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Prosimy o podanie źródła przy publikowaniu danych US 



 

 

PRZEDMOWA 

 

 

Przekazujemy Państwu kolejną edycję publikacji ukazującej się w cyklu 3-letnim. Niniejsze 

opracowanie prezentuje podstawowe dane o infrastrukturze turystycznej i jej wykorzystaniu 

w województwie dolnośląskim w latach 2012-2014.  

Publikacja składa się z uwag metodycznych, części opisowej i tabelarycznej. 

W uwagach metodycznych przedstawiono podstawowe pojęcia i definicje, metodologię badania, 

a także definicje wskaźników charakteryzujących stopień zagospodarowania turystycznego oraz 

intensywność ruchu turystycznego. W części opisowej scharakteryzowano bazę turystyczną 

województwa – jej rozmieszczenie, wykorzystanie oraz rozwój w badanym okresie, a także pozycję na 

tle kraju. W części tabelarycznej zawarto zestawienia liczbowe dotyczące turystycznych obiektów 

noclegowych oraz działalności PTTK. 

Podstawowe informacje zaprezentowano w przekroju podregionów, powiatów i gmin. Ponadto 

w celu przedstawienia możliwie pełnego potencjału turystycznego województwa, najważniejsze 

informacje ukazano również na tle kraju oraz pozostałych województw. Wybrane zjawiska i relacje 

zilustrowano na mapach i wykresach.  

Informacje przedstawione w publikacji pochodzą ze stałych badań statystycznych 

realizowanych przez statystykę publiczną oraz ze sprawozdań PTTK. 

Niniejsze wydawnictwo dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 

wroclaw.stat.gov.pl oraz na płycie CD-ROM. 

Mamy nadzieję, że opracowanie okaże się przydatnym źródłem informacji o zmianach 

zachodzących w infrastrukturze i ruchu turystycznym w województwie dolnośląskim w ostatnich 

latach. 

 

 

 

 

 

 p.o. Dyrektora Urzędu Statystycznego 

    we Wrocławiu 

 

 

                 Halina Woźniak 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, październik 2015 r. 
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PREFACE 

 

 

We are pleased to present the next edition of a publication published every 3 years. This study 

presents basic data on tourist infrastructure and its use in the Dolnośląskie voivodship in years2012-2014.  

The publication consists of methodological notes, a descriptive and a tabular part. 

The methodological part includes some basic notions and definitions, methodology of survey 

and definitions of indicators characterizing the degree of tourism development and intensity of tourism. 

The analytical part describes tourism infrastructure – its distribution, use and development 

in a surveyed period as well as a rank of the Dolnośląskie voivodship in Poland. The tables show 

figures on tourist accommodation facilities and the activity of Polish Tourist and Sightseeing Society 

(PTTK). 

The basic information is presented by subregions, powiats and gminas. Additionally, in order 

to present the full tourist potential of the voivodship, the most important information is also shown on 

the background of the country and other voivodships. Selected phenomena and relations have been 

illustrated on charts and maps. 

The information presented in this publication is derived from permanent statistical surveys 

conducted by public statistics and from the reports of PTTK. 

This publication is available on the webpage of the Statistical Office in Wrocław 

wroclaw.stat.gov.pl  and on CD-ROM.  

We hope that this publication will be a useful source of information about 

the changes occurring in the tourist infrastructure and tourism intensity in Dolnośląskie voivodship 

in recent years. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Acting Director 

                              of the Statistical Office in Wrocław 

 

 

                                Halina Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, October 2015 
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UWAGI METODYCZNE 

 
 
Podstawowe pojęcia z dziedziny turystyki 

 

Podstawowe pojęcia dotyczące statystyki w dziedzinie turystyki definiuje Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie 

turystyki (uchylające Dyrektywę Rady 95/57/WE) ukazało się w wydaniu Dziennika Urzędowego UE nr 192 z 22 

lipca 2011 r. – dostępne na stronie internetowej: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:192:0017:0032:PL:PDF. 

Turystyka oznacza czynności odwiedzających, którzy podejmują podróż do głównego miejsca 

docelowego położonego poza ich zwykłym otoczeniem, na okres krótszy niż rok, w dowolnym głównym celu, 

w tym w celu służbowym, wypoczynkowym lub innym celu osobistym, innym niż zatrudnienie przez podmiot 

miejscowy dla odwiedzanego miejsca. 

Istnieją trzy podstawowe formy turystyki zależne od rozpatrywanego obszaru. 

Turystyka krajowa oznacza podróże w granicach państwa członkowskiego (Polski) odbywane przez 

odwiedzających będących rezydentami tego państwa członkowskiego. 

Turystyka przyjazdowa oznacza podróże do państwa członkowskiego (Polski) odbywane przez 

odwiedzających niebędących rezydentami tego państwa członkowskiego. 

Turystyka wyjazdowa oznacza podróże rezydentów państwa członkowskiego (Polski) do miejsc poza 

granicami tego państwa członkowskiego. 

Uczestnikami turystyki są odwiedzający. Określenie to dotyczy każdej osoby podróżującej do miejsca 

znajdującego się poza jej zwykłym otoczeniem, na czas nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, jeśli 

podstawowym celem podróży nie jest podjęcie działalności zarobkowej wynagradzanej ze środków 

pochodzących z odwiedzanego miejsca. 

Kategoria „odwiedzający” (krajowi i międzynarodowi) dotyczy: 

 turystów (tzn. odwiedzających, którzy przynajmniej przez jedną noc korzystali z zakwaterowania 

             w odwiedzanym miejscu), 

 odwiedzających jednodniowych (beznoclegowych). 

 

 

Turystyczne obiekty noclegowe 

 

W badaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania wyodrębnia się następujące rodzaje 

obiektów badanych przez GUS: 

 

Hotel – obiekt zlokalizowany głównie w zabudowie miejskiej dysponujący co najmniej 10 pokojami, w tym większość 

miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczący szeroki zakres usług związanych z pobytem gości. 

Każdy hotel musi zapewnić podawanie śniadań. W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług 

wyróżnia się pięć kategorii hoteli: najwyższa - 5 gwiazdek, najniższa - 1 gwiazdka. 

 

Motel – obiekt zlokalizowany przy trasach komunikacji drogowej, który poza usługami hotelarskimi 

przystosowany jest również do świadczenia usług motoryzacyjnych i dysponuje parkingiem. Motel musi 

posiadać co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych. Każdy motel musi 

zapewnić podawanie śniadań. W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się pięć 

kategorii moteli: najwyższa - 5 gwiazdek, najniższa - 1 gwiazdka. 

 

Pensjonat – obiekt, który świadczy usługi hotelarskie łącznie z całodziennym wyżywieniem i dysponuje 

co najmniej 7 pokojami. Musi świadczyć usługi gastronomiczne w formie podawania co najmniej dwóch 

posiłków dziennie. W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się pięć kategorii 

pensjonatów: najwyższa - 5 gwiazdek, najniższa - 1 gwiazdka. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:192:0017:0032:PL:PDF
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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). 

 

Dom wycieczkowy – obiekt położony na obszarze zabudowanym lub w pobliżu zabudowy, posiadający co 

najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowany do samoobsługi klientów oraz świadczący minimalny zakres 

usług związanych z pobytem klientów. Każdy dom wycieczkowy musi posiadać przynajmniej jedną placówkę 

gastronomiczną. W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się trzy kategorie 

domów wycieczkowych: najwyższa - kat. I, najniższa - kat. III. 

 

Schronisko – obiekt położony poza obszarem zabudowanym, przy szlakach turystycznych, świadczący 

minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. Schronisko powinno stworzyć możliwość skorzystania 

z usług gastronomicznych lub sporządzenia posiłku. Pojęcie „schronisko” nie obejmuje schronisk 

młodzieżowych. 

 

Schronisko młodzieżowe – obiekt przeznaczony do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, 

dostosowany do samoobsługi klientów. Schronisko młodzieżowe jest placówką zlokalizowaną w samodzielnym 

budynku lub w wydzielonej części budynku. W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług 

wyróżnia się trzy kategorie schronisk młodzieżowych: najwyższa - kat. I, najniższa - kat. III. 

