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WAŻNIEJSZE  DANE O ZAKOPANEM  W  LATACH  2004  I  2005 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2004 2005 
 

LUDNOŚĆ a 

Stan w dniu 31 XII 
 

O G Ó Ł E M ........................................................................ 27742 27610 
  
   mężczyźni ......................................................................... 12680 12630   
   kobiety ............................................................................... 15062 14980 
  
Wiek przedprodukcyjny b ...................................................... 5576 5457   
   w tym kobiety .................................................................... 2747 2698 
  
Wiek produkcyjny c ............................................................... 16925 16918   
   w tym kobiety .................................................................... 8667 8660 
  
Wiek poprodukcyjny d ........................................................... 5241 5235   
   w tym kobiety .................................................................... 3648 3622 
  
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku   
  produkcyjnym ..................................................................... 64 63 
  
Ludność na 1 km2  powierzchni ogólnej ............................... 330 329 

 
 

RUCH  NATURALNY  I  MIGRACJE  NA  POBYT  STAŁY 
W ciągu roku 

 
Małżeństwa ogółem ............................................................. 147 124   
   na 1000 ludności ............................................................... 5,33 4,52 
  
Urodzenia żywe ogółem ....................................................... 257 238   
   na 1000 ludności ............................................................... 9,32 8,67 
  
Zgony ogółem ...................................................................... 322 356   
   na 1000 ludności ............................................................... 11,68 12,97 
  
Przyrost naturalny ................................................................ -65 -118   
   na 1000 ludności ............................................................... -2,36 -4,30 
  
Napływ ludności ogółem ...................................................... 311 301   
   w tym z zagranicy ............................................................. 35 39 
  
Odpływ ludności ogółem ...................................................... 362 376   
   w tym za granicę ............................................................... 1 - 
  
Saldo migracji na pobyt stały................................................ -51 -75   
   na 1000 ludności ............................................................... -1,85 -2,73 
 

a Na podstawie bilansów. b W wieku 0-17 lat. c Mężczyźni w wieku 18-64 lata, 
kobiety w wieku 18-59 lat. d Mężczyźni powyżej 64 lat, kobiety powyżej 59 lat.  



6 Ważniejsze  dane  o  Zakopanem 
 

WAŻNIEJSZE  DANE  O  ZAKOPANEM  W  LATACH  2004  I  2005 (c.d.) 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2004 2005 
 

PRACUJĄCY a
Stan w dniu 31 XII 

 
O G Ó Ł E M ........................................................................ 7445 7382  
      w tym kobiety ................................................................. 4359 4380  
   sektor publiczny ................................................................ 4115 3846  
   sektor prywatny ................................................................. 3330 3536
  
W tym pracujący w:    
   przemyśle i budownictwie ................................................. 785 670  
   usługach rynkowych .......................................................... 4163 4253  
   usługach nierynkowych ..................................................... 2487 2449

 
 

BEZROBOTNI  ZAREJESTROWANI b  
W  POWIATOWYM  URZĘDZIE  PRACY  W  ZAKOPANEM 

Stan w dniu 31 XII 
 
Bezrobotni zarejestrowani ogółem .................................. 3375 3255  
   mężczyźni ......................................................................... 1737 1666  
   kobiety ............................................................................... 1638 1589
  
Z liczby ogółem:    
   osoby dotychczas niepracujące ........................................ 807 775  
   zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy ............. 189 212  
   posiadający prawo do zasiłku ........................................... 336 281  
   do 27 roku życia, którzy ukończyli szkołę wyższą ............ . 15  
   powyżej 50 roku życia ....................................................... . 629  
   długotrwale bezrobotni c ................................................... 1780 2146  
   bez kwalifikacji zawodowych ............................................. . 836  
   samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku  
     do 7 roku życia ................................................................ . 111  
   niepełnosprawni ................................................................ . 54
  
Bezrobotni nowo zarejestrowani (w ciągu roku) .................. 2845 2744
  
Bezrobotni wyrejestrowani (w ciągu roku) ........................... 2985 2865 

a Według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie  
pracujących do 9 osób oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w 
rolnictwie. b Dane dotyczą powiatu tatrzańskiego. c Pozostający w rejestrze 



Powiatowego Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie 
ostatnich 2 lat. 
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WAŻNIEJSZE  DANE  O  ZAKOPANEM  W  LATACH  2004  I  2005 (cd.) 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 2004 2005 

 
STOPA  BEZROBOCIA a  I  OFERTY  PRACY a

 
Stopa bezrobocia rejestrowanego b w % ............................. 12,9 12,6 
  
Oferty pracy b ....................................................................... 35 43 
  
Oferty pracy zgłoszone w ciągu roku ................................... 655 567 

 
 

EDUKACJA  I  WYCHOWANIE 
Stan na początku roku szkolnego 

 
Przedszkola ........................................................................ 8 8 
  
Miejsca w przedszkolach ..................................................... 710 786 
  
Dzieci w przedszkolach ........................................................ 580 590 
  
Szkoły dla dzieci i młodzieży (łącznie ze specjalnymi)   
  
   podstawowe ...................................................................... 10 10   
   gimnazja ............................................................................ 9 9   
   ponadpodstawowe średnie zawodowe ............................. 2 1   
   ponadgimnazjalne zasadnicze zawodowe ........................ 4 4   
   ponadgimnazjalne technika .............................................. 10 11   
   licea ogólnokształcące ...................................................... 4 5   
   licea profilowane ............................................................... 3 3   
   artystyczne dające uprawnienia zawodowe ...................... 4 3   
   policealne i pomaturalne ................................................... 2 2 
  
Uczniowie szkół     
   podstawowych .................................................................. 1992 1876   
   gimnazjów ......................................................................... 1189 1179   
   ponadpodstawowych średnich zawodowych .................... 389 29   
   ponadgimnazjalnych zasadniczych zawodowych ............. 589 559   
   ponadgimnazjalnych techników ........................................ 1015 1363   
   liceów ogólnokształcących ................................................ 631 611   
   liceów profilowanych ......................................................... 571 567   
   artystycznych dających uprawnienia zawodowe ............... 260 264   



   policealnych i pomaturalnych ............................................ 220 200 
a Dane dotyczą powiatu tatrzańskiego. b Stan w końcu roku. 
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WAŻNIEJSZE  DANE  O  ZAKOPANEM  W  LATACH  2004  I  2005 (cd.) 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2004 2005 
 

