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Turystyka w województwie dolnośląskim 
w marcu 2020 r. 

W marcu br. znacznie zmniejszyła się liczba turystów 
korzystających z obiektów noclegowych w woje-
wództwie dolnośląskim. Mniejsza była także liczba 
udzielonych noclegów, zwłaszcza turystom 
zagranicznym. Blisko dwukrotnie niższy w skali roku 
był stopień wykorzystania miejsc noclegowych. 

 
W marcu 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc 
noclegowych w województwie dolnośląskim skorzystało 106,8 tys. osób, w tym 18,5 tys. 
(tj. 17,4%) turystów zagranicznych. Było to mniej niż rok wcześniej odpowiednio o 61,0% i 65,5%. 

W omawianym okresie udzielono 284,7 tys. noclegów, w tym 41,8 tys. (tj. 14,7%) turystom 
zagranicznym. W skali roku był to spadek odpowiednio o 55,0% i 62,8%. 

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych1 wyniósł w marcu br. 17,4% i był blisko 2-krotnie 
niższy niż rok wcześniej. 

Podobne tendencje – zmniejszenie w skali roku liczby turystów, udzielonych noclegów oraz 
spadek stopnia wykorzystania miejsc noclegowych – odnotowano we wszystkich woje-
wództwach, przy czym: 

• spadek liczby turystów korzystających z obiektów noclegowych wahał się od 20,2% 
w województwie łódzkim do 30,4% w śląskim, 

• spadek liczby turystów zagranicznych korzystających z obiektów noclegowych wahał 
się od 32,7% w województwie opolskim do 76,1% w podkarpackim, 

• największy spadek stopnia wykorzystania miejsc noclegowych dotknął wojewodztwo 
mazowieckie – o 22,3 p.proc., a najmniejszy – warmińsko-mazurskie – o 4,7 p.proc. 

Tablica 1. Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w województwie dolnośląskim 

Wyszczególnienie 

a – marzec 2019 r. 
b – marzec 2020 r. 

Korzystający z noclegów Udzielone noclegi Stopień 
wykorzysta-
nia miejsc 
noclego-
wych w % 

ogółem 
w tym 
turyści 

zagraniczni 
ogółem 

w tym 
turystom 

zagranicznym 

Turystyczne obiekty  a 274124 53703 632183 112413 31,6 
   noclegowe ogółem b 106801 18531 284734 41810 17,4 
Obiekty hotelowe a 222191 49980 410026 98183 32,8 
 b 87158 16715 182158 33790 17,4 

w tym hotele a 191790 46483 342412 89829 36,3 
 b 74316 15509 147039 30218 18,1 
Pozostałe obiekty a 51933 3723 222157 14230 29,6 
 b 19643 1816 102576 8020 17,4 

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło: dane GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu prosimy o zamieszczenie informacji: 
„Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS”. 

 

                                                           
1 Stosunek liczby udzielonych noclegów do nominalnej liczby miejsc noclegowych w danym okresie. 
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Stopień wykorzystania miejsc noc-
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Powiązane opracowania 

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w marcu i kwietniu 2020 r.  
Turyści w bazie noclegowej. Marzec 2020 roku  
Turystyka w Polsce w obliczu pandemii COVID-19  

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych 
Dziedzinowe Bazy Wiedzy 
Strateg 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Korzystający z noclegów 
Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych 
Nominalna liczba miejsc noclegowych 
Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych 
Turystyczny obiekt noclegowy 
Turyści zagraniczni w turystycznych obiektach noclegowych 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

p.o. Dyrektora Halina Woźniak 

tel: 71 37 16 400 

Osoba do kontaktu z mediami: 

Alicja Pietrusiewicz 

Tel: 71 3716 363 

e-mail: a.pietrusiewicz@stat.gov.pl 

Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 

tel. 71 37 16 371 

e-mail: A.Ilczuk@stat.gov.pl 

 wroclaw.stat.gov.pl 

 @WROCLAW_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/wykorzystanie-turystycznej-bazy-noclegowej-w-polsce-w-marcu-i-kwietniu-2020-r-,6,16.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turysci-w-bazie-noclegowej-marzec-2020-roku,5,94.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-polsce-w-obliczu-pandemii-covid-19,13,1.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
http://swaid.stat.gov.pl/SitePages/StronaGlownaDBW.aspx
http://old-strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2129,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1233,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3394,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1239,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/245,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3462,pojecie.html
mailto:a.pietrusiewicz@stat.gov.pl
http://wroclaw.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Wroclaw_STAT
https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny/
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