 

Szkolne schronisko młodzieżowe – placówka oświatowo-wychowawcza umożliwiająca rozwijanie 

zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 

 

Ośrodek wczasowy – obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany do świadczenia 

wyłącznie lub głównie usług związanych z wczasami. 

 

Ośrodek kolonijny – obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany do świadczenia 

wyłącznie lub głównie usług związanych z koloniami. 

 

Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy – obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany 

do przeprowadzania kursów, konferencji, szkoleń, zjazdów itp. Może być  także przystosowany do świadczenia 

usług wczasowych. 

 

Dom pracy twórczej – obiekt, w którym są zapewnione właściwe warunki do wykonywania pracy twórczej 

i wypoczynku twórców, wykorzystywany również (głównie przez ich rodziny) jako ośrodek wczasowy. 

 

Zespoły domków turystycznych – domek turystyczny - budynek niepodpiwniczony, posiadający nie więcej niż 

cztery pokoje, dostosowany do świadczenia usług typu hotelarskiego. Domki turystyczne mogą tworzyć zespoły 

domków turystycznych a także organizacyjnie wchodzić w skład innych obiektów noclegowych. W grupie 

zespoły domków turystycznych mogą znajdować się również miejsca kempingowe. 

 

Kemping (camping) – teren zwykle zadrzewiony, strzeżony, oświetlony, mający stałą obsługę recepcyjną 

i wyposażony w urządzenia (sanitarne, gastronomiczne, rekreacyjne) umożliwiające turystom nocleg 

w namiotach, mieszkalnych przyczepach samochodowych, a także przyrządzanie posiłków oraz parkowanie 

pojazdów samochodowych. W zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług wyróżnia się cztery 

kategorie kempingów: najwyższa - 4 gwiazdki, najniższa - 1 gwiazdka. 

 

Pole biwakowe – wydzielone miejsce niestrzeżone, umożliwiające turystom nocleg w namiotach. Na polu 

biwakowym znajdują się punkty poboru wody pitnej, podstawowe urządzenia sanitarne i tereny rekreacyjne. 

 

Ośrodek do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego – zespół obiektów i urządzeń zlokalizowanych 

w niedużej odległości od aglomeracji miejskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o walorach 
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przyrodniczych korzystnych dla rekreacji, w strefach z zapewnioną komunikacją środkami przewozu 

publicznego. Ośrodek wyposażony jest zgodnie z potrzebami krótkotrwałego wypoczynku i rekreacji. 

Umożliwia obsłużenie jednocześnie znacznej liczby osób o różnych upodobaniach. Obiekty noclegowe 

wchodzące w skład ośrodka mogą być wykorzystywane na potrzeby wczasów. Od 2009 r. obiekty te zaliczane są 

do grupy „pozostałe niesklasyfikowane” w „pozostałych obiektach zbiorowego zakwaterowania”. 

 

Hostel – obiekt noclegowy o standardzie różniącym się od obiektów hotelowych głównie liczbą miejsc 

w pokojach, łóżkami piętrowymi i współdzieleniem części wyposażenia oraz pomieszczeń przeznaczonych dla 

gości (np. wspólna kuchnia/łazienka). Charakterystyczne dla hostelu jest wynajmowanie łóżka a nie pokoju. 

Pokoje w hostelach to najczęściej dormy, czyli pokoje wieloosobowe, a także pokoje indywidualne: 1-, 2- i 3-

osobowe. 

 

Zakład uzdrowiskowy – zakład świadczący usługi w zakresie opieki zdrowotnej położony na terenie uzdrowiska 

i wykorzystujący przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych naturalne zasoby lecznicze uzdrowiska. Zakłady 

uzdrowiskowe wykazują wszystkie miejsca noclegowe przeznaczone do dyspozycji turystów, w tym kuracjuszy. 

 

Pokoje gościnne (kwatery prywatne) – rodzaj obiektu zakwaterowania turystycznego, który stanowią 

umeblowane pomieszczenia i lokale (z wyjątkiem kwater agroturystycznych) w mieszkaniach, domach i innych 

budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych lub prawnych (z wyjątkiem rolników) wynajmowane 

turystom na noclegi za opłatą. 

 

Kwatera agroturystyczna – rodzaj obiektu zakwaterowania turystycznego, który stanowią pokoje i domy 

mieszkalne oraz przystosowane budynki gospodarcze (po adaptacji) w gospodarstwach wiejskich (rolnych, 

hodowlanych, ogrodniczych czy rybackich), będące własnością rolników, wynajmowane turystom na noclegi za 

opłatą. 

 

Inne obiekty1 – obiekty, które w czasie niepełnego wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem lub w części, 

pełnią funkcję obiektu noclegowego dla turystów. Są to m.in. internaty, domy studenckie, ośrodki rekreacyjno-

sportowe itp.  

 

 

Ze względu na zaokrąglenia niektóre wartości w publikacji mogą się nie sumować. 

 

 

Metodologia badania bazy noclegowej turystyki 

 

Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych w Polsce, posiadających 10 

i więcej miejsc noclegowych, jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, realizowane 

zgodnie ze specjalizacją przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Informacje pozyskiwane są za pośrednictwem 

sprawozdań o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego KT-1 w poszczególnych miesiącach. 

Jednostki sprawozdawcze podają: dokładną lokalizację, rodzaj i kategorię obiektu oraz liczbę: pokoi, 

miejsc noclegowych, placówek gastronomicznych. Ponadto informują one o wykorzystaniu obiektu 

w poszczególnych miesiącach, tj. o liczbie dni działalności obiektu, nominalnej liczbie miejsc noclegowych lub 

pokoi, a także o liczbie osób korzystających z zakwaterowania oraz liczbie udzielonych noclegów i wynajętych 

pokoi (z wyodrębnieniem turystów zagranicznych). 

Aby sprostać wymogom prawodawstwa Unii Europejskiej, Główny Urząd Statystyczny zrealizował prace 

mające na celu dostosowanie podstawowych pojęć i definicji oraz zakresu podmiotowego i przedmiotowego 

badania turystycznej bazy noclegowej w Polsce. W 1997 r. wprowadzono do badania zmienną - liczba noclegów 

                                                           
1 Do 2004 r. do grupy tej zaliczano również obiekty, które nie spełniają wymogów kategoryzacyjnych 

   dla poszczególnych rodzajów obiektów a do 2008 r. również hostele. Od 2009 r. ta grupa obejmuje też 

   ośrodki do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego. 
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udzielonych w hotelach, motelach i pensjonatach, która obok zmiennej - liczba wynajętych pokoi należy do 

podstawowych informacji gromadzonych w badaniu. Umożliwiło to podawanie danych o udzielonych noclegach 

we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w Polsce (ogółem), w konsekwencji analizę wykorzystania 

bazy noclegowej. 

Od 1998 r. z kategorii „inne” wyodrębniono zakłady uzdrowiskowe. W 2000 r. wprowadzono zmienną - miejsce 

stałego zamieszkania (kraj) turysty zagranicznego korzystającego z bazy noclegowej, co wiązało się 

z koniecznością spełnienia wymagania UE dotyczącego podziału zbiorowości osób korzystających z bazy 

noclegowej na rezydentów i nierezydentów (szczególnie ważne w odniesieniu do obcokrajowców). 

W latach 2000-2002 GUS prowadził badanie bazy noclegowej turystyki co kwartał, zbierając dane 

miesięczne. Wcześniej, raz do roku gromadzono dane za 9 miesięcy danego roku i 3 miesiące roku 

poprzedniego. W związku z koniecznością pełnego dostosowania polskiej statystyki turystyki do wymagań 

Dyrektywy UE od roku 2003 badanie turystycznych obiektów noclegowych jest badaniem miesięcznym2. 