EDUKACJA  I  WYCHOWANIE  (dok.) 
Stan na początku roku szkolnego 

 
Szkoły dla dorosłych    
   ponadpodstawowe średnie zawodowe ............................. 3 3  
   ponadgimnazjalne technika .............................................. 2 3  
   licea ogólnokształcące ...................................................... 6 6  
   policealne i pomaturalne ................................................... 1 1  
Uczniowie szkół dla dorosłych     
   ponadpodstawowych średnich zawodowych .................... 90 52  
   ponadgimnazjalnych techników ........................................ 62 112  
   liceów ogólnokształcących ................................................ 292 240  
   policealnych i pomaturalnych ............................................ 49 35
 

 
KULTURA 

Stan w dniu 31 XII 
 

Biblioteki publiczne i filie ...................................................... 4 4  
Księgozbiór bibliotek publicznych    
   w woluminach ................................................................... 136149 136605  
   w woluminach na 1000 ludności........................................ 4908 4948  
Czytelnicy (w ciągu roku) ..................................................... 6796 6639  
Wypożyczenia (w ciągu roku)     
   w woluminach ................................................................... 146362 124480  
   w woluminach na 1000 ludności........................................ 5264 4502  
Muzea i oddziały muzealne .................................................. 3 3  
Zwiedząjący (w ciągu roku) .................................................. 145511 135717  
   w tym młodzież szkolna .................................................... 39185 39107  
Kina stałe ............................................................................. 2 2  
Miejsca na widowni .............................................................. 766 758  
Liczba seansów (w ciągu roku) ............................................ 2579 3040  
Widzowie w kinach (w ciągu roku) ....................................... 95396 56035  
Domy i ośrodki kultury, kluby, świetlice ................................ . 2  



Imprezy (w ciągu roku) ......................................................... . 28   
Uczestnicy imprez ................................................................ . 2900 
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WAŻNIEJSZE  DANE  O  ZAKOPANEM  W  LATACH  2004  I  2005 (c.d.) 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 2004 2005 

 
TURYSTYKA 

 
Obiekty noclegowe (stan w dniu 31 VII) ............................... 111 109   
Miejsca noclegowe (stan w dniu 31 VII) ............................... 8740 8411   
Korzystający z noclegów ...................................................... 346204 356552   
   w tym turyści zagraniczni .................................................. 62691 71628   
Wynajęte pokoje w hotelach, motelach, pensjonatach ........ 239064 259524   
   w tym przez turystów zagranicznych ................................ 62603 69488   
Udzielone noclegi ................................................................. 1150435 1161768   
   w tym turystom zagranicznym ........................................... 186732 209188 

 
OCHRONA  ZDROWIA 

Stan w dniu 31 XII 
 
Zakłady ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ........................... 15 16   
   przychodnie publiczne ...................................................... 3 3   
   przychodnie niepubliczne .................................................. 12 13   
Apteki ................................................................................... 16 16   
Farmaceuci pracujący w aptekach ....................................... 44 43   
Liczba ludności na 1 aptekę ................................................. 1734 1726 
 

GOSPODARKA  MIESZKANIOWA  I  INFRASTRUKTURA 
 

Zasoby mieszkaniowe a    
Mieszkania ............................................................................. 10950 11073   
Izby ........................................................................................ 43630 44017   
Powierzchnia użytkowa mieszkań w tys. m2 .......................... 779,9 788,1   
Przeciętna:     
   liczba izb w mieszkaniu ...................................................... 3,98 3,98   
   liczba osób na 1 mieszkanie ............................................... 2,53 2,49   
   liczba osób na 1 izbę .......................................................... 0,64 0,63   
   powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2 ........................ 71,2 71,2   
   powierzchnia użytkowa na 1 osobę w m2 ........................... 28,1 28,5   
Mieszkania oddane do użytkowania    
Mieszkania ........................................................................... 137 83   



   w tym w budynkach indywidualnych b ............................... 137 75
 
a Stan w dniu 31 XII. b Realizowane przez osoby fizyczne, kościoły i związki wyz-

naniowe z przeznaczeniem na użytek własny inwestora lub na sprzedaż i wynajem. 
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WAŻNIEJSZE  DANE  O  ZAKOPANEM  W  LATACH  2004  I  2005 (dok.) 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 2004 2005 

 
GOSPODARKA  MIESZKANIOWA  I  INFRASTRUKTURA  (dok.) 

 
Mieszkania oddane do użytkowania  (dok.)  
Izby ...................................................................................... 504 325  
   w tym w budynkach indywidualnych a ............................... 504 311  
Powierzchnia użytkowa mieszkań w m2 ............................... 14256 7533
   w tym w budynkach indywidualnych a ............................... 14256 7220  
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2 ....... 104,1 90,8  
   w tym w budynkach indywidualnych a ............................... 104,1 96,3
  
Zużycie w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca    
Wody z wodociągów w m3 .................................................... 40,7 41,8  
Gazu z sieci w m3 ................................................................ 61,3 79,0
 

PODMIOTY  GOSPODARKI  NARODOWEJ b
Stan w dniu 31 XII 

 
O G Ó Ł E M .......................................................................... 5182 5247  
      sektor publiczny ............................................................... 119 119  
      sektor prywatny ................................................................ 5063 5128  
   w tym:  
      spółki handlowe ............................................................... 161 175  
         w tym z udziałem kapitału zagranicznego .................... 26 27  
      spółki cywilne ................................................................... 532 531  
      spółdzielnie ...................................................................... 12 12  
      fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne .......... 95 99  
      osoby fizyczne ................................................................. 4097 4136  
Według sekcji PKD  
   w tym:  
      rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo ....................................... 28 32  
      przemysł .......................................................................... 332 326  
         w tym przetwórstwo przemysłowe ................................ 326 320  
      budownictwo .................................................................... 244 242  
      handel i naprawy .............................................................. 1246 1262  
      hotele i restauracje .......................................................... 1239 1253  
      transport, gospodarka magazynowa i łączność ............... 675 671  
      pośrednictwo finansowe .................................................. 87 94  
      obsługa nieruchomości i firm ........................................... 548 580



 

a Realizowane przez osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe z przezna-
czeniem na użytek własny inwestora lub na sprzedaż i wynajem. b Zarejestrowane  
w rejestrze REGON; bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne. 

