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Wprowadzenie 
Raport realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. „Ocena szans 

rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 
2012”  w Poddziałaniu 8.1.4. Przewidywanie zmiany gospodarczej Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Projekt polega na przeprowadzeniu 

badań i analiz dotyczących prognoz jaki wpływ na sektor turystyczny będzie miała  

organizacja EURO 2012 oraz tendencji rozwojowych, cyklu koniunkturalnego branży 

turystycznej i analizy potrzeb sektora turystycznego w dziedzinie kapitału ludzkiego. 

Projekt poprzez analizy wskaże jakie powinny być kierunki kształcenia kobiet i 

mężczyzn w stosunku do oczekiwań sektora gospodarki turystycznej w regionie.  

Turystyka jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki (z uwagi na jej 

interdyscyplinarność) wpływającej na rozwój kilkudziesięciu innych branż. W krajach, 

które kładą szczególny nacisk na rozwój turystyki następuje wszechstronny rozwój 

społeczno – ekonomiczny, co skutkuje tworzeniem realnych miejsc pracy (usługowy 

charakter tej branży wymaga zaangażowania kapitału ludzkiego). Sektor ten jest 

także istotny z punktu widzenia zatrudnienia kobiet, które mają większe szanse 

znaleźć miejsce pracy w usługach niż w produkcji. Turystyka jest także ważnym 

czynnikiem rozwoju regionów mniej zamożnych. Zwiększenie ilości odwiedzin 

turystów z bogatszych regionów do biedniejszych przekłada się  również na transfer 

pieniędzy, pobudzając tym samym rozwój gospodarczy w biednych regionach. 

Rozwój turystyki i sektorów z nią pokrewnych poprawia także warunki życia 

mieszkańców. Turystyka ma ogromne znaczenie dla rozwoju społecznego. 

Wzmacnia kultywowanie tradycji i zwyczajów, które są niejednokrotnie wielką 

atrakcją regionów, czy też społeczności lokalnych. Przyczynia się do wzajemnego 

poznawania między regionami i krajami, przez co uczy poszanowania do inności                 

i tolerancji. Ma duże znaczenie dla procesów integracyjnych w Unii Europejskiej. 

Jak przedstawiają raporty organizacji zajmujących się turystyką (UNWTO) liczba 

wyjazdów od IV kwartału 2009 r. systematycznie rosła. Również prognozy 

długoterminowe świadczą o trendzie wzrostowym.  
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Według skorygowanych prognoz Instytutu Turystyki, ogólna liczba przyjazdów 

turystów po spadku do 13 mln w 2008 roku i do 11,9 mln w 2009 roku, następnie 

powinna powoli rosnąć do poziomu około 13,2 i 13,3 mln w latach 2012 i 20131. 

Rosnący ruch turystyczny jest szansą, której wykorzystanie może zapewnić 

przyspieszony wzrost gospodarczy. W obecnej chwili przed tą szansą stoją regiony 

mające do zaoferowania bogate walory przyrodnicze i kulturowe oferowane                  

w atrakcyjnej formie dla turysty. 

Metodyka 
Dane wykorzystywane w niniejszym opracowaniu pochodzą z dostępnych źródeł 

instytucji zajmujących badaniami sektora turystycznego - UNWTO, ETC, Instytut 

Turystyki, GUS. Analiza statystyczna danych ma na celu wykrycie prawidłowości 

zjawisk przebiegających na rynku turystycznym oraz jest podstawą prognozowania 

przebiegu tych zjawisk w przyszłości. Analiza jest wykonywana  

z wykorzystaniem szeregu narzędzi matematycznych i statystycznych, szacowania  

i porównywania danych w badanych przedziale czasowym. 

Prognozy zjawisk turystycznych są formułowane z wykorzystaniem dorobku 

nauki, na podstawie dostępnych danych statystycznych i odnosić się będą  

do określonej przyszłości. Przyszłą wartość zmiennej wyznaczymy poprzez 

zastosowanie modelu liniowego Holta. Model ten służy do wygładzania szeregu 

czasowego, w którym występuje i tendencja rozwojowa, i wahania przypadkowe2. 

Zjawiska te będą opisane za pomocą zmiennych ilościowych. Horyzont prognozy 

w niniejszym opracowaniu będzie wynosił 6 lat. W liniowym modelu Holta występują 

dwa współczynniki Ft i St; 

Ft= α·yt+(1− α)·(Ft−1+St−1) dla t>1 

St= β·(Ft−Ft−1)+(1− β)·St−1 dla t>1 

gdzie: 

                                            
1 Źródło: http://www.intur.com.pl/prognozy.htm 
2 „Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania” redaktor naukowy Maria Cieślak, 
Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1997. 
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Ft - wygładzona wartość zmiennej prognozowanej na okres t 

St – wygładzona wartość przyrostu trendu na okres t 

α, β - parametry modelu o wartościach z przedziału [0, 1] 

 

W badaniach pierwsze wartości Ft i St dla okresu t=1 obliczone będa za pomocą: 

F1=y1,  

S1=y2-y1 

Parametry α, β wybiera się określając taką kombinacje, przy której średni 

kwadratowy błąd prognozy będzie najmniejszy. Dla celów badania określone zostaną 

parametry α, β na poziomie 0,5. Przyjęta wartość α oznacza, iż przy ocenie trendu Ft 

w okresie t taka sama waga przypisywana będzie do wartości rzeczywistej yt 

zanotowanej  dla tego okresu, co ocenę wartości trendu Ft-1 w poprzednim okresie, 

powiększoną o St-1. Natomiast założony poziom parametru β wskazuje, że na 

wygładzoną wartość przyrostu St ma taki sam wpływ ostatni znany przyrost ocen 

wartości trendu Ft-Ft-1, co wygładzona wartość przyrostu St-1 dla poprzedniego 

okresu.  

Równanie prognozy na okres t ma postać: 

y*t= Fn+(t-n)Sn, t>n 

gdzie: 

y*t – prognoza zmiennej Y wyznaczana na okres t  

Ft - wygładzona wartość zmiennej prognozowanej na okres t 

St – wygładzona wartość przyrostu trendu na okres t 

n- liczba wyrazów szeregu czasowego zmiennej prognozowanej 

 

Celem prognozy będzie przedstawienie istotnych czynników determinujących 

charakter przemian sektora turystycznego tak, aby podmioty w nim uczestniczące  

na bieżąco mogły na nie reagować i pełniej zaspakajać potrzeby odbiorców. 
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1. Analiza trendów wewnętrznych w turystyce Dolnego Śląsk 
 

Według danych przedstawianych w raportach międzynarodowych organizacji 

zajmujących się problematyką turystyki, w perspektywie 20 lat turystyka będzie 

najszybciej rozwijającą  się gałęzią gospodarki. Z tego też względu ważne jest, aby 

władze regionalne i lokalne oraz przedsiębiorcy działający w branży turystycznej 

mieli znajomość podstawowych uwarunkowań i procesów na rynku. Istotna jest także  

rola tendencji i trendów w turystyce, prawidłowe rozpoznawanie ich może przyczynić 

się do sukcesu gospodarczego. Wiedza na temat zjawisk w turystyce jest ważna 

z uwagi, iż jest to gałąź charakteryzująca się dużą zmiennością 

i nieprzewidywalnością. 

 

1.1. Diagnoza stanu rozwoju infrastruktury turystycznej na Dolnym 
Śląsku 

 

Jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój turystyki na danym 

obszarze jest baza noclegowa. Brak jej wraz z  elementami towarzyszącymi na 

danym terenie powoduje znaczne ograniczenia w zaspakajaniu potrzeb turystów. 

Nawet najbardziej atrakcyjne miejsca bez odpowiedniego zagospodarowania 

są rzadziej uczęszczane, przez co niewykorzystane w optymalny sposób. Obok bazy 

noclegowej istotnym elementem wpływającym na rozwój  turystyki jest baza 

gastronomiczna.  

Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze wskaźniki pokazujące rozwój bazy 

noclegowej oraz gastronomicznej w województwie w latach 2005  - 2009. 
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Wykres 1. Obiekty zbiorowego zakwaterowania na terenie województwa 
dolnośląskiego. 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych 2005 – 2009r. 

 

Jak przedstawia wykres powyżej największa liczba obiektów została 

zewidencjonowana w 2008 r. (736), a najmniejsza w 2006 r. (694). Do 2008 r. 

następuje systematyczny wzrost ilości obiektów, z kolei w 2009 r. następuje spadek 

o 13 sztuk w stosunku do roku ubiegłego. Pomimo negatywnych zmian w 2009 r. 

w ciągu pięciu lat (z wahaniami) następuje systematyczny wzrost ilości obiektów 

zbiorowego zakwaterowania. Świadczy to o coraz większym zapotrzebowaniu rynku 

na obiekty noclegowe.  

O ile w 2009 r. zanotowano spadek ilości obiektów, to ilość miejsc noclegowych 

wzrosła w stosunku do 2008 r. o 2609. Od 2006 r. nas następuje systematyczny 

wzrost ilości miejsc noclegowych zarówno ogółem, jak i całorocznych.  Przedstawia 

to wykres poniżej.  
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Wykres 2. Miejsca noclegowe ogółem i całoroczne. 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych 2005 – 2009r. 

 

W przypadku wynajętych pokoi w hotelach, motelach, pensjonatach i innych 

obiektach hotelowych od 2005 do 2007 r. następował systematyczny wzrost. 

W 2007 r. ilość wynajętych pokoi osiągnęła największą wartość, z kolei od 2008 r. 

następował spadek. W 2009 r. odnotowano spadek o 214 786 wynajętych pokoi 

w stosunku do roku ubiegłego. Analogiczne zmiany występowały w przypadku 

wynajętych pokoi turystom zagranicznym. Pomimo gwałtownego spadku wynajętych 

pokoi w 2009 r. ilość jest większa w porównaniu do roku 2005.  
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Wykres 3. Wynajęte pokoje w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach 
hotelowych ogółem w tym turystom zagranicznym. 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych 2005 – 2009r. 

 

Analizując ilość miejsc noclegowych ogółem na tysiąc ludności zauważalny  jest 

systematyczny wzrost od  2006 r., w którym przypadało 15,61 miejsc noclegowych,   

z kolei w 2009 wskaźnik ten wyniósł 17,78. W przypadku miejsc noclegowych                     

w hotelach, motelach, pensjonatach i innych  obiektach hotelarskich następuje 

systematyczny wzrost od 2005 r., gdzie wartość wynosiła 6,20, a w 2009 r. 8,30,  

czyli wzrosła o 2,1. Widoczna jest tu tendencja poprawiająca funkcję turystyczną 

regionu. 
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Wykres 4. Obiekty zbiorowego zakwaterowania na 1000 ludności. 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych2005 – 2009r. 

 

Bardzo istotne z punktu widzenia atrakcyjności obiektów turystycznych jest 

zaplecze gastronomiczne. W końcu lipca 2009 r. w turystycznych obiektach 

zakwaterowania funkcjonowało 768 placówek gastronomicznych, o 2 mniej niż                   

w roku 2008, z czego 260 restauracji, 218 barów i kawiarni, 240 stołówek 

i 50 punktów gastronomicznych. W tabeli poniżej przestawione są dane dotyczące 

ilości placówek gastronomicznych w turystycznych obiektach zakwaterowania 

od 2005 r. do 2009 r.  
 
Tabela 1. Placówki gastronomiczne w turystycznych obiektach zbiorowego 
zakwaterowania. 

  J. m. 2005 2006 2007 2008 2009 
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE W TURYSTYCZNYCH OBIEKTACH ZBIOROWEGO 

ZAKWATEROWANIA 
Placówki gastronomiczne wg rodzaju własności 

    ogółem 
      ogółem ob. 704 671 757 770 768 
      restauracje ob. 194 201 238 261 260 
      bary i kawiarnie ob. 191 181 208 215 218 
      stołówki ob. 260 235 262 247 240 
      punkty gastronomiczne ob. 59 54 49 47 50 
  Placówki gastronomiczne wg rodzajów obiektów 
    ogółem ob. 704 671 757 770 768 
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    hotele ob. 233 248 280 287 284 
    motele ob. 8 9 10 9 7 
    pensjonaty ob. 59 54 56 57 58 
    inne obiekty hotelowe ob. 49 39 58 76 76 
    domy wycieczkowe ob. 6 5 6 5 5 
    schroniska ob. 14 20 20 19 30 
    schroniska młodzieżowe ob. 4 1 5 4 4 
    szkolne schroniska młodzieżowe ob. 4 4 5 5 7 
    ośrodki wczasowe ob. 118 95 108 105 106 
    ośrodki kolonijne ob. 12 11 10 9 9 
    ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe ob. 65 60 63 69 59 
    domy pracy twórczej ob. 2 3 4 3 3 
    zespoły domków turystycznych ob. 6 4 2 2 4 
    kempingi ob. 8 3 5 8 8 
    pola biwakowe ob. 1 2 1 2 3 
    ośrodki do wypoczynku sobotnio-niedzielnego i 
świątecznego 

ob. 4 3 6 3 - 

    zakłady uzdrowiskowe ob. 32 32 34 21 28 
    pozostałe obiekty ob. 79 78 84 86 77 

Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych 2005 – 2009r. 

 

 
Wykres 5. Placówki gastronomiczne wg własności. 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych 2005 – 2009r. 

 

Od 2005 r. z niewielkimi wahaniami systematycznie wzrasta ilość placówek 

gastronomicznych, co jest oznaką rosnącego zapotrzebowania na tego typu lokale. 
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Wnioski: 
W ostatnim pięcioleciu zauważalna jest niewielka fluktuacja ilości obiektów 

zbiorowego zakwaterowania przy jednoczesnym wzroście ilości miejsc noclegowych. 

W przypadku ilości wynajętych pokoi również zauważalne są wahania                     

w poszczególnych latach. Podobnie sytuacja wygląda jeżeli chodzi o stan palcówek 

gastronomicznych. Jednakże porównując stan powyższych wskaźników                

 w 2005 r. do 2009 r. można stwierdzić, iż nastąpiło zwiększenie zapotrzebowania na 

ten segment infrastruktury zagospodarowania turystycznego. Dalszy rozwój bazy 

noclegowej i gastronomicznej sprzyjać będzie rozwojowi turystyki w regionie. 

Obecnie jednym z determinantów rozwoju turystyki na świecie jest preferowanie 

aktywnych form wypoczynku. Współczesny turysta odchodzi obecnie od tradycyjnej 

formy wypoczynku „słońce i plaża”. Tendencja ta stwarza ogromne szanse dla 

Dolnego Śląska, który posiada bogate walory przyrodnicze i kulturowe. Region jest 

doskonałym miejscem do rozwoju turystyki aktywnej, uzdrowiskowej, kulturowej 

pielgrzymkowej i biznesowej. Coraz większą rolę odgrywa turystyka na obszarach 

wiejskich (agroturystyka i ekoturystyka). Rozwój różnych form turystyki aktywnej 

uzależniony jest także od zaplecza organizacyjnego i materialnego3.  

W Aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego 

przedstawiona jest gradacja segmentacji rynku turystycznego. Największą rangę 

posiadają następujące segmenty: turystyka miejska i kulturowa, w tym również 

turystyka przemysłowa oraz turystyka związana z dziedzictwem cysterskim, turystyka 

aktywna i specjalistyczna, turystyka biznesowa oraz turystyka weekendowa.                    

W dalszej kolejności jest turystyka uzdrowiskowa, w tym Welles&Spa oraz turystyka 

na terenach wiejskich. Najmniejsze znaczenie dla regionu ma segment turystyki 

tranzytowej4. Wraz z rozwojem powyższych segmentów turystyki musi iść rozwój 

bazy noclegowej i gastronomicznej.  Zapewni to obsługę zwiększającego  się ruchu 

turystycznego. Na rynku zauważalny jest trend wśród turystów polegający 

                                            
3 A.Dołęga, W. Fedyk, Uwarunkowania rozwoju Produktów Turystyki Aktywnej na Dolnym Śląsku, 
J.Marak, J. Wyrzykowski (red), Rola turystyki w gospodarce regionu, vol. II Usługi turystyczne jako 
podstawa gospodarki turystycznej. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, 2009, s.161,   
4 Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki Dla Województwa Dolnośląskiego, PART S.A., 2009 r. 
s.63. 
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na preferowaniu bardziej wygodnych form noclegu. Na znaczeniu będą tracić pola 

namiotowe i kempingowe na rzecz hoteli, moteli czy pensjonatów. Rozwój 

najbardziej obiecujących segmentów turystyki będzie katalizatorem powstania 

nowych miejsc pracy. Wraz z rozwojem bazy noclegowej i gastronomicznej wzrastać 

będzie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę z zakresu obsługi turystów.                

W przypadku turystyki aktywnej wzrasta popyt na instruktorów np: narciarskich, 

jeździeckich, rowerowych, czy też animatorów turystyki i rekreacji. Rozwój 

priorytetowych segmentów turystyki wymusi na rynku tworzenie się firm 

turystycznych/organizatorów turystyki. Turystyka na wsi przyczyni się do rozwoju 

gospodarstw agroturystycznych zapewniających nowe miejsca noclegowe. Rozwój 

agroturystyki sprzyjać będzie różnicowaniu działalności gospodarczej na obszarach 

wiejskich.  

 

1.2. Trendy i prognozy wewnętrzne w Województwie Dolnośląskim 
 

W podrozdziale przedstawione zostaną dane dotyczące zmian jakie nastąpiły                 

w obrębie turystyki na terenie województwa dolnośląskiego. Dane przedstawiają 

zamiany jakie dokonywały się na przestrzeni 9 lat (2001 – 2009). Z kolei prognozy 

przedstawiają projekcje zmian na 5 lat do przodu.  

 
Stan aktualny 

 

Największa liczba turystów krajowych skorzystała z obiektów zbiorowego 

zakwaterowania w województwie dolnośląskim w latach 2007-2008, a zagranicznych 

w 2007 roku. W kolejnych latach następował ciągły spadek wykorzystania tychże 

obiektów. Mimo spadku jaki nastąpił w 2009 roku, wskaźnik jest wyższy                      

w porównaniu z rokiem 2001 o 116,1 tys. osób korzystających z obiektów 

zbiorowego zakwaterowania. Podobna sytuacja występuje analizując liczbę turystów 

zagranicznych. 
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Wykres 6. Turyści krajowi i zagraniczni w obiektach zbiorowego zakwaterowania  
w województwie dolnośląskim (w tys.). 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystyczny publikacji „Turystyka polska w latach 

2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008. Układ regionalny” oraz publikacja GUS „Turystyka w 2009 r.”. 

 

Największą liczbę przyjazdów turystów krajowych do województwa 

dolnośląskiego odnotowano w roku 2002, natomiast turystów zagranicznych w 2006 

roku. W latach 2001-2005 roku liczba turystów zagranicznych utrzymywała się  

na tym samym poziomie. W porównaniu z rokiem 2001, w 2009 liczba turystów 

zagranicznych była wyższa o 0,2 mln, przy czym w latach 2006-2008 przyjeżdżało 

więcej turystów do województwa dolnośląskiego niż obecnie.  
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Wykres 7. Przyjazdy turystów krajowych i zagranicznych do województwa 
dolnośląskiego (w mln). 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystyczny publikacji „Turystyka polska w latach 
2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008. Układ regionalny” oraz publikacja GUS „Turystyka w 2009 r.”. 
 
 
Wykres 8. Przyjazdy turystów krajowych krótkookresowe i długookresowe  
do województwa dolnośląskiego (w mln). 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystyczny publikacji „Turystyka polska w latach 
2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008. Układ regionalny” oraz publikacja GUS „Turystyka w 2009 r.” 
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Na przestrzeni 9 lat liczba turystów krajowych długookresowych kształtowała się 

na poziomie 1 do 1,2 mln. Najwyższe wartości zanotowano w latach 2005 i 2006   

(po 1,2 mln). Lata 2008 i 2009 to ustabilizowanie przyjazdów na poziomie 1 mln.                     

Z kolei w przypadku przyjazdów turystów krótkookresowych występują znaczne 

wahania na przestrzeni 9 lat. Najwyższą liczbę turystów odnotowano w roku 2002 

(2,8 mln), jednakże w ciągu roku zanotowano gwałtowny spadek do 1,7 mln 

w 2003 r. Do 2006 r. widać względną stabilizację w przyjazdach, wartości wahają się 

od 2 do 1,7 mln. W 2007 r. wystąpił kolejny znaczny spadek liczby turystów 

z 1,8 w 2006 do 1,1. Jest to najniższa wartość odnotowana w latach 2001 – 2009. 

W 2008 r. nastąpił dwukrotny przyrost turystów do poziomu 2,2 mln. Z kolei w 2009 r. 

odnotowano spadek w stosunku do roku ubiegłego o 400 tys. turystów. Analizując 

przyjazdy długookresowe i krótkookresowe można stwierdzić, że turystyka 

krótkookresowa jest bardziej popularna wśród osób przyjeżdżających 

do województwa dolnośląskiego niż długookresowa. 

Analizując przyjazdy turystów na Dolny Śląsk z poszczególnych województw 

zauważyć można, iż najwięcej przyjazdów ogółem zanotowano wśród turystów                

z Dolnego Śląska 1 001 – 2 000 tys. W przypadku turystów z poza województwa 

dolnośląskiego największą grupę stanowiły osoby z Wielkopolski 201 - 300 tys., 

następnie z województw: opolskiego, śląskiego, łódzkiego i mazowieckiego po  

101 -200 tys. Kolejną co do ilości przyjazdów grupę stanowili turyści z województw: 

zachodniopomorskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego po 51 – 100 tys. Najmniej 

przyjazdów zanotowano z województw lubuskiego, warmińsko – mazurskiego, 

podlaskiego, kujawsko – pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego 

oraz małopolskiego do 50 tys.5.  

Najwięcej przyjazdów długookresowych (5 dni i więcej) odnotowano w ramach 

województwa dolnośląskiego 301 – 400 tys. Po 51 – 100 tys. przyjazdów 

zewidencjonowano z województw zachodniopomorskiego pomorskiego, 

mazowieckiego, łódzkiego oraz śląskiego.  Z kolei do 50 tys. przyjazdów odnotowano 

z województw lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko – pomorskiego, warmińsko – 
                                            
5 Dane przedstawione na podstawie opracowania Turystyka Polska w 2008 roku Układ Regionalny, 
Warszawa: Instytut Turystyki, 2009, s.80 
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mazurskiego podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, 

świętokrzyskiego i opolskiego.  

Największa liczba turystów krótkookresowych pochodziła z województwa 

dolnośląskiego 1001 – 2000 tys. W przedziale 101 – 200 tys. odwiedzających 

znaleźli się turyści z województw: wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego. 

Od 51 do 100 tys. osób odwiedzało Dolny Śląsk  z województw: łódzkiego 

i mazowieckiego. Z pozostałych województw przyjeżdżało do 50 tys. osób.  

Analizując przyjazdy z województw zauważyć można, iż większość ruchu 

turystycznego znajduje się wewnątrz regionu. Widoczna jest różnica przyjazdów 

jeżeli chodzi o długość pobytu. Liczniejsze są przyjazdy krótkookresowe. Turyści 

krótkookresowi przyjeżdżają  przede wszystkim z województw ościennych: 

wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego. Wyjątkiem jest tu województwo lubuskie.              

Z kolei w przyjazdach długookresowych (bez województwa dolnośląskiego) dominują 

turyści  z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego śląskiego, łódzkiego                  

i mazowieckiego. 

 
PROGNOZY 
 

Tabela 2. Prognoza turystów w obiektach zbiorowego zakwaterowania  
w województwie dolnośląskim na lata 2010-2015 (w tyś.). 