Od roku 2004 do grupy obiekty hotelowe wprowadzono podgrupę inne obiekty hotelowe. Zaliczają się do 

niej hotele, motele i pensjonaty, którym nie została nadana żadna kategoria oraz obiekty, które świadczą usługi 

hotelowe (np. codzienne sprzątanie). Z tego powodu wprowadzono do sprawozdania pytanie skierowane do osób 

zarządzających turystycznymi obiektami zbiorowego zakwaterowania „czy obiekt świadczy usługi hotelowe?” 

Wyniki badania pokazały, że jest to bardzo liczna grupa obiektów, głównie hotele i podobne obiekty bez 

kategorii, ale także takie obiekty jak zajazdy, gościńce i inne, do tej pory zaklasyfikowane w podgrupie 

pozostałe niesklasyfikowane. 

Ze względu na rosnącą liczbę i zainteresowanie nowym rodzajem obiektu noclegowego, od 2009 roku 

w badaniu zostały wyodrębnione hostele. 

Wykazy jednostek do badania KT-1 powstają w oparciu o Bazę Jednostek Statystycznych (BJS), która 

jest utworzona jako operat do wszystkich badań prowadzonych przez GUS. BJS zawiera informacje 

o jednostkach z rejestrów urzędowych (REGON) oraz innych źródeł danych. Kartoteka turystycznych obiektów 

noclegowych jest aktualizowana w oparciu o rejestry administracyjne, ewidencję obiektów skategoryzowanych 

prowadzoną przez marszałków województw oraz inne źródła.  

Konieczność podjęcia działań dostosowujących badanie do nowego Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie 

turystyki – skutkowała rozszerzeniem zakresu podmiotowego badania bazy noclegowej. W 2010 r. po raz 

pierwszy sprawozdawczością miesięczną na formularzu KT-1 objęto pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne 

posiadające 10 lub więcej miejsc noclegowych oraz przeprowadzono pilotażowe, roczne badanie reprezentacyjne 

pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych – posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych (formularz KT-2). 

Począwszy od zapisów w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2009 

stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 221 z 2008 r., 

poz. 1436 z późn. zm.), wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) zobowiązani zostali do przekazywania 

w formie elektronicznej informacji o obiektach świadczących usługi noclegowe. 

W celu ułatwienia realizacji tego zadania opracowano aplikację pozwalającą na rejestrację i bieżącą 

aktualizację danych o obiektach świadczących usługi noclegowe, która została udostępniona urzędom gmin 

w 2009 r. Aplikacja ta umożliwia zapisanie wprowadzonych informacji na lokalnym dysku urzędu 

i wykorzystanie ich do własnych potrzeb. Dzięki temu narzędziu powstała baza informacyjna o obiektach 

noclegowych działających na terenie gmin dostępna również do celów statystycznych. 

Obowiązek prowadzenia ewidencji turystycznych obiektów noclegowych, nie podlegających 

kategoryzacji, nakłada na urzędy miast i gmin ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

(z późniejszymi zmianami). 

W związku z objęciem badaniem pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych (prezentacja danych 

począwszy od 2012 r.), zmieniono nazwę „turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania” na „turystyczne 

obiekty noclegowe”. 

 

                                                           
2 Dyrektywa 95/57/EC z dn. 23 listopada 1995 r. dotycząca zbierania danych statystycznych z zakresu 

    turystyki oraz Decyzja Komisji z dn. 9 grudnia 1998 r. w sprawie wdrażania Dyrektywy 95/57/EC 
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W statystyce bazy noclegowej przyjęto następujące rozwiązania: 

– dane dotyczące liczby obiektów i miejsc noclegowych obejmują wszystkie obiekty czynne w dniu 31 VII oraz 

obiekty nieczynne w tym dniu, ale czynne w innych dniach badanego miesiąca; przyjęto dla nich maksymalną 

liczbę miejsc, 

– do liczby dni działalności obiektu nie wlicza się przerw międzyturnusowych, z powodu remontu, dezynfekcji itp.; 

– przez obiekt czynny rozumie się obiekt, którego co najmniej część była dostępna dla turystów (niezależnie od 

tego czy był on faktycznie wykorzystywany) w badanym okresie, 

– 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 działalności obiektu), a dodatkowo dla hoteli, moteli, pensjonatów i innych obiektów 

hotelowych z porównania faktycznie wynajętych pokoi do nominalnej liczby pokoi, 

– korzystający to liczba osób (turystów), które rozpoczęły pobyt w obiekcie w danym miesiącu (tj. zostały 

zameldowane); oznacza to, że osoby przebywające w obiekcie na przełomie miesięcy, w opracowaniach będą 

ujmowane tylko raz, czyli będą wykazywane tylko w jednym miesiącu (tj. w chwili zameldowania), 

– liczba udzielonych noclegów to iloczyn osób (turystów) i liczby dni (nocy) ich pobytu; 

− liczba wynajętych pokoi w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych, oznacza sumę 

pokoi wynajętych w każdym dniu działalności obiektu, bez względu na liczbę osób (turystów) nocujących 

w tych pokojach; 

– restauracja to zakład gastronomiczny dostępny dla ogółu konsumentów, z pełną obsługą kelnerską, oferujący 

całodzienne wyżywienie o szerokim asortymencie potraw i napojów podawanym konsumentom według karty 

jadłospisowej , 

– do barów i kawiarni zaliczono także herbaciarnie, winiarnie, piwiarnie, jadłodajnie, itp., 

– do punktów gastronomicznych zaliczono także smażalnie, pijalnie, lodziarnie, bufety. 

 

Ścieżka rowerowa (droga dla rowerów) - droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych, 

oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137. Począwszy od roku 2013 dane uwzględniają długość ścieżek rowerowych będących 

odpowiednio w obszarze właściwości gminy, starostwa i urzędu marszałkowskiego (bez długości szlaków 

rowerowych), czyli: samodzielnych dróg dla rowerów (położonych w pasie drogi); dróg wydzielonych z jezdni; 

dróg wydzielonych z chodnika; dróg zawartych w ciągach pieszo-rowerowych. Za długość ścieżek rowerowych 

należy uważać długość dróg dla rowerów przebiegających w jednym kierunku. Długość ścieżek położonych po 

dwóch stronach drogi jest liczona odrębnie. Ujęto ścieżki rowerowe służące głównie do celów 

komunikacyjnych, a nie turystycznych, tzw. szlaków rowerowych (np. położonych w lesie).  

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) 

 

Informacje statystyczne dotyczące stanu i działalności klubów i kół PTTK opracowane zostały na 

podstawie rocznej sprawozdawczości tej organizacji (sprawozdanie zbiorcze ze stanu organizacyjnego oraz 

działalności programowej w 2014 r.). Sprawozdanie to zawiera informacje o liczbie klubów i kół oraz ich 

członkach, wycieczkach turystyki powszechnej i kwalifikowanej oraz ich uczestnikach. Ponadto zbierane są 

dane statystyczne o kadrze szkoleniowej (przodownicy i instruktorzy), działalności klubów turystyki 

kwalifikowanej według dyscyplin, przewodnikach turystycznych, przyznanych odznakach oraz szlakach 

turystycznych. 

Szlaki turystyczne - są to trasy (przede wszystkim piesze) wytyczone w terenie ze względu na walory 

krajobrazowe (z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa turystów i przepisów ochrony środowiska) 

i oznaczone umownymi znakami umożliwiającymi odnalezienie właściwej drogi – zalecanej lub obligatoryjnej. 