DZIAŁALNOŚĆ  URZĘDU  MIASTA  ZAKOPANE   
W  LATACH  2005  I  2006 

 
WYDZIAŁ  SPRAW  SPOŁECZNYCH  I  EWIDENCJI  

 
 2005 2006 
 I-IV I 
 kwartał kwartał 

  
Ludność miasta Zakopane (stan na początku okresu)  
    
   zameldowani na pobyt stały .............................................. 28664 28286 
  
   zameldowani na pobyt czasowy ....................................... 849 998 
  
Kartoteka przejściowa (osoby nigdzie nie zameldowane  
  oraz oczekujące na zameldowanie w innej miejscowości -  
  na początku okresu) ........................................................... 316 341 
  
Ludność miasta Zakopane (stan na w końcu okresu)  
  
   zameldowani na pobyt stały .............................................. 28286 28226 
  
   zameldowani na pobyt czasowy ....................................... 998 1079 
  
Kartoteka przejściowa (osoby nigdzie nie zameldowane   
  oraz oczekujące na zameldowanie w innej miejscowości -  
  w końcu okresu) ................................................................. 341 351 
  
Osoby zameldowane na pobyt stały spoza terenu .............. 310 72 
  
Osoby wymeldowane z pobytu stałego ................................ 464 129 
  
Przemeldowania w miejscu .................................................. 472 96 
  
Cudzoziemcy zameldowani na pobyt czasowy .................... 92 15 
  
Liczba wydanych nowych dowodów osobistych .................. 3170 1048 
 
 

DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA  UMZ 
 

Nowozarejestrowane podmioty gospodarcze ...................... 307 91 
  
Zlikwidowane podmioty gospodarcze (decyzje) ................... 430 108 
  
Stan podmiotów prowadzących działalność gospodarczą  
  (wyłącznie osoby fizyczne i wspólnicy spółek cywilnych)  



  - stan w końcu okresu ........................................................ 4930 4914
  
Nowe licencje wydane na przewóz taksówką ...................... 10 4
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DZIAŁALNOŚĆ  URZĘDU  MIASTA  ZAKOPANE  

W  LATACH  2005  I  2006  (c.d.) 
 

URZĄD  STANU  CYWILNEGO 
 

 2005 2006 
 I-IV I-II 
 kwartał kwartał 
  
Wydane nowe akty:     
   urodzenia .......................................................................... 948 445   
      w tym z miasta Zakopane .............................................. 242 82   
   zawarcia małżeństwa ........................................................ 303 140   
      w tym: cywilne ................................................................ 95 49   
                 wyznaniowe ........................................................ 149 81   
                 umiejscowione .................................................... 59 18   
   zgonu ................................................................................ 517 230   
      w tym z miasta Zakopane .............................................. 307 120
   
Decyzje administracyjne:      
   umiejscowienia aktów zagranicznych ............................... 96 47   
   zmiany w aktach istniejących (uzupełnienia, sprosto-  
wania) ............................................................................. 136 60
   
Liczba przyjętych:     
   zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa .. 195 106   
   oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński ................ 95 49   
   oświadczeń o uznaniu dziecka i nadaniu nazwiska .......... 90 43
        
Liczba wydanych:     
   zaświadczeń do ślubów „konkordatowych” ....................... 98 46   
   zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeń-  
     stwa za granicą ............................................................... 19 15   
   wpisów (przypiski) o zmianach w aktach urodzeń,   
     małżeństw ....................................................................... 842 410
   
   odpisów aktów (skrócone, zupełne):     
      na wniosek obywateli ..................................................... 3450 1730   
      na wniosek prokuratury, policji, instytucji ....................... 290 130
   



   odpisów aktów do dowodów osobistych ........................... 1250 640 
   
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie .......................... 22 13 
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DZIAŁALNOŚĆ  URZĘDU  MIASTA  ZAKOPANE  
W  LATACH  2005  I  2006  (c.d.) 

 
BUDŻET  MIASTA 

 
 2005 
 I-IV kwartał 
Wykonanie planu według działów w tys. zł w % 
  
Dochody ogółem ................................................................ 62311,3 104,5 
  
Leśnictwo ............................................................................. 0,3 100,0 
  
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,   
  wodę .................................................................................. 54,9 - 
  
Transport i łączność ............................................................. 2113,4 122,3 
  
Turystyka ............................................................................. 1,6 133,3 
  
Gospodarka mieszkaniowa .................................................. 6543,2 110,9 
  
Działalność usługowa .......................................................... 326,6 100,0 
  
Administracja publiczna ....................................................... 300,5 104,0 
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
  i ochrony prawa oraz sądownictwa .................................... 142,7 99,0 
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ...... 106,4 105,9 
  
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych  
  jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz  
  wydatki związane z ich poborem ....................................... 35419,6 104,5 
  
Różne rozliczenia ................................................................. 9600,9 100,9 
  
Oświata i wychowanie .......................................................... 605,1 101,3 
  
Ochrona zdrowia .................................................................. 71,0 100,0 
  
Pomoc społeczna ................................................................. 5215,6 98,1 
  
Edukacyjna opieka wychowawcza ....................................... 52,4 100,0 
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .................... 395,3 120,2 
  



Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ......................... 1263,6 100,0
  
Kultura fizyczna i sport ......................................................... 98,2 101,4
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DZIAŁALNOŚĆ  URZĘDU  MIASTA  ZAKOPANE  
W  LATACH  2005  I  2006  (c.d.) 

 
BUDŻET  MIASTA  (dok.) 

 
 2005 
Wykonanie planu według działów (dok.) I-IV kwartał 
     w tys. zł w % 
  
Wydatki ogółem ................................................................. 60148,0 96,9
  
Rolnictwo i łowiectwo ........................................................... 0,0 100,0
  
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,  
  wodę .................................................................................. 660,0 100,0
  
Transport i łączność ............................................................. 6498,4 98,6
  
Turystyka ............................................................................. 3,7 74,0
  
Gospodarka mieszkaniowa .................................................. 4108,8 94,3
  
Działalność usługowa .......................................................... 178,0 85,2
  
Administracja publiczna ....................................................... 7522,1 97,4
  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
  i ochrony prawa oraz sądownictwa .................................... 142,7 99,0
  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ...... 877,7 97,9
  
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych  
  jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz  
  wydatki związane z ich poborem ....................................... 89,7 63,6
  
Obsługa długu publicznego .................................................. 274,5 69,9
  
Różne rozliczenia ................................................................. 22,3 100,0
  
Oświata i wychowanie .......................................................... 18029,0 97,9
  
Ochrona zdrowia .................................................................. 1791,9 78,9
  
Pomoc społeczna ................................................................. 7568,3 98,6
  
Edukacyjna opieka wychowawcza ....................................... 483,3 97,1
  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .................... 7012,6 98,7
  



Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ......................... 3789,8 99,2 
  
Kultura fizyczna i sport ......................................................... 1095,2 94,8 
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DZIAŁALNOŚĆ  URZĘDU  MIASTA  ZAKOPANE  
W  LATACH  2005  I  2006  (dok.) 