 Lata Ogółem turyści Turyści zagraniczni 

 2005 1740,10 471,00 
2006 1849,70 487,10 
2007 2022,80 507,90 
2008 2012,60 448,10 
2009 1802,40 365,20 

Pr
og

no
za

 2010 1992,31 393,51 
2011 2001,39 362,39 
2012 2010,47 331,27 
2013 2019,55 300,15 
2014 2028,63 269,03 
2015 2037,71 237,91 

Źródło Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 

GUS z lat 2005 2009. 
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Wykres 9. Prognoza turystów w obiektach zbiorowego zakwaterowania  
w województwie dolnośląskim na lata 2010-2015 (w tys.). 
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Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 

GUS z lat 2005 2009. 
 

W przypadku liczby turystów w obiektach zbiorowego zakwaterowania                    

z podziałem na turystów ogółem i turystów zagranicznych prognoza wykazuje 

systematyczny wzrost, od 2010 r. do 2015 r. o 454 00 turystów. Z kolei w przypadku 

turystów zagranicznych można zauważyć wzrost liczby odwiedzin w 2010 r.                     

w stosunku do 2009 r., jednakże od 2011 r. do 2015 r. nastąpi systematyczny spadek 

liczby turystów zagranicznych. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn.”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

22 
 

 
Wykres 10. Turyści zagraniczni korzystający z noclegów z krajów sąsiadujących 
z województwem dolnośląskim. 

 
Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 

GUS z lat 2005 2009. 
 

Jak przedstawia wykres 10 turyści z Niemiec stanowią zdecydowanie liczniejszą 

grupę odwiedzających region niż Czesi. Jednakże w ostatnich latach następuję 

systematyczny spadek liczby odwiedzin osób z Niemiec. Trend spadkowy utrzymany 

jest również w prognozie do 2015r. Jest to spowodowane przede wszystkim zanikiem 

turystyki sentymentalnej (Niemcy urodzeni na Dolnym Śląsku przed II Wojną 

Światową stanowią coraz mniejszy odsetek turystów) czy etnicznej. W związku z tym 

oferta turystyczna dla Niemców powinna zachęcać do odwiedzin także młodsze 

pokolenie w celu wyhamowania trendu spadkowego.  

Według analiz Polskiej Organizacji Turystycznej wśród Niemców dominuje 

wieloletni trend w zakresie spędzania wolnego czasu. Dominuje odpoczynek, 

odprężenie i regeneracja organizmu. Stałymi formami wypoczynku są: wypoczynek 

nad wodą, turystyka objazdowa, miejska i zdrowotna. Duże znaczenie ma urlop 

rodzinny. Zauważalna jest tendencja dwóch, rzadziej trzech wyjazdów w ciągu roku 

w zamian za jeden długi urlop. Polska w 2008 r. znalazła się na 8 miejscu celów 
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wyjazdu Niemców z 2% udziałem6. Wskazany w/w model turystów z rynku 

niemieckiego może być wykorzystany przez sektor regionalnej gospodarki 

turystycznej, który dysponuje skorelowanymi z oczekiwaniami turystów produktami 

turystycznymi / turystyka miejska, objazdowa, zdrowotna / czy elementami 

infrastruktury. 

W przypadku turystów z Czech zarówno ubiegłe lata jak i prognoza do 2015 r. 

pokazuje liczbę odwiedzin na stałym poziomie.  

 

Z uwagi na organizowanie przez Wrocław i region Mistrzostwa Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012™ powyższe prognozy mogą ulec zmianie. Wykorzystanie 

efektu promocyjnego tak dużej imprezy może przyczynić się do większej 

rozpoznawalności oraz poprawy wizerunku  regionu. Ponadto wiele inwestycji 

realizowanych na potrzeby ME poprawi w znaczącym stopniu warunki pobytu 

turystów. W konsekwencji spodziewany jest wzrost konsumpcji turystycznej  

po zakończeniu EURO 2012 tzw. „efekt barceloński”.   

Poniżej przedstawione zostaną wykresy obrazujące wpływ „efektu 

barcelońskiego” na zwiększenie liczby turystów korzystających z obiektów 

zbiorowego zakwaterowania. Wykresy przedstawią zmiany w regionie oraz miastach 

gdzie znajdować się będą centra treningowo – pobytowe tj. we Wrocławiu oraz 

Jeleniej Górze. Prognoza turystów przeprowadzona została w oparciu o model Holta 

oraz metodę ekspercką. 

Metodologię obliczania wpływu ME na wzrost liczby turystów w regionie oparto na 

wynikach analizy raportu na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ na gospodarkę Polski7. W raporcie                     

w scenariuszu podstawowym założono, że atrakcyjność turystyczna Polski mierzona 

wskaźnikiem Anholt-GfK Roper NBISM w kategorii turystyka wzrośnie o 0,8 pkt.  

                                            
6 Analizy i tendencje 2009-2010 na rynkach zagranicznych objętych działalnością Przedstawicielstw 
Polskiej Organizacji Turystycznej (na podstawie sprawozdawczości), 2010 r., 
7 J. Borowski (red), Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej UEFA EURO 2012™ na gospodarkę Polski przygotowany na zlecenie spółki celowej Ministra 
Sportu i Turystyki, PL.2012 Sp. z o.o., Warszawa 2010. 
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na skutek organizacji UEFA EURO 2012™. W rezultacie roczny napływ turystów 

przyjeżdżających do Polski zwiększy się o 489 tyś. osób. W konsekwencji przychody 

z turystyki w latach 2012 – 2020 powinny wzrosnąć o 5 mld PLN. Z kolei dodatkowe 

przychody z turystyki w województwie dolnośląskim w podanych wyżej latach 

wyniosą 585 mln PLN. 

Dla obliczenia wzrostu ilości turystów korzystających z noclegów przyjęto 

następujące założenia: 

• Przychody z turystyki dla województwa dolnośląskiego  w latach 2012 – 2020  - 

585 mln PLN. 

• Średnie wydatki cudzoziemców w 2009 r. wg danych Instytutu Turystyki – 409 

USD 

• Średni kurs USD w 2009 r wg. NBP - 3,1162 PLN 

Aby obliczyć wzrost liczby turystów dodatkowy przychód z turystyki podzielono 

przez kurs USD z 2009 r. Kwotą tą podzielono przez ilość lat prognozy (9 lat), 

następnie wynik podzielono przez średnie wydatki turystów zagranicznych  

(409 USD). W rezultacie uzyskano  średnią dodatkową liczbę turystów zagranicznych                     

w poszczególnych latach analizy (2012 – 2020). Dodatkowa liczba turystów 

odwiedzających region wynosić będzie w każdym roku 50 999 turystów.  

Wzrost turystów w wyniku organizacji UEFA EURO 2012™ nałożono na 

prognozę wykonaną metodą Holta. W 2012 r. wystąpi wzrost turystów zagranicznych 

o 16,9%, w 2013 r. – 18,7%, w 2014 r. – 20,8% a w 2015 r. 23,5%. Powyższy 

procentowy wzrost uwzględniono również obliczeniu wpływu UEFA EURO 2012™  

na liczbę turystów we Wrocławiu i Jeleniej Górze. 
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Wykres 11. Prognoza liczby turystów zagranicznych w obiektach zbiorowego 
zakwaterowania w województwie dolnośląskim z uwzględnieniem wpływu EURO 
2012. 

 
Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta oraz metodą ekspercką opracowane na podstawie 

danych statystycznych GUS z lat 2005 - 2009. 
 

Wykres 12. Prognoza liczby turystów zagranicznych w obiektach zbiorowego 
zakwaterowania we Wrocławiu z uwzględnieniem wpływu EURO 2012. 

 
Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta oraz metodą ekspercką opracowane na podstawie 

danych statystycznych GUS z lat 2005 - 2009. 
. 
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Wykres 13. Prognoza liczby turystów zagranicznych w obiektach zbiorowego 
zakwaterowania w Jeleniej Górze z uwzględnieniem wpływu EURO 2012. 

 
Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta oraz metodą ekspercką opracowane na podstawie 

danych statystycznych GUS z lat 2005 - 2009. 
 

 
 

Tabela 3. Prognoza przyjazdów turystów krajowych i zagranicznych do województwa 
dolnośląskiego na lata 2010-2015 (w mln) 

 Lata Przyjazdy turystów 
krajowych 

Przyjazdy turystów 
zagranicznych 

Dane GUS 2005 2,90 1,00 
2006 3,00 1,60 
2007 2,20 1,50 
2008 3,20 1,30 
2009 2,80 1,20 

Prognoza 2010 2,87 1,57 
2011 2,89 1,56 
2012 2,90 1,55 
2013 2,92 1,54 
2014 2,94 1,53 
2015 2,96 1,52 

Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 
GUS z lat 2005 - 2009. 

. 
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Wykres 14. Prognoza przyjazdów turystów krajowych i zagranicznych 
do województwa dolnośląskiego na lata 2010-2015 (w mln). 
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3,50

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(mln) Przyjazdy turystów krajowych Przyjazdy turystów zagranicznych 

 Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 
GUS z lat 2005 - 2009. 

. 
 

W przypadku prognozy przyjazdów turystów ogółem, w tym turystów 

zagranicznych dominuje podobny trend jak w przypadku liczby turystów w obiektach 

zbiorowego zakwaterowania. Systematycznie będzie rosła ogólna liczba przyjazdów 

turystów przy jednoczesnym spadku przyjazdów turystów zagranicznych. Z danych 

tych wywnioskować można, że będzie rósł popyt na przyjazdy turystów krajowych  

(w przyjazdach krótkookresowych). 
 

 

Tabela 4. Prognoza przyjazdów turystów krajowych wg długości podróży 
do województwa dolnośląskiego na lata 2010-2015 (w mln). 
 Lata Przyjazdy turystów krajowych 

długookresowe (5 i więcej dni) 
mln 

Przyjazdy turystów krajowych 
krótkookresowe (2-4 dni) mln 

 2005 1,20 1,70
2006 1,20 1,80
2007 1,10 1,10
2008 1,00 2,20
2009 1,00 1,80

Prognoza 2010 0,95 1,93
2011 0,89 2,00
2012 0,83 2,08
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2013 0,77 2,15
2014 0,71 2,23
2015 0,66 2,30

Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych z 
lat 2005 - 2009. 

 

Wykres 15. Prognoza przyjazdów turystów krajowych wg długości podróży do 
województwa dolnośląskiego na lata 2010-2015 (w mln). 
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Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 
GUS z lat 2005 - 2009. 

. 
 

Ważnym wskaźnikiem obrazującym  ruch turystyczny jest liczba przyjazdów 

turystów krajowych wg długości podróży. Z prognozy wynika, że będzie spadał popyt 

na przyjazdy długookresowe (co najmniej 5 dni) z 0,95 mln w 2010 r. na 0,66 mln                      

w 2015 r. W tym samym czasie przewiduje się wzrost podróży krótkookresowych        

(2-4 dni) z 1,93 mln w 2010 do 2,30 mln w 2015 r. 

W celu dokładniejszego zobrazowania prognoz ruchu turystycznego w tabeli 

poniżej ujęto prognozy udzielonych noclegów turystom zagranicznym 

w poszczególnych subregionach. Z kolei prognozy ogólnej liczby turystów (krajowych 

i zagranicznych) ujęte są w rozdziale 2 niniejszego opracowania, z uwzględnieniem 

poszczególnych subregionów.  

Z uwagi na brak danych statystycznych odnośnie przyjazdów do poszczególnych 

subregionów prognoza dla tego wskaźnika nie  jest możliwa do wykonania. 
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Tabela 5. Prognoza udzielonych noclegów turystom zagranicznym w poszczególnych subregionach 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Subregion Karkonosze i Góry Izerskie 91 562 86 511 86 622 79 337 70 875 68112 62882 57651 52420 47190 41959 
Subregion Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy 1 407 1 389 1 358 1 642 1 612 1648 1718 1788 1858 1928 1998 
Subregion Pogórza Kaczawskiego 29376 34438 32830 30541 21931 26635 24210 21785 19360 16936 14511 
Subregion Ślęża 7 083 7 460 6 522 3 238 2 933 2321 1034 -252 -1539 -2825 -4112 
Subregion Dolina Odry Wschód (Kraina Grądów 
Odrzańskich) 9 559 13 638 16 416 10 631 11 124 13782 13536 13291 13045 12800 12554 

Subregion Pogórza Sudetów Wałbrzyskich 7 310 9 629 11 678 8 374 6 649 8827 8306 7785 7264 6744 6223 
Subregion Ziemia Kłodzka 24 866 19 629 22 243 18 462 14 741 12219 9901 7584 5266 2949 631 
Subregion Bory Dolnośląskie 48 230 48 757 46 491 39 393 28 795 29669 24290 18911 13532 8154 2775 
Subregion Nysa-Kwisa-Bóbr 42 237 46 381 55 169 49 939 42 629 49547 49132 48717 48301 47886 47471 
Subregion Odry Zachodniej 684 950 538 345 222 255 100 -54 -208 -363 -518 
Subregion Przedgórze Sudeckie 17 088 18 476 21 219 13 600 12 438 13261 11557 9853 8148 6444 4740 
Subregion Sowiogórski 4 885 5 772 8 919 6 217 4 845 6436 6237 6038 5839 5640 5441 

Subregion Wrocław 216 
760 

234 
794 

249 
526 

228 
180 

182 
257 

20770
9 

19657
1 

18543
2 

17429
4 

16315
5 

15201
6 

Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych GUS z lat 2005 - 2009. 
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Tabela 6.  Formy turystyki w subregionach z hierarchizacją 
Subregion Karkonosze i 

Góry Izerskie 
Subregion Pogórze 

Kaczawskie 
Subregion Nysa – 

Kwisa – Bóbr 
Subregion Bory 

Dolnośląskie 
Subregion Dolina 

Odry Zachód 
Waga Produkt turystyczny Waga Produkt turystyczny Waga Produkt 

turystyczny 
Waga Produkt turystyczny Waga Produkt 

turystyczny 
**** Turystyka aktywna i 

specjalistyczna 
(Karkonosze 
i turystyka aktywna) 
· Wypoczynek w 
górach 
· Turystyka piesza 
· Sporty zimowe: 
narciarstwo 
· Turystyka rowerowa 
· Sporty lotnicze 
· Turystyka jeździecka 

**** Turystyka aktywna i 
specjalistyczna 
· turystyka rowerowa 
· turystyka piesza 
· sporty zimowe: 
narciarstwo 
· wypoczynek w 
górach 
· turystyka 
speleologiczna 
· wypoczynek w 
obszarach 
przyrodniczych 

**** Turystyka 
przemysłowa 

**** Turystyka 
weekendowa 

**** Turystyka 
weekendowa 

**** Turystyka 
weekendowa 

*** Turystyka kulturowa 
(Pałace, zamki i 
dziedzictwo kultury 
Dolnego Śląska) 

**** Turystyka 
kulturowa 
(Pałace, 
zamki, 
dziedzictwo 
kultury 
Dolnego 
Śląska) 

*** Turystyka aktywna i 
specjalistyczna 
· Wypoczynek w 
obszarach 
przyrodniczych 
· Turystyka piesza 
· Turystyka rowerowa 
· Turystyka jeździecka 

*** Turystyka 
aktywna 
· Kajaki 
· Żeglarstwo i 
motolotniarstwo 

*** Turystyka kulturowa 
(Pałace, zamki i 
dziedzictwo kultury 
Dolnego Śląska) 

    *** Turystyka 
aktywna i 
specjalistyczna 
· Wypoczynek 
– jeziora 
· Kajaki 
· Wypoczynek 
w obszarach 

*** Turystyka miejska i 
kulturowa (Pałace, 
zamki i dziedzictwo 
kultury Dolnego 
Śląska) 

*** Turystyka 
miejska i 
kulturowa 
(Pałace, zamki 
i dziedzictwo 
kultury Dolnego 
Śląska) 
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Subregion Wzgórza 

Trzebnickie i Dolina Baryczy Subregion Sudety Wałbrzyskie Subregion Przedgórze Sudeckie Subregion Ślęża 

Waga Produkt turystyczny Waga Produkt turystyczny Waga Produkt turystyczny Waga Produkt turystyczny 
**** Turystyka na terenach 

wiejskich 
· Agro- i ekoturystyka 

**** Turystyka przemysłowa **** Turystyka miejska i kulturowa 
(Pałace, zamki, dziedzictwo 
kultury Dolnego Śląska, Szlak 
Cysterski) 

**** Turystyka na 
terenach wiejskich 
· Agro- i 
ekoturystyka 

**** Turystyka 
weekendowa 

**** Turystyka miejska i 
kulturowa (Pałace, 
zamki i dziedzictwo 
kultury Dolnego Śląska) 

**** Turystyka przemysłowa (Dolnośląskie 
podziemia 
i fortyfikacje militarne) 

**** Turystyka 
weekendowa 

*** Turystyka kulturowa 
(Pałace, dziedzictwo 
kultury Dolnego 
Śląska, Szlak 
Cysterski) 

*** Turystyka aktywna i 
specjalistyczna 
· Turystyka rowerowa 
(kolarstwo górskie) 
· Turystyka piesza 

** Turystyka aktywna i specjalistyczna 
· Turystyka rowerowa 
· Sporty zimowe /narciarstwo 
biegowe/ 

*** Turystyka miejska i 
kulturowa (Pałace, 
zamki, dziedzictwo 
kultury Dolnego 
Śląska) 

przyrodniczych 
· Sporty 
lotnicze 

*** Turystyka 
uzdrowiskowa 
(Dolnośląskie 
Uzdrowiska) 

    ** Turystyka 
uzdrowiskowa 
(Dolnośląskie 
Uzdrowiska) 

        

* Turystyka tranzytowa / 
przygraniczna 
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*** Turystyka aktywna i 
specjalistyczna· 
Turystyka piesza· 
Turystyka rowerowa· 
Wypoczynek w 
obszarach 
przyrodniczych· 
Kajaki· Wędkarstwo, 
birdwatching 

*** Turystyka 
uzdrowiskowa 
(Dolnośląskie 
Uzdrowiska) 

  *** Turystyka aktywna i 
specjalistyczna· 
Wypoczynek w 
obszarach 
przyrodniczych· 
Turystyka rowerowa· 
Sporty lotnicze· 
Wypoczynek w 
górach· Wypoczynek 
– jeziora (również 
żeglarstwo)· Kajaki 

  *** Turystyka weekendowa   * Turystyka 
uzdrowiskowa 
(Dolnośląskie 
Uzdrowiska) 

 
Subregion Dolina Odry 

Wschód Subregion Ziemia Kłodzka Subregion Sowiogórski Subregion Wrocław 

Waga Produkt turystyczny Waga Produkt turystyczny Waga Produkt turystyczny Waga Produkt turystyczny 

**** Turystyka na 
terenach wiejskich 
· Agro- i ekoturystyka 

**** Turystyka uzdrowiskowa 
(Dolnośląskie 
Uzdrowiska) 

**** Turystyka miejska i kulturowa (Pałace, 
zamki, dziedzictwo 
kulturowe Dolnego Śląska) 

**** Turystyka biznesowa 
i konferencyjno - 
kongresowa 
· Turystyka 
kongresowa 
· Podróże służbowe 
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*** Turystyka aktywna i 
specjalistyczna 
· Turystyka 
rowerowa 
· Turystyka 
jeździecka 
· Turystyka piesza 
· Kajaki 
· Wypoczynek w 
obszarach 
przyrodniczych 

**** Turystyka miejska i 
kulturowa (Pałace, 
zamki, dziedzictwo 
kulturowe Dolnego 
Śląska) 

**** Turystyka na terenach wiejskich 
· Agro- i ekoturystyka 

**** Turystyka miejska i 
kulturowa (Pałace, 
zamki, dziedzictwo 
kultury Dolnego 
Śląska) 

*** Turystyka kulturowa 
(Pałace, zamki, 
dziedzictwo 
kulturowe Dolnego 
Śląska) 

**** Turystyka weekendowa *** Turystyka weekendowa ****  

  *** Turystyka aktywna i 
specjalistyczna· 
Turystyka w obszarach 
przyrodniczych· 
Turystyka piesza· 
Wspinaczka skałkowa· 
Wypoczynek w górach 

*** Turystyka aktywna i specjalistyczna· 
Turystyka w obszarach 
przyrodniczych· Turystyka piesza· 
Turystyka rowerowa· Wypoczynek – 
jeziora 

**** Turystyka 
weekendowa 

  *** Turystyka przemysłowa 
(Dolnośląskie podziemia
i fortyfikacje militarne) 

*** Turystyka przemysłowa (Dolnośląskie 
podziemia 
i fortyfikacje militarne) 

*** Turystyka rzeczna 

  ** Turystyka 
pielgrzymkowa 

    

Źródło: Opracowanie na podstawie Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, Warszawa styczeń 2009. 
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Wnioski: 

• Od roku 2001 największą liczbę turystów krajowych korzystających z obiektów 

zbiorowego zakwaterowania w województwie dolnośląskim zewidencjonowano   

w latach 2007-2008. 

• Analizując przyjazdy długookresowe i krótkookresowe można stwierdzić, 

że turystyka krótkookresowa jest bardziej popularna wśród osób przyjeżdżających 

do województwa dolnośląskiego. 

• W przypadku liczby turystów z obiektach zbiorowego zakwaterowania                     

z podziałem na turystów ogółem i turystów zagranicznych prognoza wykazuje 

systematyczny wzrost turystów ogółem. Z kolei w przypadku turystów 

zagranicznych można zauważyć wzrost liczby odwiedzin w 2010 r. w stosunku 

do 2009 r., jednakże od 2011 r. nastąpi systematyczny spadek. 

• W przypadku prognozy przyjazdów turystów ogółem, w tym turystów 

zagranicznych, dominuje podobny trend jak w przypadku liczby turystów                   

w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Systematycznie będzie rosła ogólna 

liczba przyjazdów turystów przy jednoczesnym spadku przyjazdów turystów 

zagranicznych. 

• Prognoza liczby przyjazdów wg długości podróży wskazuje na spadek popytu na 

przyjazdy długookresowe (co najmniej 5 dni) oraz jednoczesny wzrost podróży 

krótkookresowych (2 – 4 dni). 

• Prognoza uwzględniająca organizację EURO 2012 w regionie przewiduje 

zwiększenie dynamiki wzrostu turystów zagranicznych korzystających z noclegów 

w regionie w tym szczególności we Wrocławiu (mieście – organizatorze) oraz 

Jeleniej Górze pełniącej funkcję centrum treningowo – pobytowego. 
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1.3. Charakterystyka ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku 
 

Charakterystyka ruchu turystycznego Dolnego Śląska została opracowana  

na podstawie Raportu z badań ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku i we 

Wrocławiu, wykonanego przez Dolnośląską Organizację Turystyczną. W raporcie 

zostały zaprezentowane wyniki badań, przeprowadzonych w Województwie 

Dolnośląskim. Celem badania była pełna charakterystyka ruchu turystycznego na 

Dolnym Śląsku,   w tym postrzegania przez turystów produktu turystycznego regionu 

w bardzo szerokim aspekcie. Poniżej przedstawione zostały kluczowe trendy popytu 

turystycznego w formie tabelarycznej. 