Długości szlaków turystycznych obejmują zarówno te, które zostały wytyczone i znajdują się pod opieką 

oddziałów PTTK, jak i te będące poza ewidencją PTTK. 
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Definicje wskaźników charakteryzujących stopień zagospodarowania turystycznego oraz intensywność 

ruchu turystycznego liczone są według wzorów: 

 
 
Wskaźnik nasycenia bazą noclegową według Charvata (wskaźnik gęstości bazy noclegowej): 
 
 
 

liczba miejsc noclegowych 

1 km2 powierzchni 
 
 
 

Wskaźnik funkcji turystycznej według Deferta (wskaźnik gęstości ruchu turystycznego): 
 
 
 

liczba korzystających z noclegów 

1 km2 powierzchni 
 
 
 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego według Schneidera: 
 
 
 

 liczba korzystających z noclegów 

100 mieszkańców  

 
 
 
Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego według Charvata: 
 
 
 

liczba udzielonych noclegów 

100 mieszkańców  

 
 

Wskaźnik funkcji turystycznej miejscowości według Baretje’a i Deferta: 
 
 
 

liczba miejsc noclegowych 

100 mieszkańców  

 
 
Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej: 
 
 
 

 liczba korzystających z noclegów 

liczba miejsc noclegowych 
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METHODOLOGICAL NOTES 

 

 

Basic terms in the field of tourism 

 

Regulation of the European Parliament and the Council (EU) No 692/2011 of 6 July 2011 on the 

European statistics on tourism (repealing Council Directive 95/57/EC) was published in the Official Journal of the 

EU issue No 192 of 22 July 2011 – available on the website: 

http://eur-lex.europa.eu/?lexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:192:0017:0032:PL:PDF. 

The new regulation defines the basic terms in the field of tourism. 

Tourism means the activity of visitors taking a trip to a main destination outside their usual environment, 

for less than a year, for any main purpose, including business, leisure or other personal purpose, other than to 

be employed by a resident entity in the place visited. 

There are three basic forms of tourism, which depend on the surveyed area. 

Domestic tourism means visits within a Member State (Poland) by visitors who are residents of that 

Member State. 

Inbound tourism means visits to a Member State (Poland) by visitors who are not residents of that 

Member State. 

Outbound tourism means visits by residents of a Member State (Poland) outside that Member State. 

Visitors are the participants of tourism. This definition refers to every person travelling to locations 

outside their usual environment for a period not exceeding 12 months, whose main purpose of trip is other than 

the exercise of an activity remunerated from within the place visited. 

The “visitors” (domestic and foreign) category refers to: 

 tourists (i.e. visitors who occupied accommodation establishments within the given location for 

at least one night), 

 same-day visitors (not accommodated). 

 

Types of tourist accommodation establishments 

 

The surveys on tourist accommodation establishments single out the following types of establishments 

surveyed by the Central Statistical Office: 

 

Hotel – an accommodation facility located mainly in the urban areas, with at least 10 rooms, most of which are 

one-person or two-person rooms, providing a wide range of services for clients staying at the establishment. 

Each hotel has to render catering services. Depending on the facility furnishing and the range of the services 

being rendered, five categories are attributed: the highest - five stars, the lowest - one star. 

 

Motel – a hotel type complex located by road communication routes, which, besides the provision of hotel services, 

is also adapted to the provision of car services and has a car park. A motel has to have at least 10 rooms, most of 

bed places in single-bed and double-bed rooms. Each motel has to provide catering services. Depending on the 

equipment in the building and the scope of services rendered, five categories of motels are distinguished: top - five 

stars, lowest - one star. 

 

Boarding house – a hotel establishment that provides hotel services, offers full board and has at least seven 

rooms. It has to provide catering services. Depending on the equipment in the building and the scope of services 

rendered, five categories of boarding houses are distinguished: top - 5 stars, lowest - one star. 
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Other hotel facilities – a lodging place divided into rooms and managed by one board, rendering specified 

services, including room service, bed-making and cleaning of sanitary facilities, at least on a daily basis (e.g., 

a building meeting the requirement for a hotel, motel or lodging house that has not obtained a category). 

 

Excursion hostel – an establishment located in the built-up area or in the vicinity of buildings, with at least 30 

available accommodations, adapted to self-service of the clients, and offering a minimal scope of services 

associated with the client stay. Each excursion hostel must have at least one catering establishment. Depending 

on the equipment in the building and the scope of services rendered, three categories of excursion hotels are 

distinguished: top - cat. I, lowest - cat. III. 

 

Shelter – an establishment located outside built-up areas, near tourist trails, offering a minimal scope of services 

associated with the client stay. A shelter should provide a food services or possibility of a meal self preparation. 

The notion “shelter” does not encompass youth hostels. 

 

Youth hostel – an establishment projected for individual and group youth tourism, adapted to self-service of the clients. 

A youth hostel is an establishment located in a freestanding building or a designated part of a building. Depending on the 

equipment in the building and the scope of services rendered, three categories of youth hostels are distinguished: top – cat. I, 

lowest – cat. III. 

 

School youth hostel – an educational establishment where interests and talents can be developed as well as different 

kinds of rest and free time can be organized. 

 

Holiday centre – an accommodation establishment (or a set of establishments) designed and adapted to provide 

exclusively or mainly services connected with holiday camps. 

 

Holiday youth centre – an accommodation establishment (or a set of establishments) designed and adapted to 

provide exclusively or mainly services connected with holiday camps. 

 

Training-recreational centre – an accommodation establishment (or a set of establishments) designed and 

permanently adapted to hold courses, conferences, trainings and conventions etc. It can also be adapted to 

provide holiday services. 

 

Creative arts centre – an establishment, which assures adequate conditions for creative work and recreation 

of artists, also used as a holiday centre (mainly by their families). 

 

Complexes of tourist cottages – tourist cottage - a building without a cellar, with no more than four rooms, 

adapted to provide hotel services. Tourist cottages can form complexes of tourist cottages and be organizationally 

included in other accommodation establishments. The complexes of tourist cottages may also include camping 

places. tourist cottage – a building without a cellar, with no more than four rooms, adapted to provide hotel 

services. Tourist cottages can form complexes of tourist cottages and be organizationally included in other 

accommodation establishments. The complexes of tourist cottages may also include camping places. 

 

Camping site – an area, usually wooded, guarded, lighted, with 24-hour reception service, equipped with 

facilities (sanitary, catering, recreational) which enable the tourists to spend the night in tents, caravans as well 

as to prepare meals and park motor vehicles. Depending on the equipment in the building and the scope of 

services rendered, four categories of camping sites are distinguished: top - four stars, lowest - one star. 

 

Tent camp site – a place sectioned off in wooded area, non-guarded, marked and provisionally fenced, which 

enables the tourists to spend the night in tents. There is drinking water drawing points, necessary sanitary 

equipment and recreational area in the tent camp site. 

Weekend and holiday accommodation establishments – a complex of facilities located in proximity to an urban 

area in the immediate vicinity of sites of great natural value for recreation, in areas of communication offered by 
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public means of transport. The centre is equipped in accordance with the needs of short-term rest and 

recreation. Allows simultaneously handle a large number of people with different needs. Accommodations 

included in the complex can be used for holidays. Until 2004, the establishments not meeting the category 

requirements for any particular kind of establishments were also included in this group and until 2008 also 

hostels. Since 2009, this group of facilities has been included in "miscellaneous facilities" in the group of “other 

facilities”. 

 

Hostel – an accommodation establishment, which varies in standard from hotel establishments mainly by the 

number of places in rooms, bunk beds and cooperative use of equipment and rooms for guests (e.g. common 

kitchen/bathroom). Hostels are characteristic of renting single beds, not whole rooms. Hostel rooms are usually 

dorms (multi-person rooms), as well as individual rooms: 1-, 2- and 3-person. 

 

Health establishment – an establishment providing health care services, located in the area of a health resort 

and using its natural resources when providing health care services and providing accommodation services. an 

establishment providing health care services, located in the area of a health resort and using its natural 

resources when providing health care services and providing accommodation services. 

 

Rooms for rent – type of tourist accommodation, which are furnished rooms and flats (excluding agrotourism 

lodgings) in apartments, houses and other buildings belonging to the natural or legal persons (except farmers) 

and rented for a fee for tourists. 

 

Agrotourism lodging – type of tourist accommodation, which are rooms and other buildings prepared 

(by adaptation) in rural households (agricultural, farming, gardening and fishing) owned by farmers and rented 

for a fee for tourists. 

 

Miscellaneous facilities3 – establishments, which function as tourist accommodation establishments, in the 

period of not being fully used according to their own purpose. These include among others dormitories, 

boarding schools, sport and recreational centres, etc. 

 

Due to the electronic method of data processing, in some cases sums of components can differ from the amount 

given in the item “total”. 

 

 

Methodological notes on the tourist accommodation establishment survey 

 

The source of data about the capacity and occupancy of tourist accommodation establishments in Poland 

is a complete statistical survey conducted by the Central Statistical Office in accordance with the specialization 

pursued by the Statistical Office in Rzeszów. Information is obtained through the KT-1 reports of the occupancy 

of tourism accommodation establishments in each month. 

The reporting units provide the following: precise location, type and category of the establishment, 

number of rooms, beds and catering establishments. Furthermore, they provide information on the establishment 

occupation in individual months, i.e. on the number of days of the establishment activity, nominal number of bed 

places or rooms, as well as the number of persons accommodated, and the number of overnights stays and 

rented rooms (separately for foreign tourists). 

The Central Statistical Office has been working on the improvement and adaptation of the 

accommodation base survey to the requirements of the European Union. The first stage included conclusion of 

the work on the compatibility of basic notions and definitions of the surveyed units and adopting the subjective 

and objective scope of the survey on the tourism accommodation base in Poland to the EU requirements. 

                                                           
3 Until 2004, the establishments not meeting the category requirements for any particular kind of establishments were also 

included in this group and until 2008 also hostels. Since 2009, this group includes weekend and holiday accommodation 

establishments. 
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A variable – the number of overnight stays in hotels, motels and boarding houses – was implemented to the survey 

in 1997, serving as one of the basic information gathered in the survey, together with the variable – number of 

rooms rented. This enabled presentation of data on the accommodations provided in all collective 

accommodation establishments in Poland (in total), which led to the analysis on the occupancy in the 

accommodation base of tourism collective accommodation establishments. 

 

Health establishments were separated from the category “other” in 1998. A variable – place of permanent 

residence (country) of the accommodated foreign tourist – was implemented in 2000, which was associated with 

the necessity to satisfy the EU requirements concerning the division of the total accommodated persons into 

residents and non-residents (this is especially important in relation to foreigners). 

In years 2000-2002, the CSO in Poland conducted surveys on the tourism accommodation base on 

a quarterly basis, collecting monthly data. Before 2000, data was collected once a year for 9 months of the given 

year and for 3 months of the previous year. Due to the necessity to fully adjust the Polish tourism statistics to the 

requirements of the EU Directive4, since 2003 the survey on tourism collective accommodation establishments 

has been conducted on a monthly basis. 

The subgroup – other hotel establishments was established within the group – hotels and similar 

establishments in 2004. It covers the hotels, motels and boarding houses not assigned to any specific category, 

and establishments providing hotel services (e.g. everyday cleaning). For this reason, the question “does the 

establishment provide hotel services?” directed to managers of tourism establishments was included in the 

report. The survey results proved that this was a very numerous group of establishments, mainly including 

uncategorized hotels and the like, but also such establishments as road houses, inns and the like, previously 

classified to the subgroup – other not classified establishments. 

Due to the growing number and interest in the new type of accommodation establishment, since 2009 

a hostel category has been distinguished. 

The lists of units for KT-1 surveys are developed on the basis of the Statistical Units Base (BJS), which is 

established to serve as the frame for all surveys conducted by the CSO. The BJS includes information from 

official registers (REGON) and from other data sources. The index of collective accommodation establishments 

is updated on the basis of administration registers, categorized establishment registers and other sources. 

Necessity to adjust the survey to the new EU legislation – Regulation (EU) No 692/2011 of the European 

Parliament and of the Council of 6 July 2011 concerning European statistics on tourism and regarding Council 

Directive 95/57/EC resulted in the extension of the subjective scope of the survey on KT-1 monthly form in 2012. 

All (collective and individual) accommodation facilities with 10 or more bed places were obliged to send 

monthly KT-1 reports. Moreover an annual pilot sample survey was conducted in rooms for rent/private 

accommodation and agrotourism accommodation establishments with less than 10 bed places on KT-2 form. 

In accordance with the Programme for Surveys in Public Statistics for 2009 which is an annex to the 

Regulation of the Council of Ministers of 27 November 2008 (Journal of Laws No. 221, 2008, item. 1436 with 

amendments), municipality administrators (mayors, presidents of cities) were obliged to provide information 

about facilities providing accommodation services in electronic form. 

In order to facilitate this task a special applet was developed that allows registering and updating current 

data on the premises providing accommodation services in municipal offices. This task has been started in 2009. 

This application allows collecting information on the local level, save them on the office disk and using them to 

the own need of the office. With this tool, the resulting database of information on accommodation 

establishments operating in the municipalities is also available for statistical purposes. 

While adapting to meet the requirements of the new European Union legislation in the field of tourism, in 

scope of interest are entities of individual accommodation (agro-tourism accommodation establishments/guest 

rooms). Obligation to keep records of such entities is required from the offices of municipalities and towns and 

is included in the law on tourism services of 29 August 1997 (as amended). 

                                                           
4 The Directive of the Council 95/57/EC of 23 November 1995 on the collection of statistical information in the field of 

tourism, and the Decision of the Commission of 9 December 1998 on the procedures for implementing the Directive of the 

Council 95/57/EC on the collection of statistical information in the field of tourism. 
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Since 2012 the survey on tourist accommodation establishment has covered supplemented data on guest 

rooms and agrotourism lodgings. With this, the term ”tourism collective accommodation establishments” was 

changed to ”tourism accommodation establishments”. 

The following solutions were adopted in the statistics on the accommodation base: 

– data concerning the number of accommodation places and establishments covers all establishments open on 

31 July and establishments closed on 31 July, but open on other days of the surveyed month. The maximum 

number of places has been assumed for them, 

– the number of days of establishment activity does not include breaks between periods, caused by repairs, 

disinfection, etc., 

– an active establishment is understood as an establishment which was accessible to tourists, at least in part 

(regardless of the actual occupancy), during the surveyed period, 

– the establishment occupancy rate – presented in percentage – results from the comparison of actually provided 

accommodations with the nominal number of bed places (total bed places prepared for tourists on each activity 

day of the establishment), and for hotels, motels, boarding houses and other hotel establishments additionally 

from the comparison of actually rented rooms and the nominal number of rooms, 

– the number of tourists accommodated is the number of persons (tourists), who began their stay in an 

establishment in a given month (i.e. who checked in). This means that the persons staying in the establishment at 

the turn of months will only be included in the survey once, which means that they will only be listed for one 

month (i.e. at the time of registration), 

– number of overnight stays (nights per capita) is the product of persons (tourists) and the number of days 

(nights) of their stay, 

– number of rented rooms in hotels, motels, boarding houses and other hotel establishments is the total of rooms 

rented in each day of the establishment’s activity, regardless of the number of persons (tourists) accommodated 

in these rooms, 

– a restaurant is a catering establishment available to general consumers with full waiting services, offering all 

day dining with full board with a broad assortment of meals and beverages by menu, 

– bars and cafes include also wine houses, beer halls, canteens, etc., 

– catering outlets include also grills, well-rooms, ice-cream parlours, refreshment rooms. 

 

Bicycle lane (road for bicycle) - road or part of road designated for one-trail cycles and sign-posted as 

such. (Act of 20 June 1997- act of road movement (OJ of 2012 item 1137)) Data concerns lenght of bicycle lanes 

manged appropriately by gmina, powiat or voivodship (excluding lenght of bicycle track): independent lanes for 

bicycles (constructed as a part of traffic road); lanes excluding from traffic roads; lanes excluding from 

pavement; lanes in foot-bicycle path. Lenght of bicycle lanes is lenght of lanes running in one direction. Lenght 

of bicycle lanes laying on the opposite side of the road are calculated separately. Data concerns that lanes, 

which are used mainly to the comunication, not to the turism (e.g. running throught the forrest). 

 

Polish Tourist Country Lovers' Society (PTTK) 

 

The statistical information on the condition and activity of PTTK clubs and circles was compiled on the 

basis of the annual regular reports submitted by this organization. This report includes information on the 

number of clubs and circles, as well as on their members, general and qualified tourism trips, and their 

participants. Furthermore, the data on training personnel (leaders and instructors), activity of qualified tourism 

clubs by discipline, tourism guides, awarded distinctions, and tourist trails are also collected of the statistical 

data. PTTK determines and maintains its own marked tourist trails and routes on which has a substantive and 

legal care. 