 
WYDZIAŁ  GOSPODARKI  MIESZKANIOWEJ 

 
 2005 2006 
 I-IV I 
 kwartał kwartał 
   
Mieszkania komunalne (stan w końcu okresu)    
   w budynkach gminnych    
      liczba .............................................................................. 324 321   
      powierzchnia użytkowa w m2 ......................................... 11956 11758   
   w budynkach wspólnot    
      liczba .............................................................................. 180 179   
      powierzchnia użytkowa w m2 ......................................... 7153 7099   
Planowane wydatki na remonty i inwestycje w tys. zł .......... 1072 1008   
Środki niewygasające z roku poprzedniego w tys.zł ........... 165 0   
Ilość zawartych umów najmu ............................................... 21 7   
   z listy oczekujących .......................................................... 16 6   
   w ramach zmian ................................................................ 5 1   
Liczba oddanych do użytkowania mieszkań przez Zako-  
  piańskie TBS ...................................................................... 22 37 

  
STRAŻ  MIEJSKA 

 
Zgłoszone wnioski do Sądu Grodzkiego .............................. 44 3   
Wylegitymowane osoby ....................................................... 4603 1310   
Ilość interwencji publicznych ................................................ 634 310   
   w tym domowych .............................................................. 36 21   
Inne interwencje ................................................................... 4259 707   
Zabezpieczane imprezy masowe ......................................... 111 6   
Ujawnione awarie ................................................................. 56 15   
Nałożone blokady na koła w związku ze złym parkowaniem 1218 497   
Kierowcy ukarani punktami karnymi .................................... 1066 117   
Udzielone pouczenia ............................................................ 1986 443   
Mandaty karne ..................................................................... 3028 957   
Kwota mandatów ogółem w zł ............................................. 254810 98580   
Średnia kwota mandatu w zł ................................................ 84 103 



  
Ilość wyłapanych i przekazanych do schroniska psów ........ 76 30  
Ilość psów przekazanych ze schroniska do adopcji ............. 44 17

DZIAŁALNOŚĆ  INNYCH  INSTYTUCJI  W  ZAKOPANEM  
W  LATACH  2005-2006 

 
OŚRODEK  POMOCY  SPOŁECZNEJ 

 
 2005 2006 
 plan wykonanie plan  wykonanie 
 roczny I-IV kwartał roczny I kwartał 
 w tys. zł w % w tys. zł w %    
B U D Ż E T  O G Ó Ł E M ............ 7578 7467 98,5 9238 1948 21,1   
Zadania własne gminy ................ 2787 2787 100,0 2896 755 26,1   
Opłata za pobyt w Domach    
  Pomocy Społecznej ..................... 150 150 100,0 180 45 25,0   
Zasiłki razem …..…........................ 243 243 100,0 237 59 24,9   
Dodatki mieszkaniowe ............…... 999 999 100,0 1003 238 23,7   
Utrzymanie ośrodka …................... 793 793 100,0 830 243 29,3   
Usługi opiekuńcze i Zakład Usług   
  Socjalnych dla bezdomnych ........ 450 450 100,0 446 117 26,2   
Dożywianie w szkołach ................. 152 152 100,0 200 53 26,5
   
Zadania zlecone gminie .............. 4791 4680 97,7 6342 1193 18,8   
Świadczenia rodzinne ................... 4403 4300 97,7 5876 1102 18,7   
Ubezpieczenia zdrowotne ............. 37 36 97,3 55 6 10,9   
Zasiłki ............................................ 351 344 98,0 411 85 20,7   
Utrzymanie ośrodka ...................... - - - - - -
 
 

TEATR  IMIENIA  STANISŁAWA  IGNACEGO  WITKIEWICZA 
 

 2005 2006 
 I-IV I 
 kwartał kwartał 
   
Ilość spektakli:    
   duża scena ........................................................................ 158 49        
      w tym gościnnie ............................................................. 108 30  
   mała scena ........................................................................ 50 19  
      w tym gościnnie ............................................................. 4 2  
   na wyjeździe ..................................................................... 6 2  
Ilość widzów:    
   duża scena ........................................................................ 9113 3089  
   mała scena ........................................................................ 3237 1541     
   na wyjeździe ..................................................................... 648 160  



Frekwencja w % ................................................................... 75,0 93,3   
Średnia cena biletu w zł ....................................................... 36,00 31,00 

ROZWÓJ  TURYSTYKI  W  ZAKOPANEM  W  LATACH  2000-2005 
 

Zakopane jest miastem o dużym zapleczu turystycznym. Według stanu z dnia 
31 lipca 2005 r. na terenie „stolicy Tatr” znajdowało się 8411 miejsc noclegowych w 
turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania (tj. 74,3% bazy noclegowej 
powiatu tatrzańskiego), w tym 1842 miejsca w hotelach i 1129 w pensjonatach. 
Ponadto znaczącą liczbą miejsc dysponowały m.in.: ośrodki wczasowe - 2122 oraz 
szkoleniowo-wypoczynkowe - 1180, jak również kempingi - 600.  

Liczba turystów w Zakopanem zwiększyła się w 2005 r. o 3,0% w porównaniu 
z 2004 r. i wyniosła 356,6 tys. osób (tj. 80,1% wszystkich korzystających z noclegów  
w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w powiecie tatrzańskim). 
Spośród nich najwięcej, bo 117,7 tys. osób (33,0%) wybrało hotel, 75,1 tys. osób 
(21,1%) - ośrodek wczasowy, a 50,1 tys. osób (14,0%) - pensjonat. Na uwagę 
zasługuje fakt, że od 2000 r. stale wzrasta ilość osób korzystających z hoteli. 

 
TABL. 1. MIEJSCA  NOCLEGOWE  I  KORZYSTAJĄCY  Z NOCLEGÓW  
 W  TURYSTYCZNYCH  OBIEKTACH  ZBIOROWEGO 
  Z AKWATEROWANIA  W  M.  ZAKOPANE 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

       
Miejsca noclegowe a ............. 10766 9608 8966 9269 8740 8411 
   
   w tym:      
      hotele ................................ 1215 1607 1274 1744 2006 1842    
      pensjonaty ........................ 3248 1622 1079 1079 1092 1129    
      ośrodki wczasowe ............ 2328 2463 2643 2740 2224 2122    
      ośrodki szkoleniowo-   
        -wypoczynkowe .............. 1162 987 1408 1387 1174 1180 
   
Korzystający ogółem ........... 344093 311413 309246 323360 346204 356552 
   
   w tym:      
      hotele ................................ 68481 71242 72823 82745 105544 117652    
      pensjonaty ........................ 89481 62312 47994 39148 48330 50052    
      ośrodki wczasowe ............ 66395 65339 73629 82240 78587 75063    
      ośrodki szkoleniowo-   
        -wypoczynkowe .............. 41426 32925 44782 55214 44798 44881 
 

a Stan w dniu 31 VII. 
 