 
Tabela 7. Trendy w ruchu turystycznym na Dolnym Śląsku na podstawie badań 
ankietowych 

CHARAKTERYSTYKA NAJCZĘŚCIEJ UDZIELANA 
ODPOWIEDŹ 

NAJRZADZIEJ UDZIELANA 
ODPOWIEDŹ 

Charakterystyka przyjazdu 
Źródła informacji o Dolnym 
Śląsku i Wrocławiu (turyści 
ogółem) 

znajomi 
(51,2 % respondentów) 

ambasada 
(0,9 % respondentów) 

Źródła informacji o Dolnym 
Śląsku i Wrocławiu (turyści z 
Niemiec) 

znajomi 
(61,9 % respondentów) 

targi/imprezy 
(1,8 % respondentów) 

Źródła informacji o Dolnym 
Śląsku i Wrocławiu (turyści z 
UE bez Niemiec) 

znajomi 
(51,1 % respondentów) 

radio 
(0 % respondentów) 

Środek transportu 
wykorzystywany w podróży na 
Dolny Śląsk i do Wrocławia 

samochód 
(48,4 % respondentów) 

pieszo 
(0,3 % respondentów) 

Wielkość grupy z rodziną 
(37,2 % respondentów) 

z rodziną i przyjaciółmi             
(9,3 % respondentów) 

Organizator przyjazdu indywidualnie 
(74,9 % respondentów) 

inaczej 
(2,5 % respondentów) 

Motywy przyjazdu na Dolny 
Śląsk i do Wrocławia 

zwiedzanie 
(55,3 % respondentów) 

hobby 
(4,8% respondentów) 

Zainteresowania turystów 
zwiedzających Dolny Śląsk 

architektura 
(40,1 % respondentów) 

kultura 
(29,8 % respondentów) 

Długość pobytu więcej dni z noclegiem     
(74,9 % respondentów) 

do pół dnia - do 6 godzin          
(7,2 % respondentów) 
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Wykorzystanie miejsc 
noclegowych 

hotel, motel, zajazd, 
pensjonat 

(38,6 % respondentów) 

domek letniskowy na działce 
rekreacyjnej 

(1,8 % respondentów) 

Częstotliwość przyjazdów 
turystów na Dolny Śląsk 

przyjeżdżam stale 
(25,7 % respondentów) 

więcej niż kilka razy (13,4 % 
respondentów) 

Postrzeganie Dolnego Śląska przez turystów 
Cena usług noclegowych na 
Dolnym Śląsku 

wysoka 
(27,4 % respondentów) 

bardzo niska 
(1,6 % respondentów) 

Jakość usług noclegowych na 
Dolnym Śląsku 

wysoka 
(33,4 % respondentów) 

bardzo niska 
(0,7 % respondentów) 

Cena usług gastronomicznych 
na Dolnym Śląsku 

wysoka 
(28,6 % respondentów) 

bardzo niska 
(0,8 % respondentów) 

Jakość usług 
gastronomicznych na Dolnym 
Śląsku 

wysoka 
(38,5 % respondentów) 

bardzo niska 
(0,6 % respondentów) 

Ilość imprez kulturalnych na 
Dolnym Śląsku 

duża 
(29,5 % respondentów) 

bardzo mała 
(1,6 % respondentów) 

Ceny urządzeń sportowo – 
rekreacyjnych na Dolnym 
Śląsku 

wysoka 
(27,9 % respondentów) 

bardzo niska 
(0,9 % respondentów) 

Postrzeganie jakości 
urządzeń sportowo – 
rekreacyjnych 

wysoka 
(29,7 % respondentów) 

bardzo niska 
(1,7 % respondentów) 

Postrzeganie dostępności 
podstawowych dóbr 

wysoka 
(37,7 % respondentów) 

bardzo niska 
(0,7 % respondentów) 

Postrzeganie dostępności do 
bankomatów 

wysoka 
(31,6 % respondentów) 

bardzo niska 
(1,9 % respondentów) 

Postrzeganie dostępności 
transportu lokalnego 

wysoka 
(26,7 % respondentów) 

bardzo niska 
(3,6 % respondentów) 

Dostępność komunikacyjna wysoka 
(30,4 % respondentów) 

bardzo niska 
(3,0 % respondentów) 

Stan czystości ulic czyste 
(28,3 % respondentów) 

bardzo brudne 
(2,4 % respondentów) 

Stan czystości i dostępności 
toalet 

dość czyste 
(20,5 % respondentów) 

bardzo brudne 
(9,2 % respondentów) 

Dostępność i jakość informacji 
turystycznej 

wysoka 
(31,6 % respondentów) 

bardzo niska 
(1,0 % respondentów) 

Oznakowanie turystyczne czytelne 
(31,4 % respondentów) 

bardzo nie czytelne 
(2,4 % respondentów) 

Liczba atrakcji turystycznych bardzo duża 
(41,3 % respondentów) 

bardzo mała/mała 
(1,2 % respondentów) 
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Atmosfera miejsca pobytu bardzo interesująca 
(41,3 % respondentów) 

bardzo nie interesująca/ nie 
interesująca 

(1,2 % respondentów) 
Gościnność mieszkańców 
Dolnego Śląska 

bardzo wysoka 
(36,2 % respondentów) 

bardzo niska 
(0,3 % respondentów) 

Otwartość mieszkańców 
Dolnego Śląska 

bardzo wysoka 
(37,0 % respondentów) 

bardzo niska 
(0,5 % respondentów) 

Poziom zadowolenia z pobytu bardzo zadowolony 
(51,8 % respondentów) 

bardzo nie zadowolony 
(0,1 % respondentów) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu z badań ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku i 
we Wrocławiu w 2007 roku. 

 

 

W celu pogłębienia analizy ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku przedstawione 

zostaną poniżej wyniki badań przeprowadzonych w trakcie opracowywania koncepcji 

subregionalnych. W przypadku rozwoju turystyki niezwykle istotnym elementem jest 

kształtowanie wizerunku będącego kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.
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Tabela 8. Trendy w ruchu turystycznym w subregionach Dolnego Śląska na podstawie badań ankietowych. 

                                            
8 Dla Subregionów: Sowiogórskiego, Dolina Odry Zachód, Przedgórze Sudeckie, Pogórze Kaczawskie nie przeprowadzono badań ruchu turystycznego. 

 

Trendy i tendencje w ruchu turystycznym w subregionach Dolnego Śląska wg badań 8 
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NAJCZĘŚCIEJ UDZIELANA ODPOWIEDŹ  

Źródła 
informacji o 
subregionie 

Znajomi 
(38%) 

rodzina i 
znajomi, 
materiały 

reklamowe 

b.d. 
znajomi/ 
rodzina 
(80,7%) 

znajomi/ 
rodzina 
(86%) 

znajomi/ 
rodzina 

 
Znajomi 
(47,27%) 

 

Znajomi 
(39%) 

Znajomi 
(36,36%) 
i Internet 
(33,77%) 

Znajomi 
(51,2 %) b.d. b.d. b.d. 

Środek 
transportu 

wykorzystyw
any przez 
turystów 

odwiedzający
ch subregion 

Samochód 
(55%) 

samochód, 
autokar b.d. Samochód 

(64,4%) 
Samochód 

(52,7%) 
Samochód 

(80%) 

 
Samochód 
(64,37%) 

 

 
Samochód 

(50%) 
 

Samochód 
(69,12%) 

Samochód 
(34,3  %) b.d. b.d. b.d. 

Wielkość 
grupy 

Rodzina 
(38,53 %) b.d. b.d. z przyjaciółmi 

(62,8%) 
z przyjaciółmi 

(49,7%) 

 
przyjazd z 

rodziną 
(38%) 

 
z rodziną 
(47,47%) 

 
 

z przyjaciółmi 
i rodziną 

(60%) 

 
z przyjaciółmi 

(37,84%) 
lub rodziną 
(36,49%) 

 

 
z przyjaciółmi 

(35,9%) 
 

b.d. b.d. b.d. 
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Organizator 
przyjazdu 

Indywidualnie 
(77%) b.d. b.d. Indywidualnie 

(88,9%) 
Indywidualnie 

(96%) indywidualnie Indywidualnie 
(74,06%) 

 
indywidualnie 

75% 
 

Indywidualnie 
81% 

Indywidualnie 
(69,3%) b.d. b.d. b.d. 

Motywy 
przyjazdu 

Zwiedzanie 
(30,57%) 

pielgrzymka, 
zwiedzanie 
zabytków, 
turystyka 

rowerowa, 
przyroda 

b.d. Wypoczynek 
(66,2%) 

Wypoczynek 
(65,3%) 

Zwiedzanie 
(55,30%) 

 
Zwiedzanie 
(30,27%) i 

wypoczynek 
(28,33%) 

 

uczestnictwo w 
imprezach, 
zwiedzanie 

oraz 
wypoczynek 

(22,40%) 

Zwiedzanie 
(25,69%) oraz 

udział w 
imprezach 
(22,94%) 

Zwiedzanie 
(57,4%) b.d. b.d. b.d. 

Długość 
pobytu 

więcej dni z 
noclegiem 

(83%) 

1-2 dni, 
2-3 dni b.d. 

do pół dnia 
(do 6 godz.) 

(54,5%) 

do pół dnia (do 
6 godz.) 
(58,4%) 

wyjazdy 
jednodniowe 
bez noclegów 

(45%) 

pobyt dłuższy 
niż jeden dzień 

(76,27%) 
 

pobyt dłuższy 
niż jeden dzień 

(51,72%) 

pobyt dłuższy 
niż jeden 

dzień 
(26,98%) 

więcej dni z 
noclegiem 
(72,8%) 

b.d. b.d. b.d. 

Rodzaj 
obiektu 

noclegowego
, z jakiego 
korzystają 

turyści 
przebywacy 

w 
Subregionie 

Hotel, motel, 
zajazd 

pensjonat 
(44,39%) 

pensjonat, 
kemping, hotel b.d. 

hotel, motel, 
zajazd, 

pensjonat 
(25,5%) 

mieszkanie 
znajomych, 
krewnych 
(33,3%) 

b.d. 

hotel, motel, 
pensjonat lub 

zajazd 
(32,08%) 

hotel, motel, 
zajazd lub 
pensjonat 

(32%) 

u krewnych 
lub znajomych 

(32%) 

Hotel, motel, 
zajazd, 

pensjonat 
(47,2%) 

b.d. b.d. b.d. 

Częstotliwoś
ć przyjazdów 

Przyjeżdżam 
stale 

(28%) 
pierwszy raz b.d. kilka razy 

(31,7%) 
kilka razy 
(26,3%) b.d. przyjeżdża stale 

(27,12%) 

Kilka razy 
(27,42%) 

 

kilka razy 
(46,03%) 

Pierwszy raz 
(31,4%) b.d. b.d. b.d. 

Struktura 
wieku 

turystów 
20-30 lat 
(31,66%) 19-50 lat b.d. 16-25 lat 

(46,7%) 
16-25 lat 
(45,9%) 

30-60 lat 
(48%) 

20-35 lat 
(48,92%) b.d. b.d. 16-25 lat 

(49,2%) b.d. b.d. b.d. 

Pochodzenie 
turystów 

krajowych 
ogółem 

woj.  
Dolnośląskie 

(42,03%) 

woj. 
Dolnośląskie b.d. 

woj. 
Dolnośląskie 

(90,8%) 

woj. 
Dolnośląskie 

(90,8%) 

woj. 
Dolnośląskie 

(76,56%) 

woj. 
Dolnośląskie 

(45,67%) 

woj. 
Dolnośląskie 

(42,76%) 

woj. 
Dolnośląskie 

(71,43%) 

woj. 
Dolnośląskie 

(23.3%) 
b.d. b.d. b.d. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w: Koncepcji Subregionalnego Produktu Turystycznego Karkonosze i Góry Izerskie; Koncepcji 
Subregionalnego Produktu Turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy; Koncepcji Subregionalnego  Produktu Turystycznego „Ślęża”; Koncepcji 
Subregionalnego  Produktu Turystycznego „Kraina Grądów Odrzańskich”; Strategii Rozwoju Turystyki w Gminach: Wałbrzych, Swiebodzice, Boguszów- 
Gorce, Szczawno Zdrój, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Walim, Głuszyca oraz w Powiecie Wałbrzyskim na tle Subregionu Turystycznego „Góry Wałbrzyskie” ;  
Koncepcji Rozwoju Subregionalnych Produktów Turystycznych Ziemi Kłodzkiej; Koncepcji Subregionalnego Produktu Turystycznego Borów Dolnośląskich;  
Koncepcji Subregionalnego Produktu Turystycznego SUBREGIONU NYSA-KWISA-BóBR; Raportu z badań ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku i we 
Wrocławiu w 2007 roku. 
b.d. – oznacza, że badanie w danym zakresie nie było przeprowadzone, bądź dany subregion w ogóle nie miał przeprowadzanych badań. 

Pochodzenie 
turystów 

krajowych 
spoza 

województwa 

woj. Wielkopol 
skie 

(12,72%) 

woj. Wielkopol 
skie b.d. woj. Opolskie 

(3,4%) 
woj. Opolskie 

(3,4%) b.d. woj. Opolskie 
(14,42%) 

woj. Lubuskie 
(19,74%) 

woj. 
Wielkopolskie 

(6,35%) 

woj. Śląskie 
(11,8%) b.d. b.d. b.d. 
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Wnioski: 

• Wśród osób odwiedzających Dolny Śląsk w podziale na turystów krajowych,                  

z Niemiec oraz pozostałych Krajów UE najważniejszym źródłem informacji                     

o regionie są znajomi i Internet. 

• Najważniejszym motywem przyjazdu na Dolny Śląsk było zwiedzanie oraz 

wypoczynek. 

• Wśród najbardziej preferowanych obszarów wśród turystów była architektura 

region, następnie kultura i przyroda. 

• W przypadku badanych osób największą grupę stanowiły osoby odwiedzające 

region pierwszy raz kolejną byli turyści stale odwiedzający Dolny Śląsk. 

• Respondenci w większości określili jakość usług noclegowych na wysokim, 

bardzo wysokim oraz dość wysokim poziomie. 

• W przypadku ilości imprez kulturalnych na Dolnym Śląsku, w tym we Wrocławiu, 

respondenci w większości określili je na poziomie bardzo dużym i dużym. 

• Badani zapytani o ilość atrakcji turystycznych na terenie Dolnego Śląska w tym 

Wrocławia w większości ocenili ją jako bardzo dużą, dużą i dość dużą. 

• Wśród turystów przeważały osoby w wieku 16 – 25 lat, drugą grupą pod 

względem liczebności były osoby w wieku 26 – 35 lat. 

• Wśród turystów krajowych największą grupę stanowiły osoby z Dolnego Śląska, 

kolejną grupą co do liczności byli turyści z Wielkopolski, następnie 

z woj. śląskiego i lubuskiego. 

• W przypadku struktury wykształcenia osób odwiedzających Dolny Śląsk                     

i Wrocław zdecydowaną większość stanowiły osoby z wyższym wykształceniem. 

• Turyści w większości przyjeżdżali  do regionu lub subregionów samochodem,               

w towarzystwie przyjaciół lub rodziny. 
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1.4. Intensywność ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku 
 

W celu przedstawienia intensywności ruchu turystycznego w latach 2005 – 2009 

zastosowano następujące wskaźniki: 

• funkcji turystycznej Baretje´a - relacja liczby miejsc noclegowych x 100 do liczby 

stałych mieszkańców, 

• intensywności ruchu turystycznego według Schneidera -  relacja liczby 

korzystających z noclegowych x 100 do liczby stałych mieszkańców, 

• intensywności ruchu turystycznego według Charvata  - relacja udzielonych 

noclegów x 100 do liczby stałych mieszkańców, 

• wykorzystania pojemności noclegowej  - relacja udzielonych noclegów do liczby 

miejsc noclegowych,  

• gęstości ruchu -  relacja korzystających z noclegów do powierzchni w km², 

• wskaźnik gęstości bazy noclegowej – relacja liczby miejsc noclegowych 

do powierzchni w km², 

• wskaźnik rozwoju bazy noclegowej  - relacja korzystających z noclegów do liczby 

miejsc noclegowych.  
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Tabela 9. Intensywność ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w latach 2005 – 2009 

Rok 
Wskaźnik 

funkcji 
turystycznej 

Baretja´a 

Wskaźnik 
intensywności 

ruchu turystycznego 
według Schneidera 

Wskaźnik 
intensywności 

ruchu turystycznego 
według Charvata 

Wskaźnik 
wykorzystania 

pojemności 
noclegowej 

Wskaźnik 
gęstości 

ruchu 

Wskaźnik  
gęstości bazy 
noclegowej 

Wskaźnik 
rozwoju bazy 
noclegowej 

2009 1,8 62,7 165,7 93,1 90,4 2,6 35,3 

2008 1,7 70,0 181,9 107,8 100,9 2,4 41,5 

2007 1,6 70,3 183,1 112,1 101,4 2,4 43,0 

2006 1,6 64,2 169,6 108,6 92,7 2,3 41,1 

2005 1,6 60,2 162,9 103,1 87,2 2,3 38,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Jak przedstawiają dane z 5 lat w 2009 r. w województwie zanotowano najwyższy 

wskaźnik funkcji turystycznej na poziomie 1,8. Od 2005 do 2007 r. wskaźnik ten 

utrzymywał się na stałym poziomie 1,6 w 2008 wzrósł o 0,1 w stosunku do roku 

ubiegłego, a w 2009 o kolejne 0,1. W przypadku wskaźnika intensywności ruchu 

turystycznego według Schneidera, najwyższy wskaźnik w pięcioleciu odnotowano                    

w 2007 r. z kolei najniższy w 2005 r. W 2007 r. nastąpił wzrost w stosunku do roku 

poprzedniego o 6,1. Odwrotną zmianę zanotowano w 2009 r., w którym nastąpił 

spadek o 7,3 w stosunku do roku ubiegłego. Wskaźnik intensywności ruchu 

turystycznego według Charvata najwyższą wartość osiągnął w 2007 r., a najniższą  

w 2005. Podobnie jak w poprzednim wskaźniku odnotowano znaczny spadek w 2009 

r. w stosunku do roku 2008. Bez wątpienia jest to efektem światowego kryzysu                     

w ruchu turystycznym, także wywoływanego zjawiskami przyrodniczymi, które nie 

ominęły także Dolnego Śląska oraz co trzeba podkreślić braku kontynuacji 

skoncentrowanych działań promocyjnych na dużą skalę / w formie kampanii 

multimedialnych9. 

Wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej w 2007 r. osiągnął największą 

wartość, z kolei w 2009 r. osiągnął najmniejszą w całym pięcioleciu, co było bez 

wątpienia efektem zmiany modelu wypoczynku, spadku zasobności ekonomicznej 

kilku grup docelowych turystów i ogólnego spadku wielkości ruchu turystycznego.                  

W stosunku do roku ubiegłego odnotowano spadek o 14,7 punktu. Wskaźniki 

wykorzystania bazy noclegowej (w tym hotelowej) pozwalają m.in. stwierdzić, czy 

obecna wielkość bazy noclegowej zaspokaja potrzeby ruchu turystycznego, pozwala 

na ukazanie dynamiki tego ruchu. Dodatkowo wartości przedmiotowego wskaźnika 

pozwalają także na oszacowanie potencjalnej chłonności10 i pojemności11 regionu                 

                                            
9 Ze względu na brak kontynuacji kampanii promocyjnej Samorządu Województwa dotowanej                
z ZPORR 1.4 promocja markowych Produktów Turystycznych Dolnego Śląska „ Das is super, To je 
dobre„ nie uzyskania efekty „śnieżnej kuli „ mimo, że badania ankietowe potwierdziły znaczące 
oddziaływanie tej kampanii na rynku polskim i krajów sąsiednich. Samorząd Województwa pozyskał 
ze środków RPO w I kw 2010r. dotacje na 3 działania promocyjne, ale nie zostały one de facto 
uwidocznione w formalnych działaniach promocyjnych. Planowanych jest / dotacje RPO 6. / kilka 
kampanii promocyjnych jednostek samorządu terytorialnego czy subregionów turystycznych. 
10 Chłonność turystyczna (miejscowości, regionu, przestrzeni) – to maksymalna liczba uczestników 
ruchu turystycznego, którzy mogą równocześnie przebywać na danym obszarze, nie powodując 
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/w tym też pośrednio potrzeb inwestycyjnych/  w kontekście oczekiwanego wzrostu 

ruchu turystycznego /pozytywne symptomy zmian w turystyce krajowej                     

i wewnątrzregionalnej/, co nie pozostaje bez znaczenia przypadku  kształtowania 

opinii o jakości usług turystycznych w regionie, które są słabą stroną Dolnego Śląska.  

W przypadku wskaźnika gęstości ruchu najwyższa wartość została odnotowana                     

w 2007 r., a najniższa w 2005 r., w 2009 r. wskaźnik ten obniżył się  o 10,5 punktu                 

w stosunku do 2008 r. Nie bez znaczenia jest wartość tego wskaźnika w kontekście 

poziomu jakości wypoczynku w obszarach górskich Dolnego Śląska /zjawiska „over 

booking” w szczytach sezonów turystycznych/ czy zagrożeń dla obszarów 

chronionych, w następstwie rosnącego zjawiska masowej turystyki /w tym różnych 

form turystyki ekstremalnej organizowanej w terenach przyrodniczo cennych/. 

W przypadku gęstości bazy noclegowej następuje systematyczny wzrost wartości 

wskaźnika, co jest efektem nowych inwestycji w regionie w bazę noclegową różnych 

typów /hostele, pałace, zamki, obiekty konferencyjne/ lub procesu podnoszenia 

jakości oferty noclegowej poprzez adaptowanie, remontowanie, czy rozbudowę 

dotychczasowych obiektów noclegowych /baza uzdrowiskowa, kwatery prywatne, 

apartamenty long stay, baza agroturystyczna/. W latach 2005 – 2006  wskaźnik 

wynosił 2,3, w latach 2007 – 2008 2,4, z kolei w 2009 r. 2,6 i był większy od 

poprzedniego o 0,2 punktu.  

Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej najwyższą wartość osiągnął w 2007 r. 

najniższy zaś w 2009 r. i był to spadek o 6,2 punktu w stosunku do roku 

poprzedniego. Warto w tym miejscu wskazać jednak na wstrzymanie /skutek kryzysu 

światowego/ realizacji kilku inwestycji sieci hotelowych we Wrocławiu /np. Hilton, 

Sheraton/ mimo perspektywy organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

EURO 2012 i czasowego wzrostu ruchu turystycznego, co jest swoistym 

zagrożeniem dla rozwoju turystyki biznesowej na Dolnym Śląsku. 

                                                                                                                                        
dewastacji i degradacji środowiska naturalnego, a tym samym pogorszenia warunków wypoczywania. 
W przypadku szlaku turystycznego pojęcie to określane jest jako przepustowość. 
11 Pojemność turystyczna - to maksymalna liczbę turystów, którzy mogą jednocześnie przebywać na 
danym obszarze, po jego przystosowaniu do tego celu, w warunkach prawidłowego zaspokajania ich 
potrzeb, nie powodując negatywnych konsekwencji w walorach turystycznych środowiska 
przyrodniczego. 
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Na bazie wartości w/w wskaźników intensywności ruchu turystycznego można 

dodatkowo wnioskować, że : 

• w regionie następuje systematyczny rozwój funkcji turystycznej w jej wielu 

wymiarach określanych w/w wskaźnikami, co ma swoje odzwierciedlenie m.in.          

w rosnącej liczbie udzielanych noclegów. Oferta noclegowa na Dolnym Śląsku, 

jak wynika z badań ruch jest na wysokim poziomie12. 

• Rok 2009, tak jak dla całej gospodarki, był okresem spadku popytu na usługi,                  

w tym turystyczne, jednakże prognozy do 2015 r. przewidują ożywienie w branży 

turystycznej zarówno w odniesieniu do kilku typów produktów turystycznych /np. 

turystyka biznesowa, turystyka aktywna czy kulturowa/ oraz kilku segmentów 

gospodarki turystycznej /m.in. sektor informacji turystycznej, sektor promocji 

turystycznej/. 

• Pozytywnym czynnikiem jest wzrost gęstości bazy noclegowej, pozwoli 

to na sprawne przyjmowanie przewidywanego zwiększonego ruchu turystycznego                     

w regionie, a także na budowanie powiązań między subregionalnych w zakresie 

tworzenie sieci produktów turystycznych, tematycznych tras turystycznych, 

ujednolicania oznakowania turystycznego typu E-22, itp.. 

 

 

 

 

 

                                            
12 W raporcie 2c zawarto szczegółowe analizy z wykorzystaniem selektora wektorowego dla ukazania 
trendów rozwojowych i atrakcyjności poszczególnych sektorów gospodarki turystycznej 
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2. Analiza trendów rozwojowych w układzie subregionalnym 
zgodnych z podziałem przestawionym w Aktualizacji Programu 
Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego 

2.1 Subregion Karkonosze i Góry Izerskie 
 

Subregion Karkonosze i Góry Izerskie znajduje się w zachodniej części 

województwa dolnośląskiego. Subregion ten obejmuje swoim zasięgiem gminy: 

Piechowice, Szklarska Poręba, Świeradów Zdrój, Mirsk, Stara Kamienica, Karpacz, 

Mysłakowice, Janowice Wielkie, Podgórzyn, Jeżów Sudecki, Kowary, miasto Jelenia 

Góra. 

 

2.1.1. Dominujące formy turystyki 
 

Na podstawie danych GUS dotyczących liczby osób korzystających                     

z noclegów na obszarze subregionu Karkonosze i Góry Izerskie w latach 2005-2009 

określimy  wielkość ruchu turystycznego jaka występuje w subregionie. W latach 

2005-2009 zmalała liczba korzystających z noclegów w subregionie o 29%. 

Największy spadek zanotowano w ostatnich 5 latach w mieście Jelenia Góra, gdzie 

liczba korzystających z noclegów spadła o 31%. Największy wzrost wystąpił 

natomiast w gminie Świeradów Zdrój, aż o 53%. Przełomem był rok 2006, gdzie 

liczba ta zwiększyła się o 24%. W Gminie Mirsk, wzrost był równie wysoki – 45%, 

gdzie w 2008 odnotowano wzrost o 34%. 

Biorąc pod uwagę korzystanie z noclegów przez turystów zagranicznych  

w subregionie występuje tendencja spadkowa. Na przełomie pięciu lat zmalała liczba 

turystów zagranicznych o 29%. Mimo tendencji spadkowej, wzrasta zainteresowanie 

infrastrukturą noclegową turystów zagranicznych noclegami w gminie Świeradów 

Zdrój i Mirsk. W Gminie Mirsk, turyści zagraniczni w 2009 roku stanowili 17% ogółu 

korzystających z noclegów, natomiast w Gminie Świeradów Zdrój aż 49%. Duży 
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spadek odnotowano w latach 2005-2009 w mieści Jelenia Góra i w powiecie 

jeleniogórskim o około 63%.  

W całym subregionie odnotowuje się tendencję malejącą wśród osób 

korzystających z noclegów zarówno turystów krajowych jak i zagranicznych. 

 

 
 
Tabela 10. Liczba osób korzystających z noclegów w subregionie w latach 2005-
2009. 
  2005 2006 2007 2008 2009 

Świeradów 
Zdrój 

korzystający       
z noclegów 

ogółem 
23 214 25 180 33 111 41 053 49 526 

korzystający       
z noclegów turyści 

zagraniczni 
11 783 14 564 19 923 21 097 21 148 

Jelenia Góra korzystający       
z noclegów 

ogółem 
69 759 68 947 69 431 66 924 53 257 

korzystający       
z noclegów turyści 

zagraniczni 
31 371 27 872 27 152 25 188 19 449 

Powiat 
jeleniogórski 

korzystający       
z noclegów 

ogółem 
404 329 401 202 400 810 418 541 385 396 

korzystający       
z noclegów turyści 

zagraniczni 
47 497 42 913 38 437 31 877 29 098 

Mirsk korzystający       
z noclegów 

ogółem 
3 740 4 151 4 099 6 252 6 762 

korzystający       
z noclegów turyści 

zagraniczni 
911 1 162 1 110 1 175 1 180 

Subregion 
Karkonosze i 
Góry Izerskie 

korzystający      
z noclegów 

ogółem 
501 042 499 480 507 451 532 770 494 941 

korzystający      
z noclegów 

turyści 
zagraniczni 

91 562 86 511 86 622 79 337 70 875 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

 

Intensywność ruchu w subregionie można również przedstawić na podstawie 

poniższych wskaźników. 
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Tabela 11. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie Karkonosze  
i Góry Izerskie w 2009 roku 
Wskaźniki charakteryzujące intensywność ruchu turystycznego 
Wskaźnik funkcji turystycznej Baretjea 13,04 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera 315,33 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Charvata 1161,71 

Wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej 89,10 

Wskaźnik gęstości ruchu 641,12 

Wskaźnik gęstości bazy noclegowej 26,51 

Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej 24,18 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

 

Wskaźnik funkcji turystycznej w Subregionie Karkonoszy i Gór Izerskich                     

w 2009 roku wyniósł 13,04. Oznacza to, że na 100 stałych mieszkańców danego 

obszaru w 2009 roku przypadało 13,04 miejsc noclegowych. 

Analizując wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera 

stwierdzono, iż na 100 mieszkańców stałych Subregionu w 2009 r. przypadało 

315,33 turystów korzystających z noclegów. Natomiast zgodnie ze wskaźnikiem 

intensywności ruchu turystycznego wg Charvata stwierdzono, że na 100 stałych 

mieszkańców Subregionu przypada 1161 udzielonych noclegów. Zgodnie 

ze wskaźnikiem wykorzystania pojemności noclegowej zaobserwowano, 

że w 2009 roku na 1 miejsce noclegowe przypadało 89,10 udzielonych noclegów. 

Analizując wskaźniki gęstości ruchu stwierdzono, że na 1 m2 powierzchni subregionu 

przypada 641 korzystających z noclegów. Według wskaźnika gęstości bazy 

noclegowej na 1 km2 powierzchni Subregionu w 2009 roku przypadało 26 miejsc 

noclegowych. Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej mówi, że w 2009 roku 

na 1 miejsce noclegowe przypadało 24 korzystających z noclegu. 

Porównując wskaźnik funkcji turystycznej dla subregionu z tym dla województwa 

należy stwierdzić, że subregion charakteryzuje się znacznie większym poziomem 

rozwoju funkcji turystycznej. 

Głównym produktem turystycznym subregionu są Sudety i Góry Izerskie. Na 

obszarze subregionu występują następujące formy ruchu turystycznego: 
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• najbardziej rozwinięte formy turystyki to: turystyka piesza, rowerowa  

i narciarska, ponadto: 

• turystyka weekendowa, 

• turystyka kulturowa, 

• turystyka uzdrowiskowa (związana z uzdrowiskami Dolnego Śląska), 

• turystyka tranzytowa/przygraniczna (droga E65, bliskość granicy z Czechami). 

Główne ośrodki turystyczne subregionu to: Szklarska Poręba, Karpacz, 

Świeradów Zdrój, Jakuszyce, Jelenia Góra, Cieplice Zdrój. Szklarska Poręba jest 

największym w Sudetach ośrodkiem sportów zimowych, w Karpaczu znajdują się 

dwie skocznie narciarskie, w Świeradowie kolejka gondolowa na Stóg Izerski 

i wyciągi narciarskie. Atrakcjami Jakuszyc jest międzynarodowy ośrodek narciarstwa 

biegowego oraz popularne tam kolarstwo górskie. 

Prognozy liczby osób korzystających osób z noclegów wykonane na rzecz 

niniejszego raportu uwzględniają dane z pięciu ostatnich lat, tj. 2005-2009  

i ekstrapolują na lata przyszłe, 2010-2015. Wykorzystano w nich najnowsze dane 

statystyczne GUS. Prognozy przedstawiono w poniżej tabeli oraz na wykresie. 

 
Tabela 12. Prognoza turystów korzystających z noclegów w subregionie Karkonoszy 
i Gór Izerskich na lata 2010-2015 (tys.). 

  Lata Korzystający z noclegów ogółem 

2005 501042 

2006 499480 

2007 507451 

2008 532770 

2009 494941 

Prognozy 

2010 510912 

2011 511216 

2012 511519 

2013 511823 

2014 512127 

2015 512431 
Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 

GUS z lat 2005 - 2009. 
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Wykres 16. Prognoza turystów korzystających z noclegów w subregionie Karkonoszy 
i Gór Izerskich na lata 2010-2015 (tys.). 
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Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych 

statystycznych GUS z lat 2005 - 2009 , żółty kolor prognoza. 

 

2.1.2. Zagospodarowanie turystyczne 
 

Zgodnie z poniższymi danymi z lat 2005-2009 w subregionie Karkonosze  

i Góry Izerskie w 2009 roku znajdowały się 352 obiekty noclegowe. W przeciągu 

pięciu ostatnich lat liczba ta zmalała o 4 obiekty, ale wzrosła liczba miejsc 

noclegowych o 1 303.  

W Gminie Mirsk w 2009 roku było 5 obiektów, które oferowały 253 miejsca 

noclegowe. Podobną liczbę obiektów posiada Gmina Świeradów Zdrój i miasto 

Jelenia Góra, przy czym w Świeradowie Zdrój liczba obiektów wzrosła o 8 miejsc,  

a w Jeleniej Górze liczba miejsc noclegowych w 2009 roku w stosunku do 2 005 jest 

taka sama. Baza noclegowa koncentruje się głownie w obiektach narciarskich  

i uzdrowiskowych. 
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Tabela 13. Obiekty zbiorowego zakwaterowania wraz z miejscami noclegowymi  
w latach 2005-2009. 
  2005 2006 2007 2008 2009 

Świeradów 
Zdrój 

obiekty ogółem 27 26 32 35 35 
miejsca noclegowe 

całoroczne 1 638 1 677 2 021 2 135 2 249 

Jelenia Góra 
obiekty ogółem 32 33 31 30 32 

miejsca noclegowe 
całoroczne 2 182 2 360 2 190 2 173 2 625 

Powiat 
jeleniogórski 

obiekty ogółem 294 295 286 295 280 
miejsca noclegowe 

całoroczne 15 176 15 459 14 878 15 921 15 328 

Mirsk 
obiekty ogółem 3 5 4 5 5 

miejsca noclegowe 
całoroczne 166 222 215 263 263 

Subregion 
Karkonosze i 
Góry Izerskie 

obiekty ogółem 356 359 353 365 352 
miejsca noclegowe 

całoroczne 19 162 19 718 19 304 20 492 20 465 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

 

Wnioski: 
Jak wynika z prognozy przewiduje się systematyczny wzrost korzystania                 

z bazy noclegowej. Obszar subregionu posiada bogate różnorodne walory, będące 

doskonałym punktem wyjściowym do tworzenia i doskonalenia markowych 

produktów turystycznych. Subregion jest dobrze skomunikowany z pozostałą częścią 

regionu. Jest popularnym miejscem uprawiania turystyki pieszej, rowerowej  

i narciarskiej, lecz posiada niewystarczająco dostosowaną infrastrukturę turystyczną 

do uprawiania sportów zimowych. Najważniejszymi kierunkami rozwoju subregionu 

są:  

• rozwój markowych produktów turystycznych, 

• tworzenie markowej infrastruktury turystycznej, 

• budowa systemów wsparcia dla rozwoju markowych produktów turystycznych 

i sektora turystycznego w Subregionie, 

• zintegrowany system promocji regionu oparty o System Identyfikacji Wizualnej 

Subregionu Karkonoszy i Gór Izerskich, 
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• uczynienie z sektora turystycznego Subregionu Karkonoszy i Gór Izerskich 

sfery stymulującej rozwój społeczno – gospodarczy i wpływającej 

na polepszenie sytuacji na rynku pracy, 

• utworzenie na obszarze Subregionu Karkonoszy i Gór Izerskich klastra 

turystycznego13. 

 

2.2 Subregion Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy 
 

Subregion Wzgórz Trzebnickich i Dolni Baryczy położony jest w północno-

wschodniej części  województwa dolnośląskiego. Subregion ten obejmuje swoim 

zasięgiem gminy: Żmigród, Prusice, Oborniki Śląskie, Trzebnica, Zawonia 

oraz Wisznia Mała leżące na terenie powiatu trzebnickiego; Cieszków, Milicz 

oraz Krośnice położona na terenie powiatu milickiego, a także gmina Twardogóra 

przynależąca administracyjnie do powiatu oleśnickiego. 

 

2.2.1. Dominujące formy turystyki 
 

Ruch turystyczny w Subregionie Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy zostanie 

przedstawiony na podstawie danych GUS na przełomie 2005-2009. Największy ruch 

turystyczny w 2009 roku wystąpił w Gminie Milicz, co stanowi 37,6% wszystkich osób 

korzystających z noclegów w całym subregionie. Również w Gminie Milicz w 2009 

roku korzystało z noclegów najwięcej turystów zagranicznych – 55%. 

W latach 2005-2009 zauważalny jest stopniowy wzrost turystów korzystających                

z noclegów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W ciągu pięciu lat nastąpił 

przyrost o 19%, a korzystanie z noclegów przez turystów zagranicznych wzrosło                    

o 13%. Mimo wzrostu zainteresowania turystów zagranicznych noclegami  

w poszczególnych gminach, liczba ich nadal była bardzo mała. W 2009 roku 

stanowili oni tylko 5,45 % ogółu korzystających z noclegów. W gminach Żmigród, 

                                            
13 Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego Karkonosze i Góry Izerskie. 
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Oborniki Śląskie i Trzebnica następuje stopniowy spadek korzystania turystów 

zagranicznych z noclegów, zwłaszcza w gminie Żmigród, gdzie w ciągu 5 lat liczba 

ta zmalała siedmiokrotnie. Największy wzrost w liczbie osób korzystających 

z noclegów zanotowano w gminie Prusice i Krośnice. W gminie Prusice w 2009 roku  

z noclegów skorzystało 2991 osób, o 67% więcej niż w roku 2006, natomiast  

w gminie Krośnice liczba ta wzrosła o 71%. Mniejsze zainteresowanie, a tym samym 

spadek liczby osób korzystających z bazy noclegowej występuje w Gminie 

Trzebnica. W Gminach Zawonia, Wisznia Mała i Cieszków nie występują obiekty 

noclegowe. 

 

Tabela 14. Liczba osób korzystających z noclegów w subregionie w latach 2005-
2009. 
  2005 2006 2007 2008 2009 

Żmigród 

korzystający z noclegów 
ogółem 977 1 096 1 256 1 296 1 130 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 191 165 175 159 23 

Prusice 

korzystający z noclegów 
ogółem 0 997 3 514 3 553 2 991 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 0 11 58 82 55 

Oborniki 
Śląskie 

korzystający z noclegów 
ogółem 6 263 7 258 7 364 7 241 6 433 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 262 188 238 198 245 

Trzebnica 

korzystający z noclegów 
ogółem 5 788 7 242 6 847 6 082 4 701 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 296 456 444 347 227 

Krośnice 

korzystający z noclegów 
ogółem 921 741 888 1 038 3 204 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 162 132 118 93 181 

Milicz 

korzystający z noclegów 
ogółem 9 960 9 845 7 813 11 590 11 123 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 496 437 325 763 881 

Subregion 
Wzgórz 

Trzebnickich 
i Doliny 
Baryczy 

korzystający z noclegów 
ogółem 23 909 27 179 27 682 30 800 29 582 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 1 407 1 389 1 358 1 642 1 612 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 
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W powiecie trzebnickim ruch turystyczny koncentruje się głównie w Gminie 

Trzebnica i Oborniki Śląskie, natomiast w powiecie milickim, najczęściej turyści 

odwiedzają gminę Milicz. Poniższa tabela przedstawia intensywności ruchu 

w subregionie.  

 

Tabela 15. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie Wzgórz 
Trzebnickich i Doliny Baryczy w 2009 roku 

Wskaźniki charakteryzujące intensywność ruchu turystycznego 
Wskaźnik funkcji turystycznej Baretjea 2,27 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera 27,80 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Charvata 67,05 

Wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej 29,58 

Wskaźnik gęstości ruchu 21,07 

Wskaźnik gęstości bazy noclegowej 1,72 

Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej 12,26 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

W 2009 roku wskaźnik funkcji turystycznej w Subregionie Wzgórz Trzebnickich                     

i Doliny Baryczy wyniósł 2,27. Oznacza to, że na 100 stałych mieszkańców danego 

obszaru w 2009 roku przypadało 2,27 miejsc noclegowych. 

Analizując wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera 

stwierdzono, iż na 100 mieszkańców stałych Subregionu w 2009 r. przypadało 

27,80 turystów korzystających z noclegów. Natomiast zgodnie ze wskaźnikiem 

intensywności ruchu turystycznego wg Charvata stwierdzono, że na 100 stałych 

mieszkańców Subregionu przypada 67,05 udzielonych noclegów. Zgodnie 

ze wskaźnikiem wykorzystania pojemności noclegowej zaobserwowano, 

że w 2009 roku na 1 miejsce noclegowe przypadało 29,58 udzielonych noclegów. 

Analizując wskaźniki gęstości ruchu stwierdzono, że na 1 m2 powierzchni subregionu 

przypada 21,07 korzystających z noclegów. Według wskaźnika gęstości bazy 

noclegowej na 1 km2 powierzchni Subregionu w 2009 roku przypadało 1,72 miejsc 

noclegowych. Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej mówi, że w 2009 roku 

na 1 miejsce noclegowe przypadało 12,26 korzystających z noclegu. Jak widać 
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z powyższych danych subregion charakteryzuje się wyższym poziomem rozwoju 

funkcji turystycznej w porównaniu do województwa (1,8). 

Na obszarze subregionu występują następujące formy ruchu turystycznego: 

• największa liczba turystów odwiedza subregion w czasie weekendów, wizyty 

kilkudniowe, stąd bardzo popularna jest na tym obszarze turystyka weekendowa, 

• powstaje coraz więcej gospodarstw agro- i ekoturystycznych na obszarach 

wiejskich,  

• region ten charakteryzuje się wysokimi walorami historyczno-kulturowymi, turyści 

przyjeżdżają głównie w celach pielgrzymkowych i w celach zwiedzania zabytków, 

• turystyka aktywna i specjalistyczna – turystyka piesza i rowerowa, wypoczynek                     

w obszarach przyrodniczych, kajaki, wędkarstwo, birdwatching, 

• największa część turystów odwiedza subregion w okresie wiosny i jesieni. 

 

Na terenie Subregionu występuje wiele ścieżek przyrodniczych, szlaków 

rowerowych, pieszych konnych i wodnych. Są to m.in.: „Szlak Zamkowy” „Szlak 

Archeologiczny”, „Szlak Rezerwatowy”, w rejonie Doliny Baryczy czy „Szlak 

Rowerowy Gór Kocich”, szlak bursztynowy (międzynarodowa trasa rowerowa 

Eurovelo R-9). Niewątpliwie jedną z największych atrakcji subregionu są Stawy 

Milickie, stanowiące największy i jeden z najstarszych kompleksów stawów 

w Europie. Główne ośrodki turystyczne subregionu to: Oborniki Śląskie, Żmigród, 

Milicz, Trzebnica. 

Prognozy korzystających osób z noclegów, w tym turystów wykonane na rzecz 

niniejszego raportu uwzględniają dane z pięciu ostatnich lat, tj. 2005-2009  

i ekstrapolują na lata przyszłe, 2010-2015. Wykorzystano w nich najnowsze dane 

statystyczne GUS. Prognozę przedstawia poniższa tabela oraz wykres. 

 

 

 

 

 



 
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn.”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

57 
 

Tabela 16. Prognoza turystów korzystających z noclegów w subregionie Wzgórz 
Trzebnickich i Doliny Baryczy na lata 2010-2015 (tys.). 

 

Lata Korzystający z noclegów ogółem 
2005 23909 
2006 27179 
2007 27682 
2008 30800 
2009 29582 

Prognozy 

2010 32951 
2011 34317 
2012 35682 
2013 37048 
2014 38413 
2015 39779 

Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 
GUS. 
 

 

Wykres 17. Prognoza turystów korzystających z noclegów w subregionie Wzgórz 
Trzebnickich i Doliny Baryczy na lata 2010-2015 (tys.). 
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Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 

GUS z lat 2005 - 2009, żółty kolor prognoza. 
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2.2.2. Zagospodarowanie turystyczne 
 

Zgodnie z danymi GUS w latach 2005-2009 w Gminach Cieszków, Wisznia Mała, 

Zawonia i Twardogóra nie występowały obiekty noclegowe. W 2009 roku                      

w całym subregionie były 23 obiekty, przy 2 412 miejscach noclegowych. 

Przy praktycznie takiej samej licznie obiektów noclegowych, wzrosła liczba miejsc 

o 35%.  Najwięcej obiektów noclegowych występuje w gminie Milicz i Oborniki 

Śląskie, mimo że rokrocznie liczba ta maleje. Najwięcej miejsc noclegowych 

przypada w obiektach znajdujących się w Gminie Milicz, Oborniki Śląskie i Krośnice. 

Wg danych GUS do 2009 roku w Gminach Cieszków i Wisznia Mała 

nie występowały obiekty noclegowe. Zgodnie z Koncepcją subregionalnego produktu 

turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy w Gminie Cieszków powstają 

trzy hotele, natomiast w Gminie Wisznia Mała i Trzebnica po jednym hotelu.  

 

Tabela 17. Obiekty zbiorowego zakwaterowania wraz z miejscami noclegowymi                   
w Subregionie Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy w latach 2005-2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Żmigród 
obiekty ogółem 1 2 2 2 1 

miejsca noclegowe 30 42 42 52 30 

Prusice 
obiekty ogółem 0 0 1 1 1 

miejsca noclegowe 0 0 60 60 68 

Oborniki Śląskie 
obiekty ogółem 7 6 5 5 5 

miejsca noclegowe 488 431 408 419 494 

Trzebnica 
obiekty ogółem 3 3 3 3 3 

miejsca noclegowe 77 77 81 81 86 

Krośnice 
obiekty ogółem 2 2 2 2 4 

miejsca noclegowe 43 43 43 43 588 

Milicz 
obiekty ogółem 11 11 8 10 9 

miejsca noclegowe 927 921 713 890 1 146 
Subregion 

Wzgórz 
Trzebnickich i 
Doliny Baryczy 

obiekty ogółem 24 24 21 23 23 

miejsca 
noclegowe 1 565 1 514 1 347 1 545 2 412 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych 
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Wnioski: 
Zgodnie z prognozą dla subregionu nastąpi 26% wzrost korzystających z bazy 

noclegowej do 2015 r. Najbardziej popularną formą spędzania wolnego czasu jest 

turystyka kulturowa. Subregion posiada również duży potencjał pod względem 

rozwoju turystyki aktywnej  (w szczególności pieszej, rowerowej oraz konnej                     

i wędkarstwa). Najważniejsze  kierunki rozwoju subregionu przedstawione są 

w 5 celach strategicznych rozwoju produktu turystycznego: 

• Tworzenie i doskonalenie produktu turystyki kulturowej, 

• Tworzenie i doskonalenie produktu turystyki aktywnej, 

• Uruchomienie systemu informacji turystycznej, 

• Rozwój aktywności mieszkańców i współpracy międzysektorowej na 

rzecz rozwoju subregionalnego produktu turystycznego, 

• Budowa marki produktu turystycznego Subregionu14. 

 

2.3 Subregion Pogórze Kaczawskie 
 

Subregion Pogórze Kaczawskie położony jest na północny-wschód  

od Karkonoszy. Subregion ten obejmuje swoim zasięgiem gminy: Pielgrzymka, 

Męcinka, Świerzawa, Jawor (gmina miejska), Złotoryja (gmina miejska i wiejska), 

Mściwojów, Wojcieszów (gmina miejska), Krotoszyce, Zagrodno, Paszowice, miasto 

Legnica i powiaty: złotoryjski, jaworski. 

 

2.3.1. Dominujące formy turystyki 
 

Na podstawie danych statystycznych GUS określono ruch turystyczny  

w Subregionie Pogórze Kaczawskie. Do 2007 liczba osób korzystających z noclegów 

wzrastała, po czym do 2009 zmalała o  24 %. Podobna sytuacja występuje wśród 

                                            
14 Koncepcja subregionalnego produktu turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. 
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turystów zagranicznych korzystających z noclegów w subregionie. Od 2006 roku 

nastąpił spadek o 57%.  

Najwięcej turystów korzysta z noclegów oferowanych przez miasto Legnica, gdzie 

w latach 2005-2009 nastąpił przyrost liczby turystów korzystających z noclegów                   

o 18%. Mimo tendencji wzrostowej, spada zainteresowanie noclegami turystów 

zagranicznych. W ciągu ostatnich pięciu lat zanotowano spadek o 27%. 

Tendencja malejąca w badanym przedziale czasowym występuje w powiecie 

jaworskim i złotoryjskim. Dotyczy to zarówno turystów krajowych, jak i zagranicznych. 

W latach 2005-2009 największy spadek zainteresowania noclegami przez turystów 

wystąpił w powiecie jaworskim. Wykorzystanie  noclegów zmalało aż o 125%. 

Natomiast w powiecie złotoryjskim nastąpił spadek o 23%.  

W badanym subregionie występuje tendencja spadkowa wśród turystów 

korzystających z noclegów oferowanych przez tamtejsze obiekty. Turyści  

w większości korzystają z obiektów noclegowych zlokalizowanych w dużych 

miastach. 

 
Tabela 18. Liczba osób korzystających z noclegów w Subregionie w latach 2005-
2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Powiat Jaworski 

korzystający  
z noclegów ogółem 10 323 7 806 7 383 5 699 4 586 

korzystający  
z noclegów turyści 

zagraniczni 
1 027 797 684 521 442 

Powiat złotoryjski 

korzystający  
z noclegów ogółem 15 136 15 601 14 324 14 528 12 283 

korzystający  
z noclegów turyści 

zagraniczni 
10 678 11 631 9 784 9 742 7 617 

miasto Legnica 

korzystający  
z noclegów ogółem 35 804 45 394 52 963 51 639 43 418 

korzystający  
z noclegów turyści 

zagraniczni 
17 671 22 010 22 362 20 278 13 872 

Subregion 
Pogórza 

Kaczawskiego 

korzystający  
z noclegów ogółem 61 263 68 801 74 670 71 866 60 287 

korzystający  
z noclegów turyści 

zagraniczni 
29 376 34 438 32 830 30 541 21 931 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 
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Aby przedstawić ruch turystyczny w subregionie obliczono wskaźniki 

przedstawione w poniższej tabeli.  

 

Tabela 19. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie Pogórze 
Kaczawskie w 2009 roku. 

Wskaźniki charakteryzujące intensywność ruchu turystycznego 
Wskaźnik funkcji turystycznej Baretjea 0,84 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera 29,94 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Charvata 67,16 

Wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej 80,02 

Wskaźnik gęstości ruchu 49,66 

Wskaźnik gęstości bazy noclegowej 1,39 

Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej 35,67 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

 

W Subregionie Pogórze Kaczawskie w 2009 roku wskaźnik funkcji turystycznej 

wyniósł 0,84, czyli na 100 stałych mieszkańców danego obszaru (201 363 tys. 

mieszkańców) w 2009 roku przypadało 2,27 miejsc noclegowych. Zgodnie ze 

wskaźnikiem intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera stwierdzono, że na 

100 mieszkańców stałych Subregionu w 2009 r. przypadało 29,94 turystów 

korzystających z noclegów. Natomiast zgodnie ze wskaźnikiem intensywności ruchu 

turystycznego wg Charvata stwierdzono, że na 100 stałych mieszkańców Subregionu 

przypada 67,16 udzielonych noclegów. Wskaźnik wykorzystania pojemności 

noclegowej podaje, że w 2009 roku w subregionie na 1 miejsce noclegowe 

przypadało 80,02 udzielonych noclegów. Analizując wskaźniki gęstości ruchu 

stwierdzono, że na 1 m2 powierzchni subregionu przypada 49,66 korzystających                    

z noclegów. Według wskaźnika gęstości bazy noclegowej na 1 km2 powierzchni 

subregionu w 2009 roku przypadało 1,39 miejsc noclegowych. Natomiast wskaźnik 

rozwoju bazy noclegowej pokazuje, że w 2009 roku na 1 miejsce noclegowe 

przypadało 35,67 korzystających z noclegu. Powyższe dane wskazują, że subregion 

ma znacznie Niży poziom rozwoju funkcji turystycznej niż średnia w województwie 

(1,8).  
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Na obszarze subregionu występują następujące formy ruchu turystycznego:  

• ze względu na ukształtowanie terenu, dobrze rozwinięta jest w subregionie 

turystyka aktywna i specjalistyczna – turystyka piesza i rowerowa, a także sporty 

zimowe (narciarstwo), wypoczynek w górach i w obszarach przyrodniczych,  

• turystyka speleologiczna związana jest z jaskiniami i kamieniołami występującymi 

w Wojcieszowie, 

• turystyka kulturowa związana jest występującą w subregionie dużą ilością 

cennych zabytków. 

Główne ośrodki subregionu to: Złotoryja, Wojcieszów i Jawor. 

 

Prognozy korzystających osób z noclegów, w tym turystów wykonane na rzecz 

niniejszego raportu uwzględniają dane z pięciu ostatnich lat, tj. 2005-2009  

i ekstrapolują na lata przyszłe, 2010-2015. Wykorzystano w nich najnowsze dane 

statystyczne GUS. Prognozę przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresie. 

 

Tabela 20. Prognoza turystów korzystających z noclegów w subregionie Pogórze 
Kaczawskie na lata 2010-2015 (tys.). 

 Lata Korzystający z noclegów ogółem 
2005 61263 
2006 68801 
2007 74670 
2008 71866 
2009 60287 

Prognozy 2010 70065 
2011 69149 
2012 68232 
2013 67316 
2014 66400 
2015 65483 

Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 
GUS z lat 2005 - 2009. 
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Wykres 18. Prognoza turystów korzystających z noclegów w Subregionie Pogórze 
Kaczawskie na lata 2010-2015 (tys.) 
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Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 

GUS z lat 2005 - 2009, żółty kolor prognoza. 
 

2.3.2. Zagospodarowanie turystyczne 

 
Zgodnie z danymi GUS z lat 2005-2009 w subregionie Pogórze Kaczawskie  

w 2009 roku znajdowało się 18 obiektów noclegowych. W przeciągu ostatniego 

pięciolecia liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o jeden, przy 15% wzroście 

miejsc noclegowych. W powiecie złotoryjskim znajdują się dwa obiekty noclegowe, 

przy czym ich liczba w przeciągu ostatnich lata jest taka sama. Natomiast w powiecie 

jaworskim występuje tendencja spadkowa w liczbie obiektów noclegowych. Liczba  

ta zmalała z 11 obiektów w 2005 roku do 8 obiektów w 2009 roku. Miasto Legnica 

posiada najwięcej miejsc noclegowych w subregionie, przy czym ich liczba z roku  

na rok stale wzrasta. W 2009 roku było o 35% więcej miejsc noclegowym w Legnicy 

niż w roku 2005, przy czym w ciągu ostatnich lat powstały dodatkowo 2 obiekty 

noclegowe. Zauważalna jest tendencja powstawania obiektów zbiorowego 

zakwaterowania oferujących więcej miejsc noclegowych w dużych miastach. 



 
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn.”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

64 
 

 
Tabela 21. Obiekty zbiorowego zakwaterowania wraz z miejscami noclegowymi  
w Subregionie Pogórze Kaczawskie w latach 2005-2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Powiat jaworski obiekty ogółem 11 11 10 9 8 
miejsca noclegowe 751 756 705 668 709 

Powiat złotoryjski obiekty ogółem 2 2 2 2 2 
miejsca noclegowe 153 153 153 153 151 

miasto Legnica obiekty ogółem 6 6 7 7 8 
miejsca noclegowe 538 774 808 813 830 

Subregion Pogórza Kaczawskiego obiekty ogółem 19 19 19 18 18 
miejsca noclegowe 1 442 1 683 1 666 1 634 1 690

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

 

Wnioski: 
Według prognozy do 2015 r. występować będzie tendencja malejąca  

w korzystaniu z bazy noclegowej przez turystów. W związku z tym niezbędne 

są działania mające na celu zwiększenie oferty produktów turystycznych bazujących 

na walorach tego obszaru. Należy wzmacniać turystykę weekendową, która jest 

mocną stroną subregionu. Ważnym i koniecznym do realizacji zadaniem jest 

wydłużanie sezonu turystycznego. Dłuższy sezon to realne korzyści dla gospodarki 

turystycznej. Elementem równie istotnym jest stała poprawa bazy noclegowej 

i gastronomicznej oraz paraturystycznej. Istotna jest tutaj rola samorządu, dbającego 

o dostępność komunikacyjną i dobre warunki życia mieszkańców, ale i także 

turystów. Całość powinna spinać odpowiednia promocja subregionu. Najlepszą 

promocją jest zadowolony klient, z tego też względu ważna jest profesjonalna 

i wykształcona kadra obsługująca przyjezdnych. W koncepcji przedstawiono 

najważniejsze kierunki rozwoju turystyki w subregionie, są one zawarte w celach 

strategicznych: 

• rozwój markowych produktów turystycznych,  

• tworzenie markowej infrastruktury turystycznej, 

• budowa systemów wsparcia dla rozwoju markowych produktów turystycznych 

i sektora turystycznego w Subregionie, 

• zintegrowany system promocji regionu oparty o System Identyfikacji Wizualnej 

Subregionu Pogórza Kaczawskiego, 
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• wzmocnienie wizerunku Subregionu Pogórza Kaczawskiego jako obszaru 

atrakcyjnego dla turystów krajowych i zagranicznych, 

• uczynienie z sektora turystycznego Subregionu Pogórza Kaczawskiego sfery 

stymulującej rozwój społeczno – gospodarczy i wpływającej na polepszenie 

sytuacji na rynku pracy15. 
 

2.4 Subregion Ślęża 
 

Subregion Ślęża obejmuje swoim zasięgiem sąsiadujące ze sobą gminy: 

Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Marcinowice, Mietków, Niemcza, 

Sobótka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce i Żórawina.  

 

2.4.1. Dominujące formy turystyki 
 

Na podstawie danych GUS dotyczących liczby osób korzystających                     

z noclegów na obszarze Subregionu Ślęża w latach 2005-2009 określono wielkość 

ruchu turystycznego. Dla podanego przedziału czasowego GUS nie podaje danych  

dla Gminy Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Mietków i Żórawina. 

W badanym przedziale czasowym zmalała liczba osób korzystających noclegów  

o 21%. Tendencja spadkowa rozpoczęła się od 2006 roku. W gminie Kobierzyce, 

Kąty Wrocławskie i Niemcza do 2008 roku wzrastała liczba osób korzystających                  

z noclegów, po czym następował spadek. Największy wzrost zauważalny jest w 

gminie Niemcza, gdzie z 958 korzystających z noclegów w 2006 roku, nastąpił 

przyrost do 2008 roku o 77%. W gminie Kobierzyce zauważalna jest również 

tendencja wzrostowa, przy jednoczesnej tendencji spadkowej turystów 

zagranicznych korzystających z noclegów. 

                                            
15 Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego Pogórza Kaczawskiego 
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Na przełomie lat 2005-2009 zdecydowany spadek korzystania przez turystów  

z noclegów nastąpił w gminie Marcinowice o 66%, przy czym wykorzystanie 

noclegów przez turystów zagranicznych spadło trzykrotnie oraz w gminie Sobótka, 

gdzie nastąpił spadek prawie dwukrotnie. W gminie tej bardzo małe zainteresowanie 

noclegami wykazują turyści zagraniczni, którzy ze względu na niewielką odległość, 

nocują głównie we Wrocławiu. Turyści zagraniczni prawie w ogóle nie korzystają  

z infrastruktury noclegowej jaką oferuje gmina Niemcza. W 2009 roku z noclegów  

w gminie skorzystało 2 turystów zagranicznych. 

 

Tabela 22. Liczba osób korzystających z noclegów w subregionie w latach 2005-
2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Gmina wiejska 
Kobierzyce 

korzystający z noclegów 
ogółem 10 880 10 852 10 991 11 674 11 394 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 2 018 1 891 1 465 1 481 1 649 

Gmina miejsko-
wiejska Kąty 
Wrocławskie 

korzystający z noclegów 
ogółem 1 827 2 563 3 081 3 229 2 170 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 690 632 702 685 397 

Gmina miejsko-
wiejska Sobótka 

korzystający z noclegów 
ogółem 10 500 10 982 8 799 4 794 3 855 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 159 111 64 3 26 

Gmina wiejska 
Marcinowice 

korzystający z noclegów 
ogółem 9 471 11 685 9 950 6 737 5 711 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 4 216 4 804 4 236 1 033 859 

Gmina miejsko-
wiejska Niemcza 

korzystający z noclegów 
ogółem 0 958 3 102 4 150 3 782 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 0 22 55 36 2 

Subregion Pogórza 
Ślęża 

korzystający z noclegów 
ogółem 32 678 37 040 35 923 30 584 26 912 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 7 083 7 460 6 522 3 238 2 933 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

Poniższa tabela przedstawia wskaźniki, które charakteryzują ruch turystyczny  

w Subregionie Ślęża w 2009 roku. Wskaźnik funkcji turystycznej w analizowanym 

subregionie w 2009 roku wyniósł 0,54. Oznacza to, że na  100 stałych mieszkańców 

danego obszaru w 2009 roku przypadało 0,54 miejsc noclegowych. 
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Tabela 23. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie Ślęża 
w 2009 roku. 

Wskaźniki charakteryzujące intensywność ruchu turystycznego 
Wskaźnik funkcji turystycznej Baretjea 0,54 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera 23,24 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Charvata 70,72 

Wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej 130,21 

Wskaźnik gęstości ruchu 23,30 

Wskaźnik gęstości bazy noclegowej 0,54 

Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej 42,79 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 
 

Analizując wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera 

stwierdzono, iż na 100 mieszkańców stałych Subregionu w 2009 r. przypadało 

23,24 turystów korzystających z noclegów, natomiast zgodnie ze wskaźnikiem 

intensywności ruchu turystycznego wg Charvata na 100 stałych mieszkańców 

Subregionu przypada 130,21 udzielonych noclegów. Na podstawie wskaźnika 

wykorzystania pojemności noclegowej zaobserwowano, że w 2009 roku na 1 miejsce 

noclegowe przypadało 23,30 udzielonych noclegów. Analizując wskaźniki gęstości 

ruchu stwierdzono, że na 1 m2 powierzchni subregionu przypada 641 korzystających 

z noclegów. Według wskaźnika gęstości bazy noclegowej na 1 km2 powierzchni 

Subregionu w 2009 roku przypadało 0,54 miejsc noclegowych. Wskaźnik rozwoju 

bazy noclegowej mówi, że w 2009 roku na 1 miejsce noclegowe przypadało 

42,79 korzystających z noclegu. Subregion charakteryzuje się bardzo niskim 

wskaźnikiem funkcji turystycznej w porównaniu do średniej  w województwie, która 

wynosi 1,8. 

Na obszarze subregionu występują następujące formy ruchu turystycznego: 

• subregion odwiedzany jest przez turystów weekendowych pochodzących  

z głównie z Wrocławia, Świdnicy, Bielawy i Dzierżoniowa, 

• ze względu na liczne zabytki związane z historią i kulturą Śląska rozwinęła się 

w subregionie turystyka kulturowa, 

• turystyka na obszarach wiejskich – agro- i ekoturystyka, 
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• turystyka aktywna i specjalistyczna – wypoczynek w górach i w obszarach 

przyrodniczych, wiele szlaków turystycznych, ścieżki piesze i rowerowe, 

nieoznakowane ścieżki przyrodnicze, 

• największe zainteresowanie subregionem występuje w okresie letnim oraz  

w miesiąc posezonowych (jesień) oraz przedsezonowych (wiosna), 

• przeważają turyści indywidualni, jedno i dwudniowi. 
 

Głównymi ośrodkami subregionu skupiającymi większą ilość turystów są: 

Sobótka, Mirosławice, Sulistrowice, Krobielowice, Niemcza, Przerzeczyn Zdrój. 

Prognozy korzystających osób z noclegów, w tym turystów wykonane na rzecz 

niniejszego raportu uwzględniają dane z pięciu ostatnich lat, tj. 2005-2009  

i ekstrapolują na lata przyszłe, 2010-2015. Wykorzystano w nich najnowsze dane 

statystyczne GUS. Prognozę przedstawiono w poniżej tabeli oraz na wykresie. 

 
Tabela 24. Prognoza turystów korzystających z noclegów w Subregionie Ślęża na 
lata 2010-2015 (tys.). 

 

Lata Korzystający z noclegów ogółem

2005 29376 

2006 34438 

2007 32830 

2008 30541 

2009 21931 

Prognozy 

2010 26636 

2011 24211 

2012 21786 

2013 19361 

2014 16936 

2015 14511 
Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 

GUS z lat 2005 - 2009. 
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Wykres 19. Prognoza turystów korzystających z noclegów w Subregionie Ślęża na 
lata 2010-2015 (tys.). 
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Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 

GUS z lat 2005 - 2009, żółty kolor prognoza. 
 

2.4.2. Zagospodarowanie turystyczne 
 

Dla podanego przedziału czasowego GUS nie podaje danych dla Gminy 

Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki, Mietków i Żórawina. Zgodnie z danymi 

GUS z lat 2005-2009 w Subregionie Ślęża w 2009 roku znajdowało się 10 obiektów 

noclegowych. W przeciągu ostatniego pięciolecia liczba obiektów zmniejszyła się 

o dwa obiekty, przy jednoczesnym spadku miejsc noclegowych o 10%. Najwięcej 

obiektów oraz miejsc noclegowych zanotowano w 2007 roku, po czym nastąpił 

spadek. Średnio na każdą gminę w 2009 roku przypadało po 2 obiekty noclegowe 

i 167 miejsc noclegowych.  

W 2009 roku najwięcej obiektów noclegowych a tym samym miejsc noclegowych 

występowało w gminie Sobótka, przy spadku liczby obiektów na przełomie badanego 

okresu czasu z 7 obiektów do 4. Miała na to wpływ m.in. bliskość Wrocławia oraz 

oferowane przez miasto obiekty noclegowe o wyższych standardach. W pozostałych 
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gminach w latach 2005-2009 praktycznie zarówno liczba obiektów jak i liczba miejsc 

noclegowych pozostawała niezmienna. 

 
Tabela 25. Obiekty zbiorowego zakwaterowania wraz z miejscami noclegowymi  
w Subregionie Ślęża w latach 2005-2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Gmina 
wiejska 

Kobierzyce 

obiekty ogółem 2 2 2 2 2 

miejsca noclegowe 107 107 107 107 107 
Gmina 

miejsko-
wiejska Kąty 
Wrocławskie 

obiekty ogółem 1 1 1 1 1 

miejsca noclegowe 27 27 27 27 27 

Gmina 
miejsko-
wiejska 
Sobótka 

obiekty ogółem 7 7 7 5 4 

miejsca noclegowe 439 395 381 253 213 

Gmina 
wiejska 

Marcinowice 

obiekty ogółem 2 2 2 2 2 

miejsca noclegowe 120 120 120 120 120 
Gmina 

miejsko-
wiejska 
Niemcza 

obiekty ogółem 0 0 1 1 1 

miejsca noclegowe 0 0 162 162 162 

Subregion 
Pogórza 
Ślęża 

obiekty ogółem 12 12 13 11 10 

miejsca noclegowe 693 649 797 669 629 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

Wnioski: 
Jak wynika z prognozy do 2015 r. nastąpi 51% spadek w zakresie wykorzystania 

bazy noclegowej. Ze względu na bliską odległość od Wrocławia rozwój bazy 

noclegowej jest ograniczony. W głównej mierze turyści pochodzą z Wrocławia, co 

zmniejsza zainteresowanie korzystania z noclegów. W subregionie niezbędne są 

działania poprawiające ofertę produktów turystycznych opartych na naturalnych 

walorach przyrodniczych obszaru. Pozwoli to na przyciągniecie turystów z innych 

rejonów województwa jak i spoza. Do najważniejszych kierunków rozwoju 

subregionu  w zakresie turystyki należą: 

• tworzenie i promocja oferty turystycznej w oparciu o walory przyrodniczo - 

kulturowe regionu, 
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• podjęcie współpracy przedsiębiorców, organizacji NGO oraz mieszkańców 

subregionu na rzecz rozwoju jego oferty turystycznej, 

• stworzenie infrastrukturalnych podstaw rozwoju turystyki w oparciu o specyfikę 

produktu lokalnego16. 
 

2.5. Subregion Dolina Odry Wschód (Kraina Grądów Odrzańskich) 
 

Subregion Dolina Odry Wschód leży we wschodniej części województwa 

dolnośląskiego. W skład subregionu wchodzą następujące gminy: Święta Katarzyna, 

Czernica, Jelcz-Laskowice, Oława – gmina wiejska oraz miasto Oława, oraz powiaty 

oławski i wrocławski.   

 

2.5.1. Dominujące formy turystyki 
 

Na podstawie danych uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego 

dotyczących liczby osób korzystających z noclegu na obszarze powiatu oławskiego, 

wrocławskiego i miasta Oleśnicy w latach 2005-2009 określono wielkość ruchu 

turystycznego w Subregionie Dolina Odry Wschód. 

Subregion Doliny Odry Wschód odwiedza z każdym rokiem coraz więcej turystów. 

W badanym przedziale czasowym wzrosła liczba turystów korzystających                     

z noclegów o 2%. O 88% wzrosło wykorzystanie infrastruktury noclegowej                     

w powiecie oławskim,  przełomowy był rok 2007, gdy z noclegów skorzystało 

o 5788 więcej osób niż w roku ubiegłym. W mieście Oleśnica zanotowano również 

wzrost korzystających z noclegów o 9%.  W powiecie wrocławskim odnotowuje się 

co roku spadki liczby osób korzystających z noclegów. W 2007 roku przyjechało  

o 9% mniej turystów niż w roku 2006, następnie o 16% mniej w roku kolejnym.  

                                            
16 Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego „Ślęża”. 
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Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w Subregionie również tendencję 

wzrostową. W latach 2005-2009 nastąpił wzrost w korzystaniu przez turystów 

zagranicznych z noclegów w subregionie o 14%. Zarówno w powiecie oławskim, jak  

i mieście Oleśnica co roku z noclegów korzysta coraz więcej turystów zagranicznych. 

Największym zainteresowaniem turystów zagranicznych cieszą się noclegi  

w powiecie oławskim, tam bowiem na przełomie pięciu lat wzrosło wykorzystanie 

noclegów o 92%. Wzrost zanotowano również w mieście Oleśnica o 16%. Tendencja 

spadkowa występuje w powiecie wrocławskim. Z każdym rokiem coraz mniej 

turystów zagranicznych korzysta z infrastruktury noclegowej oferowanej przez powiat 

wrocławski. 

 

Tabela 26. Liczba osób korzystających z noclegów w subregionie w latach 2005-
2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

powiat wrocławski 

korzystający z noclegów 
ogółem 27 391 27 965 26 467 24 366 20 951 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 2 992 2 859 2 503 2 359 2 179 

powiat oławski 

korzystający z noclegów 
ogółem 838 1 742 7 530 6 448 6 738 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 100 300 1 066 1 168 1 204 

miasto Oleśnica 

korzystający z noclegów 
ogółem 13 502 18 667 21 534 20 306 14 786 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 6 467 10 479 12 847 7 104 7 741 

Subregion Dolina Odry 
Wschód (Kraina 

Grądów Odrzańskich) 

korzystający z 
noclegów ogółem 41 731 48 374 55 531 51 120 42 475 

korzystający z 
noclegów turyści 

zagraniczni 
9 559 13 638 16 416 10 631 11 124 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

 

W 2009 roku wskaźnik funkcji turystycznej w Subregionie Dolina Odry Wschód 

(Kraina Grądów Odrzańskich) wyniósł 0,53. Oznacza to, że na 100 stałych 

mieszkańców danego obszaru w 2009 roku przypadało 0,53 miejsc noclegowych. 

Analizując wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera 

stwierdzono, iż na 100 mieszkańców stałych Subregionu w 2009 r. przypadało 

21,82 turystów korzystających z noclegów. Natomiast zgodnie ze wskaźnikiem 
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intensywności ruchu turystycznego wg Charvata stwierdzono, że na 100 stałych 

mieszkańców Subregionu przypada 35,67 udzielonych noclegów. Zgodnie 

ze wskaźnikiem wykorzystania pojemności noclegowej zaobserwowano, 

że w 2009 roku na 1 miejsce noclegowe przypadało 67,29 udzielonych noclegów. 

Analizując wskaźniki gęstości ruchu stwierdzono, że na 1 m2 powierzchni subregionu 

przypada 22,55 korzystających z noclegów. Według wskaźnika gęstości bazy 

noclegowej na 1 km2 powierzchni Subregionu w 2009 roku przypadało 0,55 miejsc 

noclegowych. Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej mówi, że w 2009 roku 

na 1 miejsce noclegowe przypadało 41,16 korzystających z noclegu. Subregion 

charakteryzuje się bardzo niskim wskaźnikiem funkcji turystycznej w porównaniu 

do średniej wojewódzkiej, która wynosi 1,8.  

 
Tabela 27. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie Dolina Odry 
Wschód (Kraina Grądów Odrzańskich) w 2009 roku. 

Wskaźniki charakteryzujące intensywność ruchu turystycznego 
Wskaźnik funkcji turystycznej Baretjea 0,53 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera 21,82 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Charvata 35,67 

Wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej 67,29 

Wskaźnik gęstości ruchu 22,55 

Wskaźnik gęstości bazy noclegowej 0,55 

Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej 41,16 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

 

Na obszarze subregionu występują następujące formy ruchu turystycznego: 

• turystyka na obszarach wiejskich – agro- i ekoturystyka – występuje wiele 

obszarów o urozmaiconym krajobrazie, z dużą ilością lasów i łąk, o niewielkiej 

gęstości zaludnienia, położone w pobliżu rzeki, oddalone od ośrodków 

przemysłowych i dużych miast, możliwość rozwoju bazy noclegowej  

w obiektach agroturystycznych, 

• turystyka kulturowa – obiekty dziedzictwa kulturowego, 
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• walory przyrodnicze subregionu wpływają na rozwój turystyki aktywnej  

i specjalistycznej – turystyka rowerowa, jeździecka, piesza, wypoczynek  

w obszarach przyrodniczych, kajaki. 

Główne ośrodki subregionu to: Święta Katarzyna, Jelcz – Laskowice, Oleśnica. 

Prognozy korzystających osób z noclegów, w tym turystów wykonane na rzecz 

niniejszego raportu uwzględniają dane z pięciu ostatnich lat, tj. 2005-2009  

i ekstrapolują na lata przyszłe, 2010-2015. Wykorzystano w nich najnowsze dane 

statystyczne GUS. Prognozę przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresie. 

 
Tabela 28. Prognoza turystów korzystających z noclegów w subregionie Dolina Odry 
Wschód (Kraina Grądów Odrzańskich)  na lata 2010-2015 (tys.). 

 

Lata Korzystający z noclegów ogółem 
2005 41731 
2006 48374 
2007 55531 
2008 51120 
2009 42475 

Prognozy 

2010 51052 
2011 50555 
2012 50058 
2013 49562 
2014 49065 
2015 48568 

Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 
GUS z lat 2005 - 2009. 

 
Wykres 20. Prognoza turystów korzystających z noclegów w Subregionie Dolina 
Odry Wschód (Kraina Grądów Odrzańskich) na lata 2010-2015 (tys.) 
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Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 

GUS z lat 2005 - 2009, żółty kolor prognoza. 

 
 

2.5.2. Zagospodarowanie turystyczne 
 

Zgodnie z danymi GUS z lat 2005-2009 w subregionie Dolina Odry Wschód  

w 2009 roku znajdowało się 17 obiektów noclegowych. W przeciągu ostatniego 

pięciolecia liczba obiektów zmniejszyła się o jeden obiekt, przy jednoczesnym 

wzroście miejsc noclegowych o 17%.  

W 2009 roku najwięcej obiektów oraz miejsc noclegowych występowało  

w powiecie wrocławskim. Mimo tego w latach 2005-2009 zanotowano tam tendencję 

spadkową w liczbie obiektów noclegowych, jest mniej o 2 obiekty noclegowe  

w porównaniu do roku 2005, przy jednoczesnym wzroście miejsc noclegowych 

(wzrost o 3%). W mieście Oleśnica liczba obiektów noclegowych w ciągu pięciu 

ostatnich lat pozostaje taka sama, w postaci jednego obiektu noclegowego. Tylko  

w powiecie oławskim co roku przybywa średnio jeden obiekt noclegowy. 
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Tabela 29. Obiekty zbiorowego zakwaterowania wraz z miejscami noclegowymi  
w Subregionie Dolina Odry Wschód (Kraina Grądów Odrzańskich) w latach 2005-
2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

powiat wrocławski 
obiekty ogółem 14 14 14 13 12 

miejsca noclegowe 676 632 618 705 696 

powiat oławski 
obiekty ogółem 1 2 3 3 4 

miejsca noclegowe 12 59 92 95 164 

miasto Oleśnica 
obiekty ogółem 1 1 1 1 1 

miejsca noclegowe 165 165 176 168 172 
Subregion Dolina Odry 

Wschód (Kraina Grądów 
Odrzańskich) 

obiekty ogółem 16 17 18 17 17 
miejsca 

noclegowe 853 856 886 968 1 032 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

 
Wnioski: 

Jak wykazuje prognoza do 2015 r. wystąpi spadek ilości osób korzystających                    

z noclegów. Negatywnym zjawiskiem w tym kontekście jest częsty wybór przez 

turystów nieskategoryzowanych miejsc noclegowych, czy wręcz nieformalnych. 

Subregion znacznie odstaje w stosunku do Dolnego  Śląska jeżeli chodzi o poziom 

rozwoju turystyki  Dużym zagrożeniem dla rozwoju turystyki w subregionie jest 

sezonowość. Ruch turystyczny praktycznie ogranicza się do lipca i sierpnia. 

Aby go wydłużyć niezbędne są działania polegające na wprowadzaniu do oferty 

nowych produktów turystycznych podnoszących atrakcyjność subregionu 

w pozostałych miesiącach. Głównym celem działań związanych z rozwojem turystyki 

w subregionie jest uczynienie go głównym obszarem turystyki weekendowej 

i aktywnej dla aglomeracji wrocławskiej i opolskiej. Służyć mają temu kierunki 

rozwoju ukazane w celach strategicznych Koncepcji: 

• tworzenie i promocja oferty turystycznej w oparciu o walory kulturowo – 

przyrodnicze regionu, 

• współpraca instytucji, przedsiębiorców, organizacji oraz mieszkańców 

subregionu na rzecz rozwoju oferty turystycznej obszaru, 

• wsparcie działań zwiększających potencjał turystyczny subregionu. 
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2.6. Subregion Sudety Wałbrzyskie 
 

Subregion Sudety Wałbrzyskie położony jest na obszarze dwóch regionów 

Pogórza Zachodniosudeckiego i wschodniej części Sudetów Środkowych. W skład 

subregionu wchodzą następujące gminy: Świebodzice, Boguszów-Gorce, Szczawno 

Zdrój, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Walim, Głuszyca, Czarny Bór, Wałbrzych, a także 

powiat wałbrzyski. 

 

2.6.1. Dominujące formy turystyki 
 

Na podstawie danych uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego 

dotyczących liczby osób korzystających z noclegów na obszarze powiatu 

wałbrzyskiego i gminy miejskiej Świebodzice  w latach 2005-2009 określono wielkość 

ruchu turystycznego w Subregionie Sudety Wałbrzyskie.  

W subregionie Sudety Wałbrzyskie w badanym okresie czasu zauważalna jest 

tendencja wzrostowa w korzystaniu przez turystów z noclegów, natomiast liczba 

turystów zagranicznych korzystających z noclegów zmalała od 2005 roku o 10%. 

Podobna sytuacja występuje w powiecie wałbrzyskim, odnotowuje się w ciągu 

ostatnich pięciu lat wzrost wykorzystania infrastruktury turystycznej o 3%, ale 

mniejsze zainteresowanie noclegami wykazują turyści zagraniczni o 10%. Można 

zauważyć że tendencja wzrostowa występowała do 2007 roku, po czym następował 

stopniowy spadek turystów korzystających z obiektów oferowanych przez powiat.  

W gminie Świebodzice w latach 2005-2009 następował stopniowy wzrost  

w korzystaniu z noclegów przez turystów. W porównaniu do roku 2005, 

w 2009 korzystało z noclegów o 66% więcej turystów.  Zainteresowanie ze strony 

turystów zagranicznych obiektami noclegowymi gminy Świebodzice nastąpiło dopiero 

w 2009. Z noclegów skorzystało 11 turystów zagranicznych. 
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Tabela 30. Liczba osób korzystających z noclegów w subregionie w latach 2005-
2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Gmina miejska 
Świebodzice 

korzystający z 
noclegów ogółem 1 461 1 322 4 082 4 229 4 349 

korzystający z 
noclegów turyści 

zagraniczni 
0 0 18 0 11 

Powiat wałbrzyski 

korzystający z 
noclegów ogółem 40 691 47 037 56 795 50 982 42 010 

korzystający z 
noclegów turyści 

zagraniczni 
7 310 9 629 11 660 8 374 6 638 

Subregion Pogórza 
Sudety 

Wałbrzyskie 

korzystający z 
noclegów ogółem 42 152 48 359 60 877 55 211 46 359 

korzystający z 
noclegów turyści 

zagraniczni 
7 310 9 629 11 678 8 374 6 649 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

 

 

Aby przedstawić ruch turystyczny w subregionie obliczono wskaźniki 

przedstawione w poniższej tabeli.  

 
 

Tabela 31. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie Sudety 
Wałbrzyskie w 2009 roku. 

Wskaźniki charakteryzujące intensywność ruchu turystycznego 
Wskaźnik funkcji turystycznej Baretjea 0,54 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera 22,80 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Charvata 56,31 

Wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej 104,20 

Wskaźnik gęstości ruchu 85,06 

Wskaźnik gęstości bazy noclegowej 2,02 

Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej 42,18 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

W Subregionie Sudety Wałbrzyskie w 2009 roku wskaźnik funkcji turystycznej 

wyniósł 0,54, czyli na 100 stałych mieszkańców danego obszaru  w 2009 roku 

przypadało 0,54 miejsc noclegowych. Zgodnie ze wskaźnikiem intensywności ruchu 

turystycznego wg Schneidera stwierdzono, że na 100 mieszkańców stałych 
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Subregionu w 2009 r. przypadało 22,80 turystów korzystających z noclegów. 

Natomiast zgodnie ze wskaźnikiem intensywności ruchu turystycznego wg Charvata 

stwierdzono, że na 100 stałych mieszkańców Subregionu przypada 

56,31 udzielonych noclegów. Wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej 

podaje, że w 2009 roku w subregionie na 1 miejsce noclegowe przypadało 104,20 

udzielonych noclegów. Analizując wskaźniki gęstości ruchu stwierdzono, że na 1 m2 

powierzchni subregionu przypada 85,06 korzystających z noclegów. Według 

wskaźnika gęstości bazy noclegowej na 1 km2 powierzchni subregionu w 2009 roku 

przypadało 2,02 miejsc noclegowych. Natomiast wskaźnik rozwoju bazy noclegowej 

pokazuje, że w 2009 roku na 1 miejsce noclegowe przypadało 42,18 korzystających 

z noclegu. Subregion charakteryzuje się bardzo niskim wskaźnikiem funkcji 

turystycznej w porównaniu do średniej wojewódzkiej, która wynosi 1,8.  

Na obszarze subregionu występują następujące rodzaje turystyki: 

• dobrze rozwinięta turystyka uzdrowiskowa, dzięki występującym w subregionie 

zasobom wód mineralnych, uzdrowisko Jedlina Zdrój i Szczawno Zdrój, 

• turystyka miejska i kulturowa – bogactwo dziedzictwa kulturowego, 

• turystyka aktywna i specjalistyczna – turystyka rowerowa (kolarstwo górskie), 

piesza – liczna sieć szlaków turystycznych, 

• turystyka weekendowa. 

 

Główne ośrodki subregionu to: Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Jedlina Zdrój, 

Szczawno Zdrój. W miejscowościach uzdrowiskowych występuje największe 

zagęszczenie obiektów noclegowych. 

Prognozy korzystających osób z noclegów, w tym turystów wykonane na rzecz 

niniejszego raportu uwzględniają dane z pięciu ostatnich lat, tj. 2005-2009  

i ekstrapolują na lata przyszłe, 2010-2015. Wykorzystano w nich najnowsze dane 

statystyczne GUS. 
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Tabela 32. Prognoza turystów korzystających z noclegów w Subregionie Sudety 
Wałbrzyskie na lata 2010-2015 (tys.). 

 Lata Korzystający z noclegów ogółem 
2005 42152 
2006 48359 
2007 60877 
2008 55211 
2009 46359 

Prognozy 2010 56373 
2011 56781 
2012 57189 
2013 57597 
2014 58006 
2015 58414 

Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 
GUS z lat 2005 - 2009. 

 

 

Wykres 21. Prognoza turystów korzystających z noclegów w Subregionie Sudety 
Wałbrzyskie na lata 2010-2015 (tys.). 
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Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 

GUS z lat 2005 - 2009, żółty kolor prognoza. 
 

2.6.2. Zagospodarowanie turystyczne 
 

Zgodnie z danymi GUS z lat 2005-2009 w subregionie Sudety Wałbrzyskie                 

w 2009 roku znajdowały się 23 obiekty noclegowe, z czego 21 znajduje się 



 
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn.”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

81 
 

w powiecie wałbrzyskim, a 2 w gminie miejskiej Świebodzice. Do 2007 roku 

następował co roku przyrost obiektów noclegowych w subregionie średnio dwa 

obiekty, po czym do 2009 zarówno w powiecie wałbrzyskim, jak i w gminie 

Świebodzice malała liczba obiektów, a tym samym miejsc noclegowych. 

  

Tabela 33. Obiekty zbiorowego zakwaterowania wraz z miejscami noclegowymi  
w Subregionie Sudety Wałbrzyskie w latach 2005-2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Gmina miejska 
Świebodzice 

obiekty ogółem 1 1 2 3 2 
miejsca noclegowe 31 31 51 62 51 

Powiat wałbrzyski 
obiekty ogółem 18 20 22 21 21 

miejsca noclegowe 938 1 027 1 130 1 121 1 048 
Subregion Pogórza 

Sudety 
Wałbrzyskie 

obiekty ogółem 19 21 24 24 23 

miejsca noclegowe 969 1 058 1 181 1 183 1 099 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych 

Wnioski: 
Jak wskazuje prognoza korzystających z noclegów, nastąpi wzrost o 21% do 

2015 r. Subregion jest atrakcyjnym miejscem dla turystów, posiada bardzo bogate 

walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. Mocną stroną są uzdrowiska oraz 

ukształtowanie terenu sprzyjające uprawianiu aktywnych form turystyki. Subregion 

posiada ogromny potencjał, który może być wykorzystany w kontekście nowych 

trendów związanych z aktywnością, edukacją, zdrowiem.  Główne kierunki działania 

dla subregionu zamykają się w 3 celach strategicznych:  

• nowoczesna infrastruktura turystyczna i około turystyczna, 

• wzmocnienie pozycji subregionu „Góry Wałbrzyskie” na rynku turystycznym, 

• partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki. 

 

2.7 Subregion Ziemia Kłodzka 
 

Subregion Ziemia Kłodzka to gminy powiatu kłodzkiego oraz tereny gminy 

wiejskiej i miejskiej Bardo oraz Złoty Stok.  Główne znane miejscowości to: Bystrzyca 
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Kłodzka, Kłodzko, Lewin Kłodzki, Nowa Ruda, Szczytna, Radków, Międzylesie, 

Stronie Śląskie oraz Złoty Stok. 

 

2.7.1. Dominujące formy turystyki 
 

Na podstawie danych uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego 

dotyczących liczby osób korzystających z noclegu na obszarze powiatu kłodzkiego, 

miasta Złoty Stok oraz gminy Bardo w latach 2005-2009 określono wielkość ruchu 

turystycznego w Subregionie Ziemia Kłodzka. Na danym obszarze w 2009 roku 

liczba osób korzystających z noclegów wzrosła o 28 925 tysięcy, czyli o 13 % 

w porównaniu do 2005 roku. Od 2008 zauważa się tendencje malejące wśród liczby 

osób  ogółem nocujących w subregionie. Już w 2009 roku z noclegów skorzystało 

o 5 % mniej osób niż w roku 2008. Silniej te tendencje przekładają się na turystów 

zagranicznych. Tu w badanym przedziale czasowym nastąpił spadek 

o 10 125 noclegów, co daje o 69 % mniej osób korzystających z noclegów na Ziemi 

Kłodzkiej.  

 
Tabela 34. Liczba osób korzystających z noclegów w subregionie w latach 2005-
2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Powiat 
kłodzki 

korzystający z noclegów 
ogółem 196 569 186 420 236 654 233 211 221 690 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 24 863 19 593 22 243 18 426 14 693 

Gmina 
miejsko-
wiejska 
Bardno 

korzystający z noclegów 
ogółem 2 367 3 723 2 329 2 386 2 292 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 3 36 0 0 0 

Miasto Złoty 
Stok 

korzystający z noclegów 
ogółem 0 12 966 3 796 3 879 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 0 0 0 36 48 

Subregion 
Ziemi 

Kłodzkiej 

korzystający z 
noclegów ogółem 198 936 190 155 239 949 239 393 227 861 

korzystający z 
noclegów turyści 

zagraniczni 
24 866 19 629 22 243 18 462 14 741 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 
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Ruch turystyczny Subregionu Ziemi Kłodzkiej opisują także poniższe wskaźniki: 

 
Tabela 35. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie Ziemi 
Kłodzkiej w 2009 roku. 

Wskaźniki charakteryzujące intensywność ruchu turystycznego 
Wskaźnik funkcji turystycznej Baretje'a 5,11 
Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera 131,69 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Charvata 452,31 
Wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej 88,43 
Wskaźnik gęstości ruchu 132,25 
Wskaźnik gęstości bazy noclegowej 5,14 
Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej 5,14 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

 

Wskaźnik funkcji turystycznej Subregionu Ziemi Kłodzkiej wynosi 

5,11 co oznacza, iż na 100 stałych mieszkańców danego obszaru w 2009 roku 

przypadało 5 miejsc noclegowych. Analizując wskaźnik intensywności ruchu 

turystycznego wg Schneidera stwierdzono, iż na 100 mieszkańców stałych 

Subregionu w 2009 r. przypadało 132 turystów korzystających z noclegów. 

Natomiast zgodnie ze wskaźnikiem intensywności ruchu turystycznego wg Charvata 

stwierdzono, że na 100 stałych mieszkańców Subregionu Ziemi Kłodzkiej przypada 

452 udzielonych noclegów. Zgodnie ze wskaźnikiem wykorzystania pojemności 

noclegowej zaobserwowano, że w 2009 roku na 1 miejsce noclegowe przypadało 

88 udzielonych noclegów. Analizując wskaźniki gęstości ruchu stwierdzono, 

że z 1 m2 powierzchni subregionu przypada 132 korzystających noclegów. Według 

wskaźnika gęstości bazy noclegowej na 1 km2 powierzchni Subregionu w 2009 roku 

przypadało 5 miejsc noclegowe. Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej mówi, 

że w 2009 roku na 1 miejsce noclegowe przypadało 26 korzystających z noclegu. 

Subregion charakteryzuje się znacznie wyższym wskaźnikiem funkcji turystycznej 

w porównaniu do średniej wojewódzkiej, która wynosi 1,8.  

Zgodnie z „Koncepcją rozwoju subregionalnych produktów turystycznych Ziemi 

Kłodzkiej” można przedstawić następującą charakterystykę subregionu : 
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• Przyjazdy z rodziną, przyjazdy ze znajomymi oraz w zorganizowanej grupie na 

kilka dni z noclegiem. 

• Głównymi celami podróży są zwiedzanie i wypoczynek. 

• Kulminacja ruchu turystycznego występuje w okresie wiosenno-letnim. 

• Typowa forma przyjazdu to podróż samochodem osobowym, autokarem. 

• Najbardziej popularna  w subregionie jest turystyka uzdrowiskowa, aktywna, 

biznesowa i kulturowa. 

• Najważniejszymi obiektami turystycznymi są: Twierdza Kłodzka, Kompleks 

Osówka i podziemne sztolnie (Nowa Ruda, Złoty Stok) wraz z podziemną trasą 

turystyczną w Kłodzku, Szczeliniec Wielki i Błędne Skały, Zieleniec, Jaskinia 

Niedźwiedzi. 

Prognoza osób korzystających z noclegów w danym Subregionie wykonane na 

rzecz niniejszego raportu uwzględniają dostępne dane Głównego Urzędu 

Statystycznego z pięciu ostatnich lat, tj. 2005-2009 i ekstrapolują na lata przyszłe, 

2010 -2015.  

Tabela 36. Prognoza liczby osób korzystających z noclegów Subregionu Ziemia 
Kłodzka na lata 2010-2015. 

Lata Korzystający z noclegów ogółem 

2005 198936 

2006 190155 

2007 239949 

2008 239393 

2009 227861 

2010 242360 

2011 251021 

2012 259681 

2013 268342 

2014 277003 

2015 285663 
Źródło Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 

GUS z lat 2005 - 2009. 
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Zgodnie z prognozą w 2015 liczba osób korzystających z noclegów 

w Subregionie Ziemia Kłodzka wyniesie prawie 286 tysięcy, wzrośnie o 20 % 

w porównaniu do 2009 roku. 

 

Wykres 22. Osoby korzystające z noclegów Subregionu Ziemia Kłodzka na lata      
2010-2015. 
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Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 
GUS z lat 2005 - 2009, żółty kolor prognoza. 

 

2.7.2. Zagospodarowanie turystyczne 
 

Na Ziemi Kłodzkiej w 2009 roku funkcjonowało 113 miejsc zbiorowego 

zakwaterowania. Porównując 2009 rok do 2005 ilość obiektów wzrosła o 1. Jednak 

biorąc pod uwagę poszczególne lata między 2005-2009 widzimy duże zmiany.                   

W 2006 rok liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania zmalała, o 21 obiektów  

i dotyczyło to powiatu kłodzkiego. W 2007 roku w powiecie kłodzkim otworzono 18 

obiektów, w Bardzie jeden z obiektów zakończył swoją działalność, natomiast we 

Złotym Stoku powstał 1.  
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Tabela 37. Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym miejsc noclegowych 
w latach 2005-2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Powiat kłodzki 
obiekty ogółem 110 89 107 110 111 

miejsca noclegowe 
ogółem 7 895 6 539 7 924 7 988 8 712 

Gmina miejsko-
wiejska Bardno 

obiekty ogółem 2 2 1 1 1 
miejsca noclegowe 

ogółem 143 144 95 95 95 

Miasto Złoty Stok 
obiekty ogółem 0 0 1 1 1 

miejsca noclegowe 
ogółem 0 0 43 43 43 

Subregion Ziemi 
Kłodzkiej 

obiekty ogółem 112 91 109 112 113 
miejsca noclegowe 

całoroczne 8 038 6 683 8 062 8 126 8 850 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

 

Na terenie subregionu „Ziemia Kłodzka” funkcjonuje pięć uzdrowisk.  

Najważniejsze to: Duszniki-Zdrój, Polanica-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój. 

W Dusznikach Zdrój działają dwa sanatoria branżowe, trzy sanatoria i dwa szpitale 

uzdrowiskowe należące do Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich. Baza uzdrowiska Polanicy 

Zdrój to: dwa szpitale uzdrowiskowe, w tym jeden wczesnej poszpitalnej rehabilitacji 

kardiologicznej oraz cztery sanatoria uzdrowiskowe17. Baza lecznicza Kudowy Zdrój 

to szpital rehabilitacyjno-hematologiczny dla dzieci, 6 szpitali uzdrowiskowych, w tym 

jeden dla dzieci i jeden uzdrowiskowo-rehabilitacyjjny oraz 2 sanatoria.  

 
Wnioski: 

Subregion wykazuje jeden z najwyższych wskaźników funkcji turystycznej. 

Zgodnie z prognozą do 2015 r. nastąpi wzrost liczby turystów korzystających                   

z noclegów. Najmniej popularnym okresem jeżeli chodzi o przyjazdy jest zima, z tego 

względu konieczne są działania wprowadzające do oferty subregionu produkty 

związane z wypoczynkiem zimowym. Najpopularniejszymi formami spędzania 

wolnego czasu są: turystyka aktywna, kulturowa, uzdrowiskowa i biznesowa. Oferta 

subregionu ma szeroki wachlarz odbiorców. Głównym kierunkiem rozwoju turystyki 

                                            
17 www.polanica.pl. 
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jest zapewnienie turystom  dobrze spędzonego czasu i doskonałego wypoczynku. 

Przyczynić ma się do tego realizacja celów operacyjnych:  

• rozwój infrastruktury turystycznej Ziemi Kłodzkiej, 

• kreowanie nowych i wsparcie dla istniejących markowych produktów 

turystycznych Ziemi Kłodzkiej, 

• rozwój kadr sektora turystyki oraz współpracy sieciowej i międzynarodowej18. 

 

2.8 Subregion Bory Dolnośląskie 
 

Subregion Bory Dolnośląskie obejmuje swoim zasięgiem: Powiatu 

Zgorzeleckiego, Gminy Miejskiej Zgorzelec, Gminy Pieńsk, Powiatu 

Bolesławieckiego, Gminy Miejskiej Bolesławiec, Gminy Bolesławiec, Gminy i Miasta 

Węgliniec, Gminy Osiecznica, Gminy Nowogrodziec, Gminy Warta Bolesławiecka, 

Gminy Chocianów (powiat Polkowice), Gminy Przemków (powiat Polkowice), Gminy 

Lubin (powiat Lubin). Znane miejscowości subregionu to: Bolesławiec, Zgorzelec, 

Węgliniec, Kliczków. 

 

2.8.1. Dominujące formy turystyki 
 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statycznego liczba osób korzystających                   

z noclegów znajdujących się terenie subregionu Bory Dolnośląskie w latach 2005-

2009 wykazywała tendencję  malejącą. O ile w latach 2005-2007 liczba osób 

korzystających z noclegów rosła w całym subregionie, to w poszczególnych gminach 

już malała. Najwyższy spadek korzystających z noclegów w 2009 r. zanotował powiat 

bolesławiecki. W latach 2005-2009 liczba osób korzystających z noclegów 

subregionu Bory Dolnośląskie zmalała o 17 %, a turystów z zagranicy aż o 67 %.  

 
 

                                            
18 Koncepcja subregionalnych Produktów Turystycznych Ziemi Kłodzkiej. 
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Tabela 38. Liczba osób korzystających z noclegów w subregionie w latach 2005-
2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Powiat zgorzelecki 

korzystający z noclegów 
ogółem 55 766 66 378 69 905 65 953 56 290 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 26 161 27 281 30 576 25 268 18 750 

Powiat 
bolesławiecki 

korzystający z noclegów 
ogółem 46 798 42 948 40 215 36 295 26 378 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 21 363 20 875 15 117 13 212 9 364 

Gmina miejsko-
wiejska Węgliniec 

korzystający z noclegów 
ogółem 228 121 0 0 0 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 23 0 0 0 0 

Gmina miejsko-
wiejska Chocianów 

korzystający z noclegów 
ogółem 1 346 1 563 1 446 2 530 2 782 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 41 23 71 74 56 

Gmina miejsko-
wiejska Przemków 

korzystający z noclegów 
ogółem 2 776 2 721 2 638 2 694 2 500 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni * * * * * 

Gmina wiejska 
Lubin 

korzystający z noclegów 
ogółem 7 230 6 438 8 218 9 265 9 215 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 642 578 727 839 625 

Subregion Bory 
Dolnośląskie 

korzystający z noclegów 
ogółem 114 144 120 169 122 422 116 737 97 165 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 48 230 48 757 46 491 39 393 28 795 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

 
Tabela 39. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie Bory 
Dolnośląskie w 2009 roku. 

Wskaźniki charakteryzujące intensywność ruchu turystycznego 
Wskaźnik funkcji turystycznej Baretje'a  0,51 
Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera 42,94 
Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Charvata 72,06 
Wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej 142,03 
Wskaźnik gęstości ruchu 31,34 
Wskaźnik gęstości bazy noclegowej 0,37 
Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej 84,64 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

 

Wskaźnik funkcji turystycznej Subregionu Bory Dolnośląskie wynosi 

0,51 co oznacza, iż na 100 stałych mieszkańców danego obszaru w 2009 roku 
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przypadało 0,5 miejsca noclegowego. Analizując wskaźnik intensywności ruchu 

turystycznego wg Schneidera stwierdzono, iż na 100 mieszkańców stałych 

Subregionu w 2009 r. przypadało 43 turystów korzystających z noclegów. Natomiast 

zgodnie ze wskaźnikiem intensywności ruchu turystycznego wg Charvata 

stwierdzono, że na 100 stałych mieszkańców Subregionu Bory Dolnośląskie 

przypada 72 udzielonych noclegów. Zgodnie ze wskaźnikiem wykorzystania 

pojemności noclegowej zaobserwowano, że w 2009 roku na 1 miejsce noclegowe 

przypadało 142 udzielonych noclegów. Analizując wskaźniki gęstości ruchu 

stwierdzono, że z 1 m2 powierzchni subregionu przypada 31 korzystających 

noclegów. Według wskaźnika gęstości bazy noclegowej na 1 km2 powierzchni 

Subregionu w 2009 roku przypadało 0, 3 miejsca noclegowego. Wskaźnik rozwoju 

bazy noclegowej mówi, że w 2009 roku na 1 miejsce noclegowe przypadało 

85 korzystających z noclegu. Subregion charakteryzuje się bardzo niskim 

wskaźnikiem funkcji turystycznej w porównaniu do średniej wojewódzkiej, która 

wynosi 1,8.  

 

Zgodnie z Koncepcją Subregionalnego Produktu Turystycznego Borów 

Dolnośląskich, subregion charakteryzuje się następującymi cechami: 

• Główny model przyjazdu turysty to: „Turysta zachęcony przez znajomych, sam 

organizuje przyjazd, by w małej grupie rodziny i przyjaciół, wypoczywać                     

i zwiedzać region, korzysta z noclegów w hotelu, pensjonacie lub                     

w gospodarstwie agroturystycznym, podróżuje własnym samochodem”19. 

• Głównym typem turystyki jest turystyka aktywna, a głównymi celami są: 

wypoczynek i zwiedzanie. 

• Najbardziej rozpoznawalnym miastem subregionu jest Węgliniec,                      

a Największą atrakcją jest Zamek Kliczków. 

 

                                            
19 „Koncepcją Subregionalnego Produktu Turystycznego Borów Dolnośląskich” str. 109. 
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Prognoza osób korzystających z noclegów w Subregionie wykonane na rzecz 

niniejszego raportu uwzględniają dane z pięciu ostatnich lat, tj. 2005-2009                     

i ekstrapolują na lata przyszłe, 2010 -2015. 

 

Tabela 40. Prognoza liczby osób korzystających z noclegów Subregionu Bory 
Dolnośląskie na lata 2010-2015. 

Lata Korzystający z noclegów ogółem 
2005 114144 
2006 120169 
2007 122422 
2008 116737 
2009 97165 
2010 106038 
2011 101002 
2012 95967 
2013 90931 
2014 85896 
2015 80860 

Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 
GUS z lat 2005 - 2009. 

Zgodnie z prognozą wykonaną na cele niniejszego raportu w 2015 liczba osób 

korzystających z noclegów w Subregionie Bory Dolnośląskie zmaleje o 20 %                     

w porównaniu do 2009 roku. O ile w 2010 liczba osób korzystający z noclegów o 8 % 

to w następnych latach prognozuje się tendencję spadkową. 
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Wykres 23. Osoby korzystające z noclegów Subregionu Bory Dolnośląskie na lata 
2010-2015. 
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Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 
GUS z lat 2005 - 2009, żółty kolor prognoza. 

 

2.8.2. Zagospodarowanie turystyczne 
 

W obszarze subregionu Bory Dolnośląskie w 2009 roku zlokalizowanych było 

1 148 miejsc zbiorowego zakwaterowania. W badanych latach 2005-2009 ilość tych 

jednostek zmalała o 3 obiekty, a wzrosła o 3 miejsca noclegowe. Wskazuje to na 

rozbudowę już istniejących obiektów. Średnio w 2009 roku na jeden obiekt 

zbiorowego zakwaterowania przypadało 55 miejsc noclegowych. Najbardziej 

rozwiniętą bazę noclegową posiada powiat zgorzelecki, który mieści się przy granicy 

polsko-niemieckiej.  

 

Tabela 41. Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym miejsc noclegowych 
latach 2005-2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Powiat zgorzelecki 
obiekty ogółem 10 11 10 10 10 

miejsca noclegowe 
ogółem 840 895 871 899 875 

Powiat bolesławiecki 
obiekty ogółem 9 8 8 9 8 

miejsca noclegowe 
ogółem 9 8 8 9 8 

Gmina miejsko-wiejska 
Węgliniec 

obiekty ogółem 1 1 0 0 0 
miejsca noclegowe 

ogółem 20 22 0 0 0 
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Gmina miejsko-wiejska 
Chocianów 

obiekty ogółem 1 1 1 1 1 
miejsca noclegowe 

ogółem 48 86 86 74 75 

Gmina miejsko-wiejska 
Przemków 

obiekty ogółem 2 1 1 1 1 
miejsca noclegowe 

ogółem 93 40 40 40 40 

Gmina wiejska Lubin 
obiekty ogółem 1 1 1 1 1 

miejsca noclegowe 
ogółem 135 135 135 135 150 

Subregion Bory Dolnośląskie 
obiekty ogółem 24 23 21 22 21 

miejsca noclegowe 
ogółem 1 145 1 186 1 140 1 157 1 148 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

 
Wnioski: 

Jak wynika z prognozy do 2015 r. nastąpi spadek liczby osób korzystających                     

z noclegów. Subregion oferuje małą ilość miejsc noclegowych. Niedostatecznie 

rozwinięta jest również turystyka aktywna, pomimo, że występują tu doskonałe 

warunki. Wraz z budową infrastruktury turystycznej konieczne są działania 

zapewniające profesjonalną obsługę ruchu turystycznego. Kolejnym ważnym  

czynnikiem wpływającym na rozwój turystyki jest aktywne wspieranie podmiotów 

prywatnych oraz instytucji promujących turystykę. Najważniejsze kierunki rozwoju 

turystyki w subregionie zostały określone w 6 celach strategicznych Koncepcji 

Subregionalnego Produktu Turystycznego Borów Dolnośląskich: 

• rozwój markowych produktów turystycznych, 

• tworzenie markowej infrastruktury turystycznej, 

• budowa systemów wsparcia dla rozwoju markowych produktów turystycznych 

i sektora turystycznego w Subregionie, 

• zintegrowany system promocji regionu oparty o System Identyfikacji Wizualnej 

Subregionu Borów Dolnośląskich, 

• wzmocnienie wizerunku Subregionu Borów Dolnośląskich jako obszaru 

atrakcyjnego dla turystów krajowych i zagranicznych, 

• uczynienie z sektora turystycznego Subregionu Borów Dolnośląskich sfery 

stymulującej rozwój społeczno – gospodarczy i wpływającej na polepszenie 

sytuacji na rynku pracy. 
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2.9 Subregion Nysa, Kwisa, Bóbr. 
 

Subregion Nysa, Kwisa, Bóbr obejmuje: Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Gminy 

Leśna, Gminy Lubomierz, Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Gminy Sulików, Gminy 

Wleń, Gminy Zgorzelec, Miasta i Gminy Bogatynia, Gminy Lubań, Gminy Miejskiej 

Zawidów, Gminy Miejskiej Zgorzelec, Powiatu Lubańskiego, Powiatu Lwóweckiego. 

Najbardziej znane miasta regionu to: Bogatynia, Zgorzelec i Bolesławiec. 

 

2.9.1. Dominujące formy turystyki 
 

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Główny Urząd Statyczny w latach 2005-

2009 korzystających  z  noclegów  na  obszarze subregionu było co raz więcej.  

W 2009 roku było o 17 % więcej osób, które nocowały w Subregionie Nysa, Kwisa, 

Bóbr niż w roku bazowym, 2005. Liczba osób pochodzących z zagranicy,                     

a korzystających na danym obszarze z noclegów w 2009 roku wzrosła o 1 %                    

w odniesieniu do 2005 roku. Około 30 % turystów zagranicznych z ogółu nocowała     

w 2009 roku w subregionie. 

Największe tendencje wzrostowe osób korzystających z noclegów w badanym 

przedziale czasowym zanotowała Gmina Wiejska Zgorzelec, w 2009 roku było  

o 75 % więcej osób niż 2005. Natomiast Gmina Miejska Zgorzelec zanotowała  

w 2009 roku 32 % zmniejszenie się liczby osób korzystających z noclegów  

w odniesieniu do 2005 roku. Ukazane trendy mają przełożenie na turystów 

zagranicznych. Wskazuje to, ze miasto Zgorzelec straciło zainteresowanie bazą 

noclegową na rzecz bazy rozwiniętej na obszarze wiejskim Zgorzelca.  

Powiat lubański odznacza się największą ilością osób korzystających z noclegów. 

Prawie połowa zanotowanych noclegów w 2009 roku całego regionu, odbyła się                 

w danym powiecie. 
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Tabela 42. Liczba osób korzystających z noclegów w subregionie w latach 2005-
2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Powiat 
lwówecki 

korzystający z noclegów 
ogółem 14 358 11 093 12 795 14 768 16 604 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 1 124 1 239 1 355 1 301 1 279 

Powiat 
lubański 

korzystający z noclegów 
ogółem 46 908 48 786 56 291 63 969 67 012 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 14 975 17 861 23 238 23 370 22 600 

Gmina miejska 
Zgorzelec 

korzystający z noclegów 
ogółem 42 958 39 497 39 226 36 730 32 444 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 24 234 22 300 21 499 16 371 13 797 

Gmina wiejska 
Zgorzelec 

korzystający z noclegów 
ogółem 3 273 16 719 21 830 19 187 13 017 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 374 3 747 8 349 8 477 4 619 

Gmina miejska 
Zawidów 

korzystający z noclegów 
ogółem 752 0 0 0 0 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni  * - - - - - 

Gmina 
miejsko-
wiejska 

Bogatynia 

korzystający z noclegów 
ogółem 8 555 10 041 8 849 10 036 10 829 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 1 530 1 234 728 420 334 

Gmina wiejska 
Sulików 

korzystający z noclegów 
ogółem * - - - - - 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni  * - - - - - 

Subregion 
Nysa-Kwisa-

Bóbr 

korzystający z noclegów 
ogółem 116 804 126 136 138 991 144 

690 
139 
906 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 42 237 46 381 55 169 49 939 42 629 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych 
* brak danych 

 

 

Tabela 43. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie Nysa, Kwisa, 
Bóbr w 2009 roku. 

Wskaźniki charakteryzujące intensywność ruchu turystycznego 

Wskaźnik funkcji turystycznej Baretje'a  2,41 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera 77,94 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Charvata 278,30 

Wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej 115,55 

Wskaźnik gęstości ruchu 91,56 
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Wskaźnik gęstości bazy noclegowej 2,83 

Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej 32,36 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

 

Wskaźnik funkcji turystycznej Subregionu Nysa, Kwisa, Bóbr wynosi 2,41 co 

oznacza, iż na 100 stałych mieszkańców danego obszaru w 2009 roku przypadały 4 

miejsca noclegowe. Analizując wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg 

Schneidera stwierdzono, iż na 100 mieszkańców stałych Subregionu w 2009 r. 

przypadało 78 turystów korzystających z noclegów. Natomiast zgodnie ze 

wskaźnikiem intensywności ruchu turystycznego wg Charvata stwierdzono, że na 

100 stałych mieszkańców Subregionu Nysa, Kwisa, Bóbr przypada 278 udzielonych 

noclegów. Zgodnie ze wskaźnikiem wykorzystania pojemności noclegowej 

zaobserwowano, że w 2009 roku na 1 miejsce noclegowe przypadało 116 

udzielonych noclegów. Analizując wskaźniki gęstości ruchu stwierdzono, że z 1 km2 

powierzchni subregionu przypada 92 korzystających noclegów. Według wskaźnika 

gęstości bazy noclegowej na 1 km2 powierzchni Subregionu w 2009 roku przypadało 

3 miejsca noclegowe. Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej mówi, że w 2009 roku na  

1 miejsce noclegowe przypadało 32 korzystających z noclegu. 

Subregion charakteryzuje się wyższym wskaźnikiem funkcji turystycznej                   

w porównaniu do średniej wojewódzkiej, która wynosi 1,8.  

Głównym produktem turystycznym Subregionu jest turystyka aktywna                     

i specjalistyczna (sporty lotnicze, kajaki), turystyka kulturowa, uzdrowiskowa                     

i przemysłowa. 

Prognoza osób korzystających z noclegów w Subregionie Nysa, Kwisa, Bóbr na 

lata 2010-2015. 

Prognoza osób korzystających z noclegów w Subregionie wykonana na rzecz 

niniejszego raportu uwzględnia dane z pięciu ostatnich lat, tj. 2005-2009,                     

które ekstrapolują na lata przyszłe, 2010 -2015. 
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Tabela 44. Prognoza liczby osób korzystających z noclegów Subregionu Nysa, 
Kwisa, Bóbr na lata 2010-2015. 

 
Lata 

 

Korzystający z noclegów ogółem 
 
 

2005 116804 
2006 126136 
2007 138991 
2008 144690 
2009 139906 
2010 153352 
2011 158955 
2012 164559 
2013 170162 
2014 175766 
2015 181369 

Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 
GUS z lat 2005 - 2009. 

 

Zgodnie z prognozą liczba osób korzystających z noclegów będzie wykazywała 

tendencję rosnące. W 2015 w Subregionie Nysa, Kwisa, Bóbr osób korzystających             

z noclegów będzie o 23 % więcej niż było w 2009 roku. 

 

Wykres 24. Osoby korzystające z noclegów Subregionu Nysa, Kwisa, Bóbr na lata 
2010-2015. 
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Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 
GUS z lat 2005 - 2009, żółty kolor prognoza. 
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2.9.2. Zagospodarowanie turystyczne 
 

W 2009 roku na terenie Subregionu Nysa, Kwisa, Bóbr funkcjonowało 66 

obiektów zbiorowego zakwaterowania. W latach 2005-2009 liczba ich wzrosła o 15 

obiektów, a o 734 miejsc noclegowych. Średnio w 2009 roku jeden hotel oferował 66 

miejsc noclegowych. Największy rozwój bazy noclegowej subregionu miał miejsce               

w 2007 toku, kiedy to powstało 8 nowych obiektów zbiorowego zakwaterowania. 

Prawie wszystkie powstały w powiecie lubańskim. Tu też najwięcej osób korzysta                     

z noclegów na danym regionie. 

 
Tabela 45. Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym miejsc noclegowych 
w latach 2005-2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Powiat lwówecki 
obiekty ogółem 9 10 11 13 13 

miejsca noclegowe 
ogółem 363 429 623 561 641 

Powiat lubański 
obiekty ogółem 38 35 42 44 43 

miejsca noclegowe 
ogółem 2 406 2 383 2 702 2 672 2 807 

Gmina miejska 
Zgorzelec 

obiekty ogółem 5 5 5 5 5 
miejsca noclegowe 

ogółem 363 366 364 364 359 

Gmina wiejska 
Zgorzelec 

obiekty ogółem 1 2 2 2 2 
miejsca noclegowe 

ogółem 126 212 212 220 217 

Gmina miejska 
Zawidów 

obiekty ogółem 1 0 0 0 0 
miejsca noclegowe 

ogółem 71 0 0 0 0 

Gmina miejsko-
wiejska Bogatynia 

obiekty ogółem 2 3 3 3 3 
miejsca noclegowe 

ogółem 260 295 295 315 299 

Gmina wiejska 
Sulików ** 

obiekty ogółem - - - - - 
miejsca noclegowe 

ogółem - - - - - 

Subregion Nysa-
Kwisa-Bóbr 

obiekty ogółem 56 55 63 67 66 
miejsca noclegowe 

ogółem 3 589 3 685 4 196 4 132 4 323 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 
** brak danych dla danej jednostki 

 

Na terenie Subregionu Nysa, Kwisa, Bóbr znajdują się 2 uzdrowiska; Świeradów 

Zdrój oraz Opolno Zdrój. Baza uzdrowiskowa to 2 szpitale uzdrowiskowe, w tym 
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jeden dla dzieci oraz Centrum Rehabilitacji i Reumatologii Goplana, 2 Sanatoria  

i Dom Zdrojowy20. 
 
Wnioski: 

Jak wynika z prognozy dla subregionu odnośnie liczby osób korzystających                

z noclegów, do 2015 r. dominować będzie tendencja wzrostowa. Sprzyjać to będzie 

rozwojowi gospodarki turystycznej. Najbardziej popularną formą spędzania czasu 

jest turystyka weekendowa, która należy wzmacniać i traktować jako kierunek 

priorytetowy. Kierunki rozwoju turystyki subregionu określają cele operacyjne 

zawarte w Koncepcji Subregionalnego Produktu Turystycznego SUBREGIONU 

NYSA-KWISA-BÓBR: 

• rozwój produktu turystyka rekreacyjno-wypoczynkowa, 

• rozwój produktu turystyka piesza, 

• rozwój produktu turystyka rowerowa, 

• rozwój produktu turystyka konferencyjna, 

• rozwój produktu turystyka krajoznawcza i kulturowa, 

• rozwój produktu turystyka zdrowotne / w tym spa i welles /, 

• rozwój produktu turystyka wiejska, 

• rozwój produktu agroturystyka, 

• rozwój produktu turystyka przygraniczna, 

• wspieranie rozwoju jakości bazy noclegowej i gastronomicznej, 

• podnoszenie standardów obsługi klienta, 

• stworzenie zintegrowanego systemu promocji subregionu, 

• eksponowanie unikalnych walorów markowych produktów turystycznych. 

2.10 Subregion Dolina Odry Zachodniej 
 

Subregion Dolina Odry Zachodniej tworzy porozumienie gmin: Głogów, Pęcław, 

Rudna, Ścinawa (gmina miejsko-wiejska), Prochowice (gmina miejsko-wiejska), 

                                            
20 www.uzdrowisko-swieradow.pl. 
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Jemielno, Wińsko, Brzeg Dolny (gmina miejsko-wiejska), Wołów (gmina miejsko-

wiejska), Malczyce, Miękinia i Niechlów oraz miasto Środa Śląska. 

Głównym atrakcyjnym miastami są Głogów, Środa Śląska i Brzeg Dolny.   

 

2.10.1. Dominujące formy turystyki 
 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego wiele gmin wchodzących              

w skład Subregionu Dolina Odry Zachodniej nie prowadzi ewidencji osób 

korzystających z noclegów. Z dostępnych danych wynika, że w 2009 roku ponad  

8 tysięcy osób korzystało z noclegów oferowanych przez subregion, w tym 3 %  

to osoby z zagranicy. W ostatnich dwóch latach liczba ta zmniejszyła się w: 2008  

o 785 osób, a w 2009 o 1 791 osób korzystających z noclegów. W całym regionie  

w latach 2005-2009 liczba korzystających z noclegów zmniejszyła się o 786 osób, 

czyli prawie o 10 %, a osobom z zagranicy o 68 %. 

Najwięcej noclegów w 2005-2009 udzieliła Gmina Miejsko-Wiejska Brzeg Dolny21 

(średnia z 5 lat - 4 422), jednak od 2007 roku było ich, co raz mniej a w 2009 roku 

prawie o połowę mniej osób skorzystało z noclegów danego obszaru. Natomiast 

Gmina Miejsko-Wiejska Wołów, w badanym przedziale czasowym udzieliła średnio 

3 709 noclegów, jednak liczba ta oscyluje na podobnym poziomie. W 2008 roku 

nastąpił duży wzrost korzystających z noclegów, a w 2009 prawie na takim samym 

poziomie wystąpił spadek. 

 

Tabela 46. Liczba osób korzystających z noclegów w subregionie w latach 2005-
2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Gmina wiejska 
Głogów* 

korzystający z 
noclegów ogółem - - - - - 

korzystający z 
noclegów turyści 

zagraniczni 
- - - - - 

Gmina wiejska 
Pęcław* 

korzystający z 
noclegów ogółem - - - - - 

                                            
21 Wynika z dostępnych danych GUS – Bank Danych Regionalnych. 
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korzystający z 
noclegów turyści 

zagraniczni 
- - - - - 

Gmina wiejska 
Rudna* 

korzystający z 
noclegów ogółem - - - - - 

korzystający z 
noclegów turyści 

zagraniczni 
- - - - - 

Gmina miejsko-
wiejska Ścinawa* 

korzystający z 
noclegów ogółem - - - - - 

korzystający z 
noclegów turyści 

zagraniczni 
- - - - - 

Gmina miejsko-
wiejska 

Prochowice* 

korzystający z 
noclegów ogółem - - - - - 

korzystający z 
noclegów turyści 

zagraniczni 
- - - - - 

Gmina wiejska 
Jemielno 

korzystający z 
noclegów ogółem 0 0 0 0 512 

korzystający z 
noclegów turyści 

zagraniczni 
0 0 0 0 3 

Gmina wiejska 
Wińsko* 

korzystający z 
noclegów ogółem 275 345 433 429 420 

korzystający z 
noclegów turyści 

zagraniczni 
- - - - - 

Gmina miejsko-
wiejska Brzeg Dolny 

korzystający z 
noclegów ogółem 4 187 5 445 5 142 4 457 2 880 

korzystający z 
noclegów turyści 

zagraniczni 
630 930 445 339 209 

Gmina miejsko-
wiejska Wołów* 

korzystający z 
noclegów ogółem 3 006 3 171 3 773 4 845 3 751 

korzystający z 
noclegów turyści 

zagraniczni 
- - - - - 

Gmina wiejska 
Malczyce* 

korzystający z 
noclegów ogółem - - - - - 

korzystający z 
noclegów turyści 

zagraniczni 
- - - - - 

Gmina wiejska 
Miękinia 

korzystający z 
noclegów ogółem 1 369 1 633 1 279 111 488 

korzystający z 
noclegów turyści 

zagraniczni 
54 20 93 6 10 

Gmina wiejska 
Niechlów* 

korzystający z 
noclegów ogółem - - - - - 

korzystający z 
noclegów turyści 

zagraniczni 
- - - - - 



 
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn.”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

101 
 

Subregion Odry 
Zachodniej 

korzystający z 
noclegów ogółem 8 837 10 594 10 627 9 842 8 051 

korzystający z 
noclegów turyści 

zagraniczni 
684 950 538 345 222 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych 

* brak danych dla danej jednostki. 

 
Tabela 47. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie Dolina Odry 
Zachodniej w 2009 roku. 

Wskaźniki charakteryzujące intensywność ruchu turystycznego 
Wskaźnik funkcji turystycznej Baretje'a  0,52 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera 7,81 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Charvata 45,31 

Wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej 86,99 

Wskaźnik gęstości ruchu 4,44 

Wskaźnik gęstości bazy noclegowej 0,30 

Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej 14,99 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

 

Wskaźnik funkcji turystycznej Subregionu Dolina Odry Zachodniej wynosi 0,52,  

co oznacza, iż na 100 stałych mieszkańców danego obszaru w 2009 roku przypadało 

0,5 miejsca noclegowego. Analizując wskaźnik intensywności ruchu turystycznego 

wg Schneidera stwierdzono, iż na 100 mieszkańców stałych Subregionu w 2009 r. 

przypadało 8 turystów korzystających z noclegów. Natomiast zgodnie  

ze wskaźnikiem intensywności ruchu turystycznego wg Charvata stwierdzono,  

że na 100 stałych mieszkańców Subregionu Subregionie Dolina Odry Zachodniej 

przypada 45 udzielonych noclegów. Zgodnie ze wskaźnikiem wykorzystania 

pojemności noclegowej zaobserwowano, że w 2009 roku na 1 miejsce noclegowe 

przypadało 87 udzielonych noclegów. Analizując wskaźniki gęstości ruchu 

stwierdzono, że z 1 km2 powierzchni subregionu przypada 4 korzystających 

noclegów. Według wskaźnika gęstości bazy noclegowej na 1 km2 powierzchni 

Subregionu w 2009 roku przypadało 0, 3 miejsca noclegowego. Wskaźnik rozwoju 

bazy noclegowej mówi, że w 2009 roku na 1 miejsce noclegowe przypadało 15 

korzystających z noclegu. 
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Subregion charakteryzuje się bardzo niskim wskaźnikiem funkcji turystycznej                     

w porównaniu do średniej wojewódzkiej, która wynosi 1,8.  

 

Główne produkty Subregionu Dolina Odry Zachodniej to: turystyka miejska                 

i kulturowa oraz aktywna. 

 

Prognoza osób korzystających z noclegów w Subregionie Dolina Odry Zachodniej 

na lata 2010-2015. 

 

Prognoza osób korzystających z noclegów w Subregionie wykonana na rzecz 

niniejszego raportu uwzględnia dane z pięciu ostatnich lat, tj. 2005-2009, które                      

ekstrapolują na lata przyszłe, 2010 -2015. 

 
Tabela 48. Prognoza liczby osób korzystających z noclegów Subregionu Dolina Odry 
Zachodniej na lata 2010-2015. 

Lata Korzystający z noclegów ogółem 
2005 8837 
2006 10594 
2007 10627 
2008 9842 
2009 8051 
2010 9599 
2011 9217 
2012 8834 
2013 8452 
2014 8070 
2015 7687 

Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 

GUS z lat 2005 - 2009. 

 

Zgodnie z prognozą wykonaną na cele niniejszego raportu w 2015 liczba osób 

korzystających z noclegów w Subregionie Dolina Odry Zachodniej zmaleje o 5 %                  

w stosunku do roku 2009.  
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Wykres 25. Osoby korzystające z noclegów Subregionu Dolina Odry Zachodniej na 
lata 2010-2015. 
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Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 

GUS z lat 2005 - 2009, żółty kolor prognoza. 

 

2.10.2. Zagospodarowanie turystyczne 
 

W subregionie Dolina Odry Zachodniej zgodnie z dostępnymi i podanymi przez 

Główny Urząd Statystyczny danymi w 2009 roku funkcjonowały 4 obiekty zbiorowego 

zakwaterowania, o 1 więcej niż w roku 2005. Średnio w 2009 w jednym hotelu 

mieściło się 90 miejsc noclegowych. W latach 2005-2007 liczba obiektów była taka 

sama, w następnym roku zmalała o 1 obiekt, a w 2009 roku zwiększyła się o kolejne 

2. Najwięcej obiektów zbiorowego zakwaterowania funkcjonuje w gminie miejsko-

wiejskiej Brzeg Dolny. Dwa obiekty zlokalizowana na terenie danej gminy oferowały 

w 2005 roku 172 miejsca noclegowe, w następnym roku liczba miejsc zmalała o 52 

miejsca i utrzymywała się na tym poziomie przez następne 2 lata.                     

W 2009 roku liczba miejsc noclegowych oferowanych przez gminę Brzeg Dolny 

ponownie wzrosła, tym razem o 57 miejsc (czyli o 5 więcej niż stan w 2005 roku).                 

W gminie wiejsko-miejskiej Wołów funkcjonuje 1 obiekt zbiorowego zakwaterowania, 

jednak w swoje ofercie posiada 251 miejsc noclegowych (w 2009 roku), jest to o 74 

miejsc noclegowych więcej niż w ofercie 2 obiektów z gminy Brzeg Dolny. 
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Tabela 49. Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym miejsc noclegowych 
w latach 2005-2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Gmina wiejska 
Głogów* 

obiekty ogółem - - - - - 
miejsca noclegowe ogółem - - - - - 

Gmina wiejska 
Pęcław* 

obiekty ogółem - - - - - 
miejsca noclegowe ogółem - - - - - 

Gmina wiejska Rudna* 
obiekty ogółem - - - - - 

miejsca noclegowe ogółem - - - - - 

Gmina miejsko-
wiejska Ścinawa* 

obiekty ogółem - - - - - 
miejsca noclegowe ogółem - - - - - 

Gmina miejsko-
wiejska Prochowice* 

obiekty ogółem - - - - - 
miejsca noclegowe ogółem - - - - - 

Gmina wiejska 
Jemielno* 

obiekty ogółem 0 0 0 0 1 
miejsca noclegowe ogółem 0 0 0 0 37 

Gmina wiejska Wińsko
obiekty ogółem 1 1 1 1 1 

miejsca noclegowe ogółem 40 40 40 40 40 

Gmina miejsko-
wiejska Brzeg Dolny 

obiekty ogółem 2 2 2 2 2 
miejsca noclegowe ogółem 172 120 120 120 177 

Gmina miejsko-
wiejska Wołów 

obiekty ogółem 1 1 1 1 1 
miejsca noclegowe ogółem 214 219 219 242 251 

Gmina wiejska 
Malczyce* 

obiekty ogółem - - - - - 
miejsca noclegowe ogółem - - - - - 

Gmina wiejska 
Miękinia 

obiekty ogółem 1 1 1 0 1 
miejsca noclegowe ogółem 32 32 32 0 32 

Gmina wiejska 
Niechlów* 

obiekty ogółem - - - - - 
miejsca noclegowe ogółem - - - - - 

Subregion Odry 
Zachodniej 

obiekty ogółem 5 5 5 4 6 
miejsca noclegowe 

całoroczne 458 411 411 402 537 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych 
*brak danych dla danej jednostki. 
 
Wnioski:  

Prognoza dla Subregionu wskazuje spadek liczby korzystających z noclegu do 

2015 r. Subregion charakteryzuje się niską funkcją turystyczną. Wiele gmin nie 

posiada obiektu noclegowego, co hamuje wzrost ruchu turystycznego. Subregion nie 
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ma opracowanej koncepcji rozwoju turystycznego, z tego też względu nie ma 

kompleksowej wizji  rozwoju.  

2.11 Subregion Przedgórze Sudeckie 
 

Subregion Przedgórze Sudeckie tworzą 3 powiaty: dzierżoniowski, świdnicki  

i ząbkowicki. Główne znane miejscowości to: Świdnica, Ząbkowice Śląskie, 

Dzierżoniów, Ziębice, Srebrna Góra, Henryków.  

 

2.11.1. Dominujące formy turystyki 
 

W Subregionie Przedgórze Sudeckie liczba osób ogółem korzystających                   

z noclegów w badanym przedziale czasowym, tj. 2005-2009 wzrosła o 19 %,                     

a jednocześnie zmalała liczba osób z zagranicy o 37 %.  Tendencje spadkowe 

zauważa się od 2008 roku. W danym roku liczba osób korzystających z noclegów 

zmalała o 2 %, ale w już w następnym roku 2009 o kolejne 9 %. 

Najwięcej osób skorzystało z bazy noclegowej powiatu świdnickiego, średnio  

w badanych 5 latach skorzystało 39 tysięcy osób z noclegów danego terenu, o 28 % 

z nich to były osoby zagraniczne. Podobną proporcję osób korzystających  

z noclegów wykazuje powiat dzierżoniowski, z tym że z jego noclegów korzysta 

prawie 19 tysięcy osób (średnia z 5 lat).  

 
Tabela 50. Liczba osób korzystających z noclegów w subregionie w latach 2005-
2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Powiat 
dzierżoniowski 

korzystający z noclegów 
ogółem 12 868 17 127 23 678 21 859 18 891 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 4 267 5 138 8 234 5 823 4 320 

Powiat świdnicki 

korzystający z noclegów 
ogółem 38 398 38 757 39 846 38 420 40 577 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 12 760 13 154 12 548 7 602 8 054 

Powiat 
ząbkowicki 

korzystający z noclegów 
ogółem 4 245 7 145 12 271 14 135 8 685 

korzystający z noclegów 61 184 437 175 64 
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turyści zagraniczni 

Subregion 
Przedgórze 
Sudeckie 

korzystający z 
noclegów ogółem 55 511 63 029 75 795 74 414 68 153 

korzystający z 
noclegów turyści 

zagraniczni 
17 088 18 476 21 219 13 600 12 438 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

 

Poniżej przedstawiono wskaźniki obrazujące intensywność ruchu  turystycznego                      

w Subregionie Przedgórze Sudeckie w 2009 roku. 

 
Tabela 51. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie Przedgórze 
Sudeckie w 2009 roku. 

Wskaźniki charakteryzujące intensywność ruchu turystycznego 

Wskaźnik funkcji turystycznej Baretje'a  0,58 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera 20,50 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Charvata 57,85 

Wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej 100,54 
Wskaźnik gęstości ruchu 33,71 
Wskaźnik gęstości bazy noclegowej 0,95 

Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej 35,63 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

 

Wskaźnik funkcji turystycznej Subregionu Przedgórze Sudeckie wynosi 0, 58 co 

oznacza, iż na 100 stałych mieszkańców danego obszaru w 2009 roku przypadało 

0,5 miejsca noclegowego. Analizując wskaźnik intensywności ruchu turystycznego 

wg Schneidera stwierdzono, iż na 100 mieszkańców stałych Subregionu w 2009 r. 

przypadało 20 turystów korzystających z noclegów. Natomiast zgodnie  

ze wskaźnikiem intensywności ruchu turystycznego wg Charvata stwierdzono,  

że na 100 stałych mieszkańców Subregionu Subregionie Przedgórze Sudeckie 

przypada 58 udzielonych noclegów. Zgodnie ze wskaźnikiem wykorzystania 

pojemności noclegowej zaobserwowano, że w 2009 roku na 1 miejsce noclegowe 

przypadało 100 udzielonych noclegów. Analizując wskaźniki gęstości ruchu 

stwierdzono, że z 1 m2 powierzchni subregionu przypada 34 korzystających 

noclegów. Według wskaźnika gęstości bazy noclegowej na 1 km² powierzchni 
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Subregionu w 2009 roku przypadało 1 miejsce noclegowe. Wskaźnik rozwoju bazy 

noclegowej mówi, że w 2009 roku na 1 miejsce noclegowe przypadało 36 

korzystających z noclegu.  

Subregion charakteryzuje się bardzo niskim wskaźnikiem funkcji turystycznej               

w porównaniu do średniej wojewódzkiej, która wynosi 1,8.  

 

Produkty turystyczne Subregionu Przedgórze Sudeckie to turystyka aktywna, 

kulturowa oraz przemysłowa. 

Prognoza osób korzystających z noclegów w Subregionie Przedgórze Sudeckie 

na lata 2010-2015. 

Prognoza osób korzystających z noclegów w Subregionie wykonane na rzecz 

niniejszego raportu uwzględniają dane z pięciu ostatnich lat, tj. 2005-2009, które                      

ekstrapolują na lata przyszłe, 2010 -2015. 

 
Tabela 52. Prognoza liczby osób korzystających z noclegów Subregionu Przedgórze 
Sudeckie na lata 2010-2015. 

Lata Korzystający z noclegów ogółem 
2005 55511 
2006 63029 
2007 75795 
2008 74414 
2009 68153 
2010 79333 
2011 82020 
2012 84706 
2013 87392 
2014 90078 
2015 92765 

Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 
GUS z lat 2005 - 2009. 

 

Zgodnie z prognozą liczba korzystających z noclegów w Subregionie będzie 

rosnąć. W 2015 prawie 93 tysiące osób skorzysta z noclegów regionu Przedgórza 

Sudeckiego, będzie to o 27 % więcej niż 2009 roku. 
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Wykres 26. Osoby korzystające z noclegów Subregionu Przedgórze Sudeckie na lata 
2010-2015. 
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Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 
GUS z lat 2005 - 2009, żółty kolor prognoza. 

 

2.11.2. Zagospodarowanie turystyczne 
 

Na terenie Subregionu Przedgórze Sudeckie w 2009 roku zlokalizowanych było 

29 obiektów zbiorowego zakwaterowania, oferujących 1 913 miejsc noclegowych. 

Średnio, w 2009 roku, w 1 obiekcie zlokalizowanych było 66 miejsc noclegowych. Na 

przełomie lat 2005-2009 powstało 6 nowych obiektów zbiorowego zakwaterowania,   

a powstało 618 kolejnych miejsc noclegowych. W 2006 roku zmalała ilość obiektów             

o 3, w tym 2 były zlokalizowane w pow. ząbkowickim. W następnym roku powstało  

8 obiektów, w tym 4 na terenie właśnie powiatu ząbkowickiego i 3 dzierżoniowskiego. 

W następnym roku na tle subregionu nie zanotowano zmian, jednak szczegółowo  

1 obiekt powstał w powiecie świdnickim, a  jeden zamknięto w ząbkowickim. W 2009 

roku w subregionie powstał kolejny obiekt zbiorowego zakwaterowania, ogólnie 

powstały 2 obiekty (po jednym w powiecie dzierżoniowskim i świdnicki), lecz kolejny 

zamknięto w powiecie ząbkowickim(wracając tym samym do stanu z 2005 roku). 

Najbardziej rozbudowaną bazę noclegową posiada powiat świdnicki, w 2009 roku 

w jego obszarze funkcjonowało 15 obiektów zbiorowego zakwaterowania, 

oferujących tym samym 1 040 miejsc noclegowych. 
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Tabela 53. Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym miejsc noclegowych 
Subregionu Przedgórze Sudeckie w latach 2005-2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Powiat 
dzierżoniowski 

obiekty ogółem 5 5 8 8 9 
miejsca noclegowe 

ogółem 308 317 614 597 595 

Powiat świdnicki 
obiekty ogółem 13 12 13 14 15 

miejsca noclegowe 
ogółem 707 677 718 726 1 040 

Powiat ząbkowicki 
obiekty ogółem 5 3 7 6 5 

miejsca noclegowe 
ogółem 280 196 382 336 278 

Subregion 
Przedgórze Sudeckie 

obiekty ogółem 23 20 28 28 29 
miejsca noclegowe 

całoroczne 1 295 1 190 1 714 1 659 1 913 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

 
Wnioski:  

Prognoza dla subregionu wskazuje na wzrost liczby osób korzystających  

z noclegów. Jest to dobry prognostyk dla rozwoju gospodarki turystycznej. W celu 

utrzymania rosnącego ruchu turystycznego należy optymalnie wykorzystać 

atrakcyjne warunki naturalne poprzez doskonalenie i tworzenie produktów 

turystycznych. Niezbędne są również nakłady finansowe w obiekty noclegowe  

i gastronomiczne. Obecnie subregion posiada niski wskaźnik funkcji turystycznej. 

Subregion nie ma opracowanej koncepcji rozwoju produktów turystycznych, w której 

zawarta by była diagnoza stanu obecnego oraz wyznaczone kierunki rozwoju 

turystyki. 

 

2.12 Subregion Sowiogórski 
 

Subregion Sowiogórski tworzy 9 gmin z 4 powiatów; dzierżoniowskiego, 

wałbrzyskiego, ząbkowickiego oraz kłodzkiego. Składa się więc z: gminy miejskiej 

Bielawy, gminy wiejskiej i miejskiej Dzierżoniów, gminy miejsko – wiejskiej Głuszyce, 

gminy wiejskiej Nową Rudy, gminy wiejskiej Pieszyce, Piławy Górnej, gminy wiejskiej 
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Stoszowice oraz gminy wiejskiej Walim. Głównymi znanymi miastami Subregionu 

Dzierżoniów, Nowa Ruda, Głuszyca, Walim, Srebrna Góra. 

 
2.12.1. Dominujące formy turystyki 
 

W latach 2005-2009 liczba osób ogółem korzystających z noclegów Subregionu 

Sowiogórskiego wzrosła o 27 %, a w tym liczba osób z zagranicy zmalała o 1 %.               

W latach 2006-2007 tendencje wzrostowe kształtowały się na poziomie 22-27 %.             

W następnych latach następowało zmniejszenie się liczby osób korzystających                   

z noclegów o 11 % w 2008 roku, i o kolejne 16 % w 2009 roku. 

 
Tabela 54. Liczba osób korzystających z noclegów Subregionu Sowiogórskiego                  
w latach 2005-2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Powiat 
dzierżoniowski 

korzystający z noclegów 
ogółem 12 868 17 127 23 678 21 859 18 891 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 4 267 5 138 8 234 5 823 4 320 

Gmina wiejska 
Stoszowice 

korzystający z noclegów 
ogółem 629 1 756 5 365 5 912 1 395 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 0 24 135 0 0 

Gmina wiejska 
Nowa Ruda 

korzystający z noclegów 
ogółem 1 603 2 332 2 801 1 997 3 680 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 354 357 346 180 230 

Gmina wiejska 
Głuszyca* 

korzystający z noclegów 
ogółem - - - - - 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni - - - - - 

Gmina wiejska 
Walim 

korzystający z noclegów 
ogółem 8 943 9 626 10 636 8 606 9 083 

korzystający z noclegów 
turyści zagraniczni 264 253 204 214 295 

Subregion 
Sowiogórski 

korzystający z 
noclegów ogółem 24 043 30 841 42 480 38 374 33 049 

korzystający z 
noclegów turyści 

zagraniczni 
4 885 5 772 8 919 6 217 4 845 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych 
* brak danych o danej jednostce 

 

 



 
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn.”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

111 
 

 

Tabela 55. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie 
Sowiogórskim w 2009 roku. 

Wskaźniki charakteryzujące intensywność ruchu turystycznego 
Wskaźnik funkcji turystycznej Baretje'a  0,87 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera 24,22 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Charvata 86,17 

Wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej 99,55 

Wskaźnik gęstości ruchu 70,02 

Wskaźnik gęstości bazy noclegowej 2,50 

Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej 27,98 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

 

Wskaźnik funkcji turystycznej Subregionu Sowiogórskiego wynosi 0,87  

co oznacza, iż na 100 stałych mieszkańców danego obszaru w 2009 roku przypadało 

ok. 1 miejsce noclegowe. Analizując wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg 

Schneidera stwierdzono, iż na 100 mieszkańców stałych Subregionu w 2009 r. 

przypadało 24 turystów korzystających z noclegów. Natomiast zgodnie  

ze wskaźnikiem intensywności ruchu turystycznego wg Charvata stwierdzono,  

że na 100 stałych mieszkańców Subregionu Sowiogórskiego przypada 86 

udzielonych noclegów. Zgodnie ze wskaźnikiem wykorzystania pojemności 

noclegowej zaobserwowano, że w 2009 roku na 1 miejsce noclegowe przypadało 

100 udzielonych noclegów. Analizując wskaźniki gęstości ruchu stwierdzono,  

że z 1 m2 powierzchni subregionu przypada 70 korzystających noclegów. Według 

wskaźnika gęstości bazy noclegowej na 1 km2 powierzchni Subregionu w 2009 roku 

przypadały 2,5 miejsca noclegowe. Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej mówi,  

że w 2009 roku na  1 miejsce noclegowe przypadało 28 korzystających z noclegu. 

Subregion charakteryzuje się bardzo niskim wskaźnikiem funkcji turystycznej                    

w porównaniu do średniej wojewódzkiej, która wynosi 1,8.  

 

Produktami turystycznymi Subregionu Sowiogórskiego są: turystyka aktywna, 

turystyka miejska i kulturowa, przemysłowa, agro- i ekoturystyka.  
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Prognoza osób korzystających z noclegów w Subregionie Sowiogórