
 

 

1 

8.04.2021 r. 

 
Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w województwie 
dolnośląskim w 2020 r. 
Dotyczy turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych 

Liczba turystów, którzy skorzystali z obiektów 
noclegowych w województwie dolnośląskim w 2020 r. 
była o blisko połowę mniejsza niż w 2019 r. Mniejsza 
była także liczba udzielonych noclegów, zwłaszcza 
turystom zagranicznym. Niższy w skali roku był 
stopień wykorzystania miejsc noclegowych. 

 

Branża turystyczna jest jednym z sektorów najbardziej dotkniętych skutkami pandemii 
COVID-19. Obostrzenia dotyczące przemieszczania się osób oraz ograniczenia działalności 
związanej z prowadzeniem usług hotelarskich, które wprowadzono w 2020 r. spowodowały 
znaczny spadek liczby osób korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclego-
wych w porównaniu z ubiegłymi latami. 
Według stanu w dniu 31 lipca 2020 r. w woj. dolnośląskim prowadziło działalność 1012 turystycz-
nych obiektów noclegowych, tj. o 19 mniej (1,8%) niż rok wcześniej. Oferowały one 72,3 tys. 
miejsc noclegowych, tj. o 1,3 tys. więcej (1,8%) więcej niż przed rokiem. 
W 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych w województwie dolnośląskim skorzystało 
2,1 mln osób, w tym 278,0 tys. (tj. 13,4%) turystów zagranicznych. Było to mniej niż rok wcześniej 
odpowiednio o 47,4% i 65,1%. W ogólnej liczbie turystów zagranicznych korzystających z bazy 
noclegowej przeważali turyści z Niemiec (99,1 tys.) i Korei Południowej (41,7 tys.). Spośród 
pozostałych krajów najwięcej turystów przyjechało z Ukrainy (18,9 tys.), Czech (17,7 tys.) i Wiel-
kiej Brytanii (12,2 tys.).  
W omawianym roku udzielono 5,5 mln noclegów, w tym 603,8 tys. (tj. 10,9%) turystom zagra-
nicznym. W skali roku był to spadek odpowiednio o 42,7% i 63,2%. 
Stopień wykorzystania miejsc noclegowych1 wyniósł w 2020 r. 26,3% i był niższy niż rok wcześniej 
o 13,1 p.proc. Najwyższe wskaźniki odnotowano w lutym − 43,4% oraz w sierpniu – 43,3%. Po-
dobnie jak w roku poprzednim w największym stopniu wykorzystane były miejsca noclegowe 
w zakładach uzdrowiskowych (51,4%), hostelach (29,9%) oraz ośrodkach kolonijnych (29,6%). 
Tablica 1. Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w województwie dolnośląskim 

Wyszczególnienie 

a – 2019 r. 
b – 2020 r. 
c – 2019=100 

Korzystający z noclegów Udzielone noclegi Stopień 
wykorzy-

stania 
miejsc 

noclego-
wych w % 

ogółem turyści 
krajowi 

turyści 
zagra-
niczni 

ogółem turystom 
krajowym 

turystom 
zagra-

nicznym 

Turystyczne obiekty  a 3932314 3136181 796133 9617889 7977367 1640522 39,4 

   noclegowe ogółem b 2067828 1789819 278009 5515483 4911675 603808 26,3 

 c 52,6 57,1 34,9 57,3 61,6 36,8 . 

Obiekty hotelowe a 3122968 2388382 734586 6203889 4772524 1431365 41,4 
 b 1642572 1387959 254613 3713636 3198820 514816 27,6 

 c 52,6 58,1 34,7 59,9 67,0 36,0 . 
w tym hotele a 2649052 1963838 685214 5087675 3775596 1312079 44,6 

 b 1361061 1122881 238180 2958039 2492924 465115 28,3 
 c 51,4 57,2 34,8 58,1 66,0 35,4 . 
Pozostałe obiekty a 809346 747799 61547 3414000 3204843 209157 36,2 
 b 425256 401860 23396 1801847 1712855 88992 24,0 
 c 52,5 53,7 38,0 52,8 53,4 42,5 . 

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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Powiązane opracowania 

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w 2020 r.   
Turyści w bazie noclegowej. Grudzień 2020 roku   
Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2020 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2020 r. 
Turystyka w 2019 roku 
Turystyka w województwie dolnośląskim w 2019 r. 

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 

@USWroclaw 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/wykorzystanie-turystycznej-bazy-noclegowej-w-polsce-w-2020-r-,6,25.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turysci-w-bazie-noclegowej-grudzien-2020-roku,5,102.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/baza-noclegowa-wedlug-stanu-w-dniu-31-lipca-2020-r-i-jej-wykorzystanie-w-i-polroczu-2020-r-,4,17.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2019-roku,1,17.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2019-roku,1,17.html
https://wroclaw.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/sport-turystyka/turystyka-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-w-2019-r-,1,8.html
https://wroclaw.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/sport-turystyka/turystyka-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-w-2019-r-,1,8.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
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