Według stanu z 31 lipca 2005 r. w Zakopanem było łącznie 109 turystycznych 
obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania, w tym m.in.: 14 hoteli, 17 
pensjonatów i innych obiektów hotelowych, 31 ośrodków wczasowych. 
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UDZIAŁ  BAZY  NOCLEGOWEJ  (miejsc noclegowych)  M.  ZAKOPANEGO 
W  BAZIE  POWIATU  TATRZAŃSKIEGO  WEDŁUG  WYBRANYCH  RODZAJÓW 

OBIEKTÓW  W  2005  R. 
Stan w dniu 31 VII  
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Zakopane jest jedną z trzech gmin w województwie małopolskim  

o największym natężeniu miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego 
zakwaterowania w stosunku do liczby ludności (304 miejsca na 1000 ludności w 
końcu lipca 2005 r.). Większe natężenie odnotowano tylko w znanych uzdrowiskach: 
w Krynicy-Zdroju (362) i w Szczawnicy (323). Natomiast średnia wojewódzka wyniosła 
zaledwie 19 miejsc na 1000 ludności. 

Pod względem liczby miejsc noclegowych przeliczonych na powierzchnię 
Zakopane znacznie przewyższa inne gminy województwa małopolskiego. Przeciętnie  
w Małopolsce na 1 km2 przypadały 4 miejsca noclegowe, podczas gdy w Zakopanem 
na 1 km2 przypadało 100 miejsc noclegowych (w dalszej kolejności: w Krakowie 47,  
a w Krynicy-Zdroju 42 miejsca). 

W 2005 r. udzielono tu 1161,8 tys. noclegów (tj. o 1,0% więcej niż w 2004 r.), 
w tym 209,2 tys. noclegów turystom zagranicznym (co oznacza wzrost o 12,0%). 
Liczba turystów zagranicznych, którzy przybyli do Zakopanego w ubiegłym roku 
wyniosła 71,6 tys. i była większa o 14,3% niż przed rokiem. Turystom najwięcej 
noclegów w 2005 r. udzieliły hotele - 309,4 tys., ośrodki wczasowe - 294,2 tys., 



ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe - 188,1 tys. oraz pensjonaty - 173,0 tys. Turyści 
zagraniczni zdecydowanie najchętniej korzystali z hoteli, pensjonatów i innych 
obiektów hotelowych, które udzieliły im w omawianym okresie 132,6 tys. noclegów.  
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Przeciętnie na jednego turystę, czy to krajowego, czy zagranicznego, 
przypadały 3 noclegi. W ostatnich latach można zauważyć stopniowe, choć 
nieznaczne skracanie się średniej długości pobytu turysty w Zakopanem. I tak, 
przeciętna liczba noclegów przypadająca na jednego turystę zmniejszyła się z 3,5 w 
2003 r. do 3,3 w latach 2004 i 2005. Największą przeciętną liczbę noclegów (od 3,5 do 
4,6) odnotowano  
w okresie omawianych trzech lat w miesiącach zimowych (styczeń, luty) oraz letnich 
(lipiec, sierpień). Biorąc pod uwagę turystów zagranicznych można stwierdzić, że 
najdłużej przebywają oni w Zakopanem w styczniu - średnio około 5,5 dnia. 
Najsłabszym miesiącem pod tym względem jest listopad, gdy ich pobyt skraca się 
przeciętnie do 2 dni. W 2005 r. w porównaniu z rokiem poprzednim zaobserwowano 
niewielki wzrost przeciętnej liczby noclegów hotelowych na jednego turystę, ogółem z 
2,5 do 2,7. Zjawisko to wystąpiło w miesiącach takich jak: luty, marzec, maj, czerwiec, 
lipiec, październik i dotyczyło również turystów zagranicznych (z wyjątkiem maja i 
października; w styczniu wzrost ze średnio 5,4 do 5,5 noclegów w hotelach). 

 
TABL. 2. ILOŚĆ  WYNAJĘTYCH  POKOI  I  STOPIEŃ  ICH  WYKORZYSTANIA 
  W   ZAKOPANEM 

Wynajęte pokoje 
w tym turystomWYSZCZEGÓLNIENIE ogółem zagranicznym

Stopień 
wykorzystania 

pokoi w % 
    
Hotele, motele, pensjonaty   20 3 0 181461 46480 41,9 
   
 20 4 0 239064 62603 46,6 
   
 2005 259524 69488 49,6 
  
Hotele ............................................... 169148 48983 50,5 
  
Pensjonaty ....................................... 84373 19183 47,6 
  
Inne obiekty hotelowe a .................... 6003 1322 54,2 

 
a Inny obiekt hotelowy - obiekt noclegowy, podzielony na pokoje, podlegający 

jednemu zarządowi, świadczący pewne usługi, w tym przynajmniej codzienne 
sprzątanie pokoi, słanie łóżek i mycie urządzeń sanitarnych (np. obiekt spełniający 
zadania hotelu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria). 

 



W okresie I-XII 2005 r. w hotelach, pensjonatach i innych obiektach 
hotelowych wynajęto ogółem 259,5 tys. pokoi, czyli o 8,6% więcej niż przed rokiem  
i o 43,0% więcej niż przed dwoma laty, co wiąże się bezpośrednio z rozwojem bazy 
hotelowej w ostatnich latach. Podobnie jak w 2003 r. i w 2004 r., ponad 1/4 pokoi 
została wynajęta turystom zagranicznym. 
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STOPIEŃ  WYKORZYSTANIA  MIEJSC  NOCLEGOWYCH  W  ZAKOPANEM 
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Stopień wykorzystania miejsc noclegowych z roku na rok systematycznie 

wzrastał i w 2005 r. wyniósł 40,8%, podczas gdy w 2004 r. 38,9%, a w 2003 r. 36,9%. 
Zwiększył się również stopień wykorzystania hoteli, pensjonatów i innych obiektów 
hotelowych - łącznie z 39,4% w 2003 r. i 40,4% w 2004 r. do 43,5% w 2005 r. W 
największym stopniu wykorzystane były miejsca w innych obiektach hotelowych  
- w 55,1%, a w najmniejszym, bo zaledwie w 10,0% - miejsca na kempingach. 
Tradycyjnie najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano  
w miesiącach, podczas których trwają wakacje (w sierpniu 58,1%, w lipcu 54,0%)  
i ferie zimowe dla poszczególnych województw (w lutym 56,5%, w styczniu 53,1%). 
Stanowi to dowód popularności spędzania w Zakopanem wczasów zarówno letnich, 
jak i zimowych. 