Tourist trails are understood as routes (primarily hiking) which are marked up on a given area due to 

their landscape values (while taking into consideration the safety conditions of tourists and the environmental 

protection regulations), and are marked with conventional symbols allowing for tracing the right way – reco-

mmended or obligatory. The length of tourist trails not belonging to the PTTK but marked out by branches of 

PTTK was included in the presented data. 



 18 

Definitions of indicators characterizing tourism development degree and intensity of tourism 

 

 
Accommodation facilities saturation indicator by Charvat’s (accommodation facilities density): 
 
 
 

number of bed places 

1 km2 of area 
 
 
 

Tourist function indicator by Defert’s (tourist traffic density): 
 
 
 

number of tourist accommodated 

1 km2 of area 
 
 
 

Tourist traffic intensity indicator by Schneider’s: 
 
 
 

number of tourist accommodated 

100 population 

 
 
 
Tourist traffic intensity indicator by Charvat’s: 
 
 
 

number of nights spent 

100 population 

 
 
 

Tourist function of place indicator by Baretje’s and Defert’s: 
 
 
 

number of bed places 

100 population 

 
 
 
Development of accommodation facilities indicator: 
 
 
 

number of tourist accommodated 

number of bed places 



WYNIKI BADAŃ – SYNTEZA 

 

TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE POSIADAJĄCE 10 I WIĘCEJ MIEJSC NOCLEGOWYCH 

I ICH WYKORZYSTANIE 

Uwaga: począwszy od 2012 r. zmianie uległ zakres prezentowanych danych poprzez włączenie informacji na temat pokoi 

gościnnych i kwater agroturystycznych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych. 

 

Obiekty i miejsca noclegowe 

 

Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2014 r. w 903 turystycznych obiektach noclegowych w województwie 

dolnośląskim na przyjęcie turystów przygotowano 60,3 tys. miejsc noclegowych (w tym 56,8 tys., tj. 94,1% 

to miejsca całoroczne). W porównaniu do 2012 r. liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 43 obiekty 

(tj. o 4,5%), natomiast liczba miejsc noclegowych ogółem wzrosła o 1248 miejsc (tj. o 2,1%), w tym 

całorocznych o 2080 (tj. o 3,8%). 

Największą dynamiką w porównaniu do 2012 r., zarówno pod względem liczby obiektów, jak i miejsc 

noclegowych, charakteryzowały się schroniska młodzieżowe. W okresie 2012-2014 ich liczba wzrosła o 33,3%, 

a liczba miejsc noclegowych w schroniskach młodzieżowych – o 52,4%. 

Natomiast największy spadek liczby miejsc noclegowych w województwie dolnośląskim na przestrzeni 

lat 2012-2014 odnotowano w domach pracy twórczej (o 27,7%).  

W latach 2012-2014 systematycznie zmniejszała się liczba ośrodków wczasowych – z 92 w 2012 r. do 81 

w 2014 r. (spadek o 12,0%) i ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych – z 35 w 2012 r. do 30 w 2014 r. (spadek 

o 14,3%). 

W porównaniu do 2012 r. nie zmieniła się liczba działających moteli (6) i zakładów uzdrowiskowych (35). 

Wśród 19 rodzajów turystycznych obiektów noclegowych najliczniejszą grupę w 2014 r., podobnie jak 

w latach ubiegłych, stanowiły obiekty hotelowe – 381. Ich udział w ogólnej liczbie turystycznych obiektów 

noclegowych w latach 2012-2014 systematycznie wzrastał (z 39,9% w 2012 r. do 42,2% w 2014 r.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugą grupą, pod względem liczebności, były „inne obiekty hotelowe”. Do tej grupy zaliczają się hotele, 

motele i pensjonaty, którym nie została nadana żadna kategoria, a także inne obiekty świadczące usługi 

hotelarskie – np. domy gościnne i zajazdy. W dniu 31 lipca 2014 r. było 88 takich obiektów, czyli o 6,4% mniej 

niż w 2012 r. i o 1,1% mniej niż w 2013 r. Wśród pozostałych obiektów noclegowych najwięcej było pokoi 

gościnnych – 139 i ośrodków wczasowych – 81. 

Dolnośląskie było jednym z czterech województw, w których odnotowano spadek liczby obiektów 

noclegowych w 2014 r. w porównaniu do 2012 r. Natomiast w czterech województwach (opolskim, pomorskim, 

podkarpackim i świętokrzyskim) zaobserwowano w tym okresie wzrost liczby obiektów noclegowych o ponad 

10% (odpowiednio o: 18,3%, 13,7%, 13,5% i 12,1%). W skali całego kraju odnotowano wzrost zarówno liczby 

obiektów noclegowych, jak i miejsc noclegowych (odpowiednio o 4,2% i 2,8%).  
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Według stanu w dniu 31 lipca 2014 r. średnio na  turystyczny obiekt noclegowy w woj. dolnośląskim 

przypadało 67 miejsc noclegowych (rok wcześniej – 64 miejsca, a w 2012 r. – 62). 

Odsetek całorocznych miejsc noclegowych w woj. dolnośląskim był najwyższy wśród województw – 

94,1% (przy średniej dla Polski 69,0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 

 

W 2014 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 2416,4 tys. osób, tj. o 230,1 tys. 

(o 10,5%) więcej niż w 2012 r. oraz o 221,1 tys. (o 10,1%) więcej niż w 2013 r. Najwięcej osób skorzystało 

z hoteli – 1577,1 tys. (tj. 65,3% ogółem korzystających), a następnie z „innych obiektów hotelowych” – 178,5 tys. 

(tj. 7,4%), ośrodków wczasowych – 124,5 tys. (tj. 5,2%) i ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych – 71,1 tys. 

(tj. 2,9%). Większość turystów korzystających z usług oferowanych przez hotele wybierała hotele 
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trzygwiazdkowe. Na obiekty tej kategorii zdecydowało się ponad 739 tys. osób, tj. 46,9% korzystających 

z noclegów w hotelach. 

W 2014 r. w turystycznych obiektach udzielono 6397,9 tys. noclegów. Najwięcej noclegów udzielono 

w hotelach – 3047,3 tys. (47,6% wszystkich udzielonych noclegów), w zakładach uzdrowiskowych – 971,4 tys. 

(15,2%), a także w ośrodkach wczasowych – 558,7 tys. (8,7%) i „innych obiektach hotelowych” – 472,5 tys. 

(7,4%). Średni czas pobytu turystów w obiektach noclegowych wyniósł 2,6 dnia. Najdłużej turyści pozostawali 

w zakładach uzdrowiskowych (15,1 dnia) i na polach biwakowych (przeciętnie 6,7 dnia), a najkrócej w motelach 

(1,2 dnia). 

W 2014 r. województwo dolnośląskie pod względem liczby turystów korzystających z bazy noclegowej 

zajmowało 3. lokatę w kraju (po mazowieckim i małopolskim), a pod względem liczby udzielonych noclegów – 5. 

lokatę (po zachodniopomorskim, małopolskim, pomorskim i mazowieckim). 

W ogólnej liczbie turystów korzystających z obiektów noclegowych w 2014 r. turyści zagraniczni 

stanowili 21,1% (udzielono im 1128,2 tys. noclegów). W 2013 r. stanowili oni 21,2%, a w 2012 r. – 22,1% 

turystów odwiedzających województwo dolnośląskie. W 2014 r. korzystali oni głównie z hoteli – 85,3%, w tym 

przeważnie z hoteli trzygwiazdkowych – 36,2%. Zdecydowaną większość turystów zagranicznych stanowili 

Europejczycy – 92,6%, a wśród nich obywatele Unii Europejskiej – 75,4%. Hotele wybierali przede wszystkim 

goście z takich państw, jak: Norwegia – 96,0%, Republika Korei – 95,8%, Cypr – 95,5%, Szwecja – 94,8% i 

Luksemburg – 94,7%. 

Średni czas pobytu turysty zagranicznego na terenie województwa dolnośląskiego w 2014 r. wyniósł 2,2 

dnia. Najdłużej turyści zagraniczni pozostawali w zakładach uzdrowiskowych (11,4 dnia), kwaterach 

agroturystycznych (10,6 dnia) i w ośrodkach kolonijnych (przeciętnie 10,0 dni), a najkrócej w motelach (1,1 dnia), 

schroniskach (1,5 dnia) oraz na polach biwakowych (1,6 dnia). 

W 2014 r. udział turystów zagranicznych w ogólnej liczbie korzystających z obiektów noclegowych w woj. 

dolnośląskim był niższy niż średnio w kraju (21,8% – więcej o 0,7 p.proc.). Pod względem wysokości tego 

wskaźnika woj. dolnośląskie zajmowało 6. lokatę wśród pozostałych województw (po małopolskim, 

mazowieckim, lubuskim, podlaskim i zachodniopomorskim). 
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W 2014 r. w obiektach hotelowych (w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych) 

wynajęto 2,1 mln pokoi (wzrost o 8,4% w porównaniu do 2013 r. i o 11,2% w odniesieniu do 2012 r.), w tym 

610,0 tys. turystom zagranicznym (28,4% ogólnej liczby wynajętych pokoi w tych obiektach). Najwięcej pokoi – 1,8 mln 

wynajęto w hotelach. Wykorzystanie pokoi w obiektach hotelowych w 2014 r. wyniosło 38,6%, czyli o 0,5 p.proc. 

więcej niż przed rokiem i o 0,6 p.proc. więcej niż w 2012 r. Największy stopień wykorzystania pokoi 

w obiektach hotelowych odnotowano w sierpniu – 49,2%, natomiast najniższy w styczniu – 29,4%. 

 

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych, mierzony stosunkiem liczby udzielonych noclegów do 

nominalnej liczby noclegów, w województwie dolnośląskim w 2014 r. ukształtował się na poziomie 30,9%, 

tj. o 1,4 p.proc. wyższym niż rok wcześniej. Największe wykorzystanie miejsc noclegowych wystąpiło 

w miesiącach wiosenno-letnich, w tym szczególnie w sierpniu (stopień wykorzystania miejsc noclegowych – 43,1%) 

i lipcu (39,4%). Zdecydowanie najlepsze wskaźniki wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano w zakładach 

uzdrowiskowych – 73,1%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w województwie dolnośląskim był niższy 

niż przeciętnie w kraju, gdzie wyniósł 34,8% (o 3,9 p.proc.). 

 

Placówki gastronomiczne 

 

W końcu lipca 2014 r. w turystycznych obiektach noclegowych funkcjonowały 782 placówki 

gastronomiczne, tj. o 28 (o 3,7%) więcej niż w roku poprzednim, natomiast o 45 (o 5,4%) mniej niż w 2012 r. 

W porównaniu do 2012 r. najbardziej zmniejszyła się liczba stołówek – o 25, tj. o 10,9% (w 2014 r. było ich 

205); wzrosła jedynie liczba punktów gastronomicznych – o 9, tj. o 18,4% (w 2014 r. było ich 58). 

W 2014 r. blisko 50% placówek gastronomicznych znajdowało się w hotelach. Tam też było najwięcej 

restauracji (206, tj. 69,8% ogólnej liczby wszystkich restauracji w turystycznych obiektach noclegowych) oraz 

barów i kawiarni (126, tj. 56,3%). Najwięcej stołówek funkcjonowało w ośrodkach wczasowych – 51, tj. 24,9%. 

 

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE TURYSTYCZNYCH OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH (WEDŁUG 

STANU W DNIU 31 LIPCA) 

 

 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo 

 

Badanie turystycznych obiektów noclegowych obejmuje także, raz na cztery lata, dostępność udogodnień 

na potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo z uwzględnieniem: pochylni wjazdowych, drzwi otwieranych 

automatycznie, wyposażenia w windę, odpowiednio przystosowanych pokoi lub łazienek oraz parkingów 

z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W dniu 31 lipca 2013 r. pochylnia wjazdowa 

znajdowała się w 189 obiektach (20,8%), drzwi otwierane automatycznie posiadało 110 jednostek (12,1%), 

windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo 155 (17,1%), przystosowane pokoje lub łazienki 

znajdowały się w 220 obiektach (24,2%), a 158 obiektów (17,4%) wykazało posiadanie parkingu 

z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W porównaniu do badania, które 

przeprowadzono w 2009 r. zanotowano wzrost liczby obiektów wykazujących udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo: o 27,7% w przypadku pochylni wjazdowych, o 71,9% w przypadku drzwi 

automatycznie otwieranych, o 74,2% w przypadku wind oraz o 47,7% pokoi lub łazienek przystosowanych dla 

osób niepełnosprawnych ruchowo. 

W 2013 r. wśród turystycznych obiektów noclegowych najwyższy odsetek jednostek dysponujących 

pokojami lub łazienkami przygotowanymi dla osób niepełnosprawnych ruchowo odnotowano w przypadku 

zakładów uzdrowiskowych – 64,9% i hoteli – 62,3%.  

Najwięcej udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo w 2013 r. oferowały obiekty hotelowe 

(hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe). Spośród nich pochylnię wjazdową posiadało 130 (35,8%) 

obiektów hotelowych, drzwi otwierane automatycznie 88 (24,2%), windę 104 (28,7%), przystosowane pokoje 

lub łazienki 165 (45,5%) obiektów hotelowych, a przystosowany parking 116 (32,0%) obiektów. Wśród 

obiektów hotelowych największym odsetkiem obiektów posiadających udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo, podobnie jak w 2009 r., charakteryzowały się hotele. 
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Zaplecze konferencyjne 

 

W 2013 r. w zaplecze konferencyjne (które obejmuje sale konferencyjne, nagłośnienie, mikrofony 

bezprzewodowe, rzutniki slajdów, zestawy wideo, obsługę techniczną, ekrany, flipcharty, rzutniki pisma, 

komputery lub laptopy, sieć WiFi na terenie obiektu) wyposażonych było 33,3% jednostek spośród 909 

działających obiektów noclegowych. Ponad 55% obiektów hotelowych posiadało salę lub sale konferencyjne na 

terenie swojego obiektu, z tego 75,0% hoteli było przygotowanych do prowadzenia konferencji łącznie w 428 

salach konferencyjnych.  

W grupie pozostałych obiektów, najwięcej, bo 75,8% ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych 

wykazało wyposażenie w sale konferencyjne (44 sale i 2,1 tys. miejsc) i urządzenia pomocnicze. W 2013 r. 

przeciętnie jeden obiekt szkoleniowo-wypoczynkowy posiadał blisko dwie (1,8) sale konferencyjne.  

Spośród udogodnień technicznych dostępnych na terenie obiektów noclegowych w 2013 r. najczęściej 

oferowano sieć WiFi – posiadała ją blisko połowa wszystkich obiektów noclegowych (48,0%). W hotelach 

odsetek ten wyniósł 86,3%, w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych 78,8%, a w ośrodkach kolonijnych 

76,9%. Obsługę techniczną zapewniała blisko ¼ turystycznych obiektów noclegowych. 

 

Wyposażenie obiektów noclegowych w urządzenia sportowo-rekreacyjne 

 

W 2013 r. najwięcej obiektów wykazało posiadanie sauny, stołu do bilarda z wyposażeniem, stołu do 

tenisa stołowego, boiska do siatkówki lub koszykówki oraz wypożyczalni sprzętu turystycznego (np. rowery, 

kije do nordic walking, narty, łyżwy, rolki). W porównaniu do 2009 r. odnotowano największy wzrost liczby 

obiektów posiadających pokój zabaw dla dzieci (wzrost ponad 2-krotny) oraz basen kryty (wzrost o 40,0%). 

Spadła natomiast liczba obiektów noclegowych posiadających solarium (o 37,3%) i stół do tenisa stołowego 

(o 19,4%). 

 

 

ZRÓŻNICOWANIE TERYTORIALNE BAZY NOCLEGOWEJ TURYSTYKI (dotyczy obiektów 

posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych) 

 

W 2014 r. najwięcej miejsc noclegowych zlokalizowanych było w powiecie jeleniogórskim (29,9%), 

a następnie w powiecie kłodzkim (18,2%) i we Wrocławiu (17,2%). W powiatach tych udzielono łącznie 4334,3 tys. 

noclegów, tj. 67,7% ogólnej liczby udzielonych noclegów w województwie. Przeciętna długość pobytu turysty 

w turystycznych obiektach noclegowych wyniosła w powiecie kłodzkim 4,4 dnia, jeleniogórskim – 3,1, a we 

Wrocławiu – 1,7. Najdłużej turyści pozostawali w powiecie wałbrzyskim – 6,3 dnia. 

Wśród gmin czołowe lokaty pod względem ilości obiektów i miejsc noclegowych zajmowały: Karpacz 

(16,8% obiektów i 17,4% miejsc noclegowych), Szklarska Poręba (odpowiednio 10,4% i 7,3%), Wrocław (8,4% 

i 17,2%), Świeradów-Zdrój (4,5% i 4,3%), Kudowa-Zdrój (3,9% i 4,9%), Jelenia Góra (3,3% i 3,7%) i Polanica-Zdrój 

(3,0% i 2,6%). Pod względem liczby korzystających z noclegów i dzielonych noclegów zdecydowanie wyróżniał 

się Wrocław )odpowiednio 37,9% i 24,2%) i Karpacz (11,5% i 13,0%) oraz kolejno Szklarska Poręba (4,8% 

i 6,0%) i Kudowa-Zdrój (3,7% i 6,5%). 

Wyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych niż przeciętny w województwie odnotowano w 9 

spośród 30 powiatów województwa dolnośląskiego (łącznie z miastami na prawach powiatu), w tym 

najkorzystniejsza sytuacja była w powiecie wałbrzyskim – 43,6%, w powiecie oławskim – 42,6% oraz 

we Wrocławiu – 41,7%. 

Do opisu zjawisk turystycznych, oprócz charakterystyk liczbowych, wykorzystywane są miary odnoszące 

się do liczby mieszkańców lub powierzchni. Do zilustrowania intensywności ruchu turystycznego w poszczególnych 

powiatach i gminach zastosowano następujące wskaźniki: 

 gęstości bazy noclegowej według Charvata,  

 funkcji turystycznej według Deferta (gęstości ruchu turystycznego), 

 intensywności ruchu turystycznego według Schneidera, 

 intensywności ruchu turystycznego według Charvata,  

 funkcji turystycznej miejscowości według Baretje’a i Deferta, 
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 rozwoju bazy noclegowej, 

 liczby turystycznych obiektów noclegowych na 100 km2.  

Biorąc pod uwagę wartości wskaźników dotyczących infrastruktury noclegowej i jej wykorzystania 

można zauważyć, że ich wartości w województwie dolnośląskim są wyższe niż przeciętnie w kraju. W 2014 r. 

średnio w Polsce na 100 km2 przypadało 3,2 obiektu noclegowego. W województwie dolnośląskim wskaźnik ten 

był wyższy – wyniósł 4,5 (5. lokata w kraju po: małopolskim, pomorskim, zachodniopomorskim i śląskim). Analizując 

zróżnicowanie terytorialne bazy turystycznej w przekroju powiatów zdecydowanie największe zagęszczenie 

obiektów noclegowych występowało w powiecie jeleniogórskim (48) i kolejno: w Jeleniej Górze (28), 

Wrocławiu (26) i Legnicy (18), natomiast w przekroju gmin – w Karpaczu (400) i Świeradowie Zdroju (198). 

Średnia gęstość bazy noclegowej dla Polski w 2014 r. wyniosła 2,2 miejsca noclegowego na 100 km2 

powierzchni. W województwie dolnośląskim wskaźnik ten wyniósł 3,0. Największe zagęszczenie obiektów 

noclegowych występowało w Karpaczu (276,3) i Świeradowie-Zdroju (125,1). 

W 2014 r. wartości wskaźników intensywności ruchu turystycznego charakteryzowały się dużym 

zróżnicowaniem przestrzennym. Wskaźnik według Schneidera (liczba korzystających z noclegów w odniesieniu 

do liczby mieszkańców danego obszaru) wyniósł 83,1 w woj. dolnośląskim (w kraju 65,2) i wahał się od 0,3 

w Dobromierzu do 5613,8 w Karpaczu, a wskaźnik według Charvata (liczba udzielonych noclegów 

w odniesieniu do liczby mieszkańców danego obszaru) ukształtował się na poziomie 220,0 (w kraju 173,0) 

i wahał się od 1,0 w Dobromierzu do 16806,8 w Karpaczu.  

W przekroju gmin Karpacz charakteryzował się zdecydowanie największym natężeniem ruchu 

turystycznego. Natomiast najwyższy wskaźnik rozwoju bazy noclegowej (liczba korzystających z noclegów do 

liczby miejsc noclegowych) odnotowano w gminach wiejskich Jerzmanowa – 106,7 i Krotoszyce – 103,7 

(w województwie 40,1, w kraju 36,1). 

Wśród powiatów najlepiej rozwinięty pod względem funkcji turystycznych był powiat jeleniogórski, 

w którym odnotowano najwyższe wskaźniki: intensywności ruchu turystycznego według Schneidera – 737,4, 

intensywności ruchu turystycznego według Charvata – 2284,4, funkcji turystycznej miejscowości – 27,7 (średnia 

dla województwa – 2,1). Natomiast najwyższymi wskaźnikami zarówno gęstości ruchu turystycznego, gęstości 

bazy noclegowej, jak i rozwoju bazy noclegowej charakteryzował się Wrocław – odpowiednio: 3130,6 

(województwo 121,1), 35,5 (województwo – 3,0) i 88,2 (województwo – 40,1). 

Powiat jaworski odnotował najniższy wskaźnik rozwoju bazy noclegowej – 7,4. Powiat górowski odznaczał 

się najniższymi wskaźnikami: gęstości bazy noclegowej (0,1), intensywności ruchu turystycznego według 

Schneidera (1,7), gęstości ruchu turystycznego (0,8) oraz funkcji turystycznej miejscowości (0,2). W powiecie 

górowskim przypadało także najmniej turystycznych obiektów noclegowych na 100 km2 (0,3). 

Turystyczne obiekty noclegowe znajdowały się w 69,8% gmin województwa dolnośląskiego. Najwyższy 

wskaźnik charakteryzujący intensywność ruchu turystycznego według Charvata odnotowano w Karpaczu 

(16806,8) i w Szklarskiej Porębie (5587,2). Wskaźniki te były 76 i 25 razy wyższe od wskaźnika w województwie 

oraz 7 i 2-krotnie wyższe niż w powiecie jeleniogórskim. Najmniej rozwinięte turystycznie okazały się gminy 

Dobromierz (wskaźnik intensywności ruchu według Charvata – 1,0) oraz Góra (1,1). 

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE (PTTK) 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w woj. dolnośląskim w 2014 r. liczyło 4,4 tys. 

członków, tj. o 1,9% mniej niż rok wcześniej, natomiast o 3,2% więcej niż w 2012 r. Największa liczba 

członków wywodziła się z klubów i kół terenowych – 1,9 tys., a następnie z zakładów pracy – 0,7 tys. 

Łączna długość szlaków turystycznych w 2014 r. wynosiła 6,3 tys. km. Do najdłuższych szlaków 

turystycznych, podobnie jak w latach poprzednich, należały szlaki piesze górskie – 4,7 tys. km oraz piesze 

nizinne – 1,3 tys. km.  

W województwie dolnośląskim znajduje się ponad 40% turystycznych szlaków pieszych górskich w kraju 

(1. lokata przed województwem małopolskim i podkarpackim). 
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