy w nastêpuj¹cy sposób: 5 x
10 +5 x 15+5 x 20 = 225;

- nominalna liczba pokoi (pkt 3) to suma pokoi
przygotowanych w ka¿dym dniu dzia³alnoœci obiektu. Zasada
obliczeñ jest taka sama jak dla miejsc noclegowych. Np.
obiekt by³ czynny od 1 do 25 lipca, tj. 25 dni. W dniach od 1
do 10 VII przygotowano 15 pokoi, od 11 do 20 VII - 20 pokoi,
a od 21 do 25 VII - 22 pokoje. Nominalna liczba pokoi bêdzie
wynosi³a: 10 x 15+10 x 20+5 x 22 = 460;

Turysta - osoba podró¿uj¹ca do miejsca znajduj¹cego siê
poza jej zwyk³ym otoczeniem, na czas nie d³u¿szy ni¿ 12
kolejnych miesiêcy, jeœli podstawowym celem podró¿y
nie jest podjêcie dzia³alnoœci zarobkowej wynagradzanej
ze œrodków pochodz¹cych z odwiedzanego miejsca, oraz
korzystaj¹ca z miejsc zbiorowego lub indywidualnego
zakwaterowania w odwiedzanym miejscu przynajmniej
przez jedn¹ noc.

- korzystaj¹cy z noclegów (pkt 4 rubryka 1 i 2) to liczba
osób (turystów), które rozpoczê³y pobyt w obiekcie w danym
miesi¹cu, tj. zosta³y zameldowane. Osoby przebywaj¹ce na
prze³omie dwóch miesiêcy powinny byæ liczone jeden raz. Nie
nale¿y wykazywaæ osób, które wnios³y op³atê, ale z us³ug nie
skorzysta³y;

- udzielone noclegi (osobonoce) (pkt 5 rubryka 1 i 2) to
liczba osób (turystów) pomno¿ona przez liczbê dni (nocy) ich
pobytu, np. 5 osób x 3 noclegi + 2 osoby x 8 noclegów + 12
osób x 1 nocleg = 43;

- wynajête pokoje (pkt 6 rubryka 1 i 2) dla hoteli, moteli, pen-
sjonatów i innych obiektów hotelowych - to suma pokoi wyna-
jêtych w ka¿dym dniu dzia³alnoœci obiektu, bez wzglêdu na
liczbê osób (turystów) nocuj¹cych w tych pokojach.

Dzia³ 3. Turyœci zagraniczni wed³ug sta³ego miejsca
zamieszkania

�ród³em danych do tego dzia³u s¹ zapisy w ksi¹¿ce meldun-
kowej dotycz¹ce miejsca zamieszkania turystów zagranicz-
nych.
Po sporz¹dzeniu sprawozdania nale¿y skontrolowaæ, czy w
dziale 3:
rubryka 2 wiersz ogó³em = dzia³ 2 pkt 4 rubryka 2;
rubryka 3 wiersz ogó³em = dzia³ 2 pkt 5 rubryka 2.