W 2005 r. w porównaniu z 2004 r. najbardziej, bo o 12,1 tys. wzrosła liczba 
gości hotelowych (przyrost względny - 11,5%). Jednocześnie ilość osób 
korzystających z pensjonatów zwiększyła się o 1,7 tys. (o 3,6%). Znacząco wzrosła 
liczba turystów, którzy skorzystali z kempingów - o 3,0 tys. (o 65,1%) oraz z pól 
biwakowych  
- o 0,7 tys. (16,6 razy). Więcej osób niż w 2004 r. gościło też w: domach 



wycieczkowych - o 0,3 tys. (o 1,7%), szkolnych schroniskach młodzieżowych - o 0,1 
tys.  
(o 6,0%), jak i pozostałych niesklasyfikowanych obiektach - wzrost o 0,9 tys.  
(o 14,6%), a także w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (o 0,2%) i zespołach 
ogólnodostępnych domków turystycznych (o 0,8%). Największy spadek liczby 
korzystających wystąpił w innych obiektach hotelowych - o 3,7 tys. (o 48,6%) i w 
ośrodkach wczasowych - o 3,5 tys. (o 4,5%). 
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T ABL. 3. P ODSTAWOWE  DANE  O  TURYSTYCE  W  ZAKOPANEM 
Korzystający Udzielone noclegi

WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem

w tym 
turyści 
zagrani

czni 

ogółem

w tym 
turystom 
zagranic

znym 

Stopień 
wykorzy-

stania 
miejsc 

noclegowy
ch  

w % 
       
O G Ó Ł E M ........................ 2003 323360 51899 1128311 162723 36,9 

   
 2004 346204 62691 1150435 186732 38,9 
   
 2005 356552 71628 1161768 209188 40,8 
   

Hotele, motele, pensjonaty .......... 171567 45949 493785 132648 43,5 
  

Hotele ............................................. 117652 34495 309398 92020 42,7 
  

Pensjonaty ...................................... 50052 10474 172954 38148 44,1 
  

Inne obiekty hotelowe ..................... 3863 980 11433 2480 55,1 
  

Pozostałe obiekty ......................... 184985 25679 667983 76540 39,0 
  

Domy wycieczkowe ........................ 16351 3631 # # 33,3 
  

Schroniska ...................................... 14972 2042 # # 51,6 
  

Schroniska młodzieżowe ................ 4164 1403 # # 50,9 
  

Szkolne schroniska młodzieżowe ... 2302 229 # # 50,8 
  

Ośrodki wczasowe .......................... 75063 6803 294202 27791 42,5 
  

Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 44881 5438 188116 20256 46,1 
  

Domy pracy twórczej ...................... 5350 248 29615 990 39,7 
  

Zespoły ogólnodostępnych dom-  
  ków turystycznych ........................ 5440 775 23687 3809 41,2 

  
Kempingi ......................................... 7605 4174 # # 10,0 

  
Pola biwakowe ................................ 762 226 1799 382 16,1 

  



Ośrodki do wypoczynku sobotnio-   
  -niedzielnego i świątecznego ........ 816 28 # # 28,5

  
Pozostałe niesklasyfikowane .......... 7279 682 31324 3019 33,3
 
 Generalnie można stwierdzić, że Zakopane jest ośrodkiem dwusezonowym, 
zarówno zimowym (szczyt styczeń - luty), jak i letnim (szczyt lipiec - sierpień), przy 
czym wbrew powszechnie panującej opinii na temat „zimowej stolicy Tatr” sezon letni 
przyciąga znacznie więcej turystów.  
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Przykładowo w ubiegłym roku z wypoczynku w szczycie sezonu letniego skorzystało 
tu ogółem 81,4 tys. turystów, tj. o 18,7 tys. (o 29,8%) więcej niż w szczycie sezonu 
zimowego, a liczba turystów zagranicznych w miesiącach lipiec - sierpień wyniosła 
25,6 tys. i była o 14,1 tys. (o 122,6%) większa niż w miesiącach styczeń - luty 2005 r. 
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TABL. 4. WYBRANE  DANE  O  TURYSTYCE  W  ZAKOPANEM  WEDŁUG 
  M IESIĘCY  W  2005  R. 

Korzystający Udzielone noclegi 
MIESIĄCE ogółem w tym turyści 

zagraniczni ogółem w tym turystom 
zagranicznym

     
O G Ó Ł E M ........... 356552 71628 1161768 209188
     
I ............................... 34391 7357 131871 40453     
II .............................. 28374 4135 129340 17987     
III ............................. 27525 3470 96116 11268     
IV ............................ 20451 2217 52454 4566     



V ............................. 26746 5278 75008 12100      
VI ............................ 30188 7265 89172 18328      
VII ........................... 38644 12040 139898 29982      
VIII .......................... 42801 13541 150349 32819      
IX ............................ 37868 8110 107339 18575      
X ............................. 27259 3230 66878 6965      
XI ............................ 17660 1545 41216 3038      
XII ........................... 24645 3440 82127 13107 
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TABL. 5. WYNAJĘTE  POKOJE  W  HOTELACH,  PENSJONATACH  I  INNYCH 
  O BIEKTACH  HOTELOWYCH  WEDŁUG  MIESIĘCY  W  2005  R. 

MIESIĄCE Ogółem W tym  
w hotelach 

Z ogółem 
turystom 

zagranicznym

W tym  
w hotelach 

     
O G Ó Ł E M ..................... 259524 169148 69488 48983      
I ......................................... 29370 20611 10284 6776      
II ........................................ 27630 17448 5398 3407      
III ....................................... 23533 15754 3275 2496      
IV ...................................... 15618 10422 1700 1198      
V ....................................... 17444 10683 4945 3362      
VI ...................................... 19489 12914 7230 4998      
VII ..................................... 22646 13210 10226 7000      
VIII .................................... 27619 17094 11871 8130      
IX ...................................... 24158 16226 7195 5964      
X ....................................... 17380 11126 2674 2007      
XI ...................................... 12181 7242 886 733      
XII ..................................... 22456 16418 3804 2912 

  
UDZIAŁ  TURYSTÓW  KORZYSTAJĄCYCH  Z  HOTELI  I  PENSJONATÓW 

W  OGÓLNEJ  LICZBIE  KORZYSTAJĄCYCH  Z  BAZY NOCLEGOWEJ 
W  ZAKOPANEM 
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 Źródłem zawartych w notatce danych są opracowania z otrzymanych od 
podmiotów prowadzących działalność turystyczną miesięcznych sprawozdań 
statystycznych KT-1 (o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego zbiorowego 
zakwaterowania) i KT-1a (za lipiec). Notatka nie obejmuje informacji o wynajętych 
pokojach gościnnych w kwaterach prywatnych. 
WILLA  „KOLIBA” - PERŁA  ARCHITEKTURY  W  STYLU  ZAKOPIAŃSKIM 
 

Willa „Koliba” - to oddział Muzeum Tatrzańskiego, pierwszy dom w stylu 

zakopiańskim wybudowany według projektu Stanisława Witkiewicza - położona jest 

przy ulicy Kościeliskiej, najstarszej ulicy Zakopanego, gdzie co krok spotykamy 

zabytkowe domy i zagrody góralskie. Jest to jedyne w Polsce miejsce, gdzie można w 

Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza poznać koncepcję tego 

stylu wyprowadzonego z podhalańskiego budownictwa, formy sprzętów i zdobienia. 

Gdy  

w Zakopanem w drugiej połowie XIX wieku zaczęła się pojawiać, tak jak w wielu 
uzdrowiskach krajowych, architektura w stylu szwajcarskim czy tyrolskim, stało się dla 

Witkiewicza jasne, że aby uchronić Podhale od obcych stylowo budowli należy 

stworzyć styl wyrosły z zastanej tutaj rodzimej sztuki budowania. Batalię o styl toczył 

Witkiewicz na łamach prasy. W swoich reportażach i artykułach nawoływał do 

wykorzystywania motywów miejscowych we wznoszonych przez „panów” i „gości” 

willach.  

W tym czasie rozmiłowany w góralszczyźnie kolekcjoner Zygmunt Gnatowski, 

ziemianin z Jakimówki na Ukrainie, zapragnął wybudować sobie dom letni w 

Zakopanem. Początkowo miała to być właśnie prymitywna górska koleba. 

Witkiewiczowi udało się jednak namówić Gnatowskiego, aby wybudował willę w stylu 
zakopiańskim. „Kolibę” (nazwa koleba oznacza rodzaj szałasu pasterskiego) budowali 

w latach 1892/93 miejscowi budarze i cieśle: Maciej Gąsienica, Jasiek Stachoń, 

Staszek Bobak i Klimek Bachleda, a prace rzeźbiarskie były dziełem absolwentów 

oddziału rzeźby ornamentowej Szkoły Przemysłu Drzewnego - Wojciecha Brzegi i 

Józefa Kasprusia Stachonia. Jej wnętrze było również stylowo wyposażone w meble i 

sprzęty, a także specjalnie zaprojektowane piece kaflowe, karnisze, zasłony, a nawet 

drobne przedmioty kowalskie, jak klamki i wykładki zamków. Wszystko zostało 

wykonane w stylu zakopiańskim. 

Pierwotnie „Koliba” wyglądała inaczej niż prezentuje się dzisiaj - w 1901 r. 
Gnatowski dobudował od strony zachodniej potężne skrzydło, które zniweczyło 



zupełnie pierwotny zamysł Witkiewicza przez zmianę bryły budynku. Zygmunt 

Gnatowski zmarł w roku 1906 w rodzinnej Jakimówce. Nie pozostawił spadkobierców i 

„Koliba” została sprzedana. Kolekcja etnograficzna, którą Gnatowski umieścił w tzw. 

góralskiej izbie „Koliby” - zgodnie z jego ostatnią wolą, znalazła się w Muzeum 

Tatrzańskim. Kolejni właściciele, zmieniający się kilkakrotnie, nie doceniali wartości 
tego obiektu  

i nie dbali o jego stan, stąd willa popadała w ruinę. W roku 1935 dom został kupiony 

na licytacji przez Kolejowe Przysposobienie Wojskowe. Nowy właściciel kupił willę  
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z zamiarem urządzenia w niej domu wypoczynkowego. W trakcie prac remontowych  

i adaptacyjnych rozebrano większość zabytkowych pieców, zmieniono stylowe 

unikatowe podłogi, także wystrój elewacji, a we wnętrzu pojawiły się motywy 

charakterystyczne dla art deco. W czasie okupacji willa była siedzibą Hitlerjugend i 
przetrwała ten okres bez zniszczeń. Po wojnie była kolejno domem wypoczynkowym, 

a później, do grudnia 1981 r., domem dziecka. Postępowała w tym czasie znaczna 

dewastacja willi. W roku 1984 Muzeum Tatrzańskie wykonało remont zabezpieczający 

opuszczonego domu, a w roku 1987 przystąpiło do remontu konserwatorskiego i 

następnie do urządzania wnętrz willi. Sto lat bez mała po wybudowaniu „Koliby” w 

grudniu 1993 r. otwarto w niej Muzeum Stylu Zakopiańskiego. Muzealne wnętrza 

aranżował znany artysta Władysław Hasior. W pięciu pokojach najstarszej części 

urządzono, zgodnie z ich pierwotnymi funkcjami, jadalnię, salon i sypialnię na parterze 

oraz pokój Gnatowskiego i pokój służącego na piętrze. Etnograficzna kolekcja 
Zygmunta Gnatowskiego wróciła na swoje miejsce w „izbie góralskiej”. Wszystkie 

pozostałe meble, sprzęty i drobiazgi rzemiosła artystycznego w stylu zakopiańskim 

pochodzą z okresu jego największego rozkwitu na przełomie XIX i XX w. Były w tym 

czasie wykonane według projektów Stanisława Witkiewicza. Natomiast pokój 

służącego został dla porównania wyposażony w meble projektowane przez 

Franciszka Neużila, pierwszego dyrektora tej szkoły. To właśnie Neużil jako pierwszy 

wprowadził termin „styl zakopiański” i określał nim projektowane przez siebie meble 

zdobione podhalańskim ornamentem. Jednak Witkiewicz ostro krytykował tę 

działalność Neużila, zarzucając mu przede wszystkim niezrozumienie istoty 

góralskiego stylu i powierzchowne, artystycznie nieudane zastosowanie i 
przetworzenie ludowej ornamentyki. „Koliba” otwiera krótką, bo zaledwie 

dwudziestoletnią historię stylu zakopiańskiego. Po „Kolibie” Witkiewicz zaprojektował 



jeszcze kilka drewnianych, utrzymanych w typie willi-pensjonatu zakopiańskich 

domów, w tym najpiękniejszy z nich dom „Pod Jedlami”. Projektował również meble, 

różne przedmioty codziennego użytku i część wyposażenia kościoła parafialnego p.w. 

Najświętszej Rodziny. Jego autorstwa jest projekt kaplicy p.w. Najświętszego Serca 

Jezusowego w Jaszczurówce, a według ostatnich już planów artysty, rysowanych w 
1913 r., wybudowany został murowany gmach główny Muzeum Tatrzańskiego przy ul. 

Krupówki 10.  
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W willi „Koliba” prezentowana jest obecnie nowa kolekcja prac Stanisława 
Ignacego Witkiewicza obejmująca 18 portretów pastelowych z lat 1920-1935, 2 

pejzaże olejne, które w przybliżeniu można datować na około 1905 r. i 4 rysunki z lat 

1929-1933. Ten znaczny ilościowo zespół, o dużej wartości artystycznej i historycznej, 

w istotny sposób wzbogacił kolekcję „witkacjanów” w muzealnych zbiorach, chociaż 

ciągle jeszcze nie odpowiada ona w pełni pozycji, jaką zajmuje twórczość plastyczna 

Witkiewicza w sztuce polskiej. Stworzenie reprezentatywnej kolekcji twórczości plasty- 

cznej tego artysty, który - z niewielkimi przerwami - spędził w Zakopanem całe swoje 

życie, pozostaje jednym z priorytetów rozwojowych działu sztuki Muzeum 

Tatrzańskiego. Wśród zakupionych portretów tylko jeden - portret Józefa Diehla - nosi 
datę (19 XII 1920 r.) sprzed powołania Firmy Portretowej, wszystkie pozostałe należą 

już do okresu swoistej prowokacji artystycznej i zabawy psychologicznej, jaką była 

produkcja portretowa w ramach skodyfikowanej „pseudokapitalistycznej” Firmy. 

Witkiewicz ogłosił oficjalnie rozpoczęcie działalności Firmy Portretowej  

„S. I. Witkiewicz” w kwietniu 1925 roku, podczas wspólnej wystawy obrazów Tymona 

Niesiołowskiego i wykonanych przez siebie 73 portretów w Salonie Czesława 

Garlińskiego w Warszawie. W katalogu wystawy artysta wyjaśnił powody zarzucenia 

malarstwa w Czystej Formie: „Wystawiam tego roku same portrety, ponieważ moich 

kompozycji nikt nie ceni, nie potrzebuje i nie kupuje, ponieważ krytyka je przemilcza, 
albo pisze o nich rzeczy nieistotne, a nawet czasem bzdury. Ponieważ - pisał dalej - 

portrecista powinien mieć nerwy jak postronki, stworzyłem sobie regulamin, który ma 

pozory humorystyki, a jest wynikiem ponurych doświadczeń.” Regulamin wymieniał 

pięć typów portretów z cennikiem, datę 11 IV 1925 r. i adresy Firmy: Zakopane, 



Chramcówki 21, willa „Tatry” (później Firma miała siedzibę kolejno w willach „Zośka”, 

„Olma” i „Na Antałówce”) oraz Warszawa, Bracka 23 m. 42, III -cia brama.  

W latach 1928 i 1932 wyszły drukiem kolejne, poszerzone edycje Regulaminu. 

Firma działała blisko piętnaście lat i powstały w niej tysiące portretów na barwnych 

kartonach, w technice określonej jako „mieszanina węgla, kredek, ołówka i pastelu”. 
Portrety były sygnowane przez autora, datowane, oznaczone literowym kodem typu  

i często innymi skrótami informującymi na przykład o użyciu narkotyków, alkoholu (lub 

jego niepiciu), paleniu lub niepaleniu papierosów, użyciu herbaty, piwa, waleriany lub 

innych specyfików, a czasem nawet o rodzaju jedzonych wcześniej potraw.  
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Firma Portretowa, jawnie nastawiona na dostarczanie artyście pieniędzy („il faut 

manger tout de meme”), utrafiła w niesłabnące zapotrzebowanie na portret w sferach 

polskiej burżuazji i inteligencji, ale jednocześnie Witkiewicz wykonywał 

(bezinteresownie) wielką ilość portretów dla przyjaciół, którzy często pozowali mu 

podczas tzw. „orgii”, czyli sesji malarskich z użyciem narkotyków. Te ostatnie, 

stanowiące „swoisty rezerwat dla uprawiania sztuki istotnej” - nazywane potocznie 

portretami psychologicznymi, często oznaczone jako bezcenny typ „C” - przeważają w 

zakupionym zespole. 

 
 

Zapraszamy do willi „Koliba”,  
ul. Kościeliska 18, 
Godziny otwarcia: 

Środa - sobota  9.00 - 17.00 
Niedziela  9.00 - 15.00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE  
poleca uwadze Czytelników 

następujące publikacje wydane w 2006 r.: 
 

ROCZNIKI STATYSTYCZNE 
 

 ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2006 
    Wersja polsko-angielska, format B5, termin wydania - grudzień, 
    cena 30,00 zł, CD-ROM - 15,00 zł 
 

 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 2006 - PODREGIONY, POWIATY, GMINY 
    Wersja polsko-angielska, format B5, termin wydania - grudzień, 
    cena 30,00 zł, CD-ROM - 15,00 zł 
 

INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE 
 

 BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
    Wersja polsko-angielska, format A4, termin wydania - 55 dzień po kwartale, 
    cena 20,00 zł, 
 

 BIULETYN STATYSTYCZNY MIASTA KRAKOWA 
    Wersja polsko-angielska, format B5, termin wydania - 50 dzień po kwartale, 
    cena 15,00 zł, 
 

 ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW W GOSPODARCE NARODOWEJ  
      W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. 
    Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, termin wydania - kwiecień. 
    Publikacja opracowana tylko w wersji elektronicznej, na płycie CD-ROM  
    lub dostępna w internecie,  
    cena CD-ROM - 15,00 zł 
 

 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W LATACH 2004-2005 
    Przekroje: województwo, wybrane informacje według podregionów, powiatów, gmin i miast. 
    Wydanie co dwa lata, format A4, termin wydania - czerwiec 
    cena - 18,00 zł 
 

 LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE W WOJEWÓDZTWIE  
      MAŁOPOLSKIM W 2005 R. 
    Wersja polsko-angielska, przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy 
    Format A4, termin wydania - lipiec,  
    cena 18,00 zł, CD-ROM - 15,00 zł 



 
 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.  

    Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy (miejskie i wiejskie), formy własności. 
    Wydanie co dwa lata, format A4, termin wydania - październik 
    cena 20,00 zł, CD-ROM - 15,00 zł 
 

 OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM  
      W LATACH 2004-2005  
    Przekroje: województwo, wybrane informacje według podregionów, powiatów i gmin,    
      sekcje i działy PKD. 
    Wydanie co dwa lata, format B5, termin wydania - listopad 
    cena 20,00 zł, 

 
* * * * * 

P ublikacje można zamówić lub nabyć w URZĘDZIE STATYSTYCZNYM  
KRAKÓW ul. K. WYKI 3, TEL. 012 415 38 84, FAX: 012 415 40 58 
LIMANOWA ul. M.B.BOLESNEJ 16, TEL. 018 337 10 17, FAX: 018 333 91 00 
ZAKOPANE ul. KS. J. STOLARCZYKA 12, TEL. 018 201 60 19, FAX: 018 206 15 51 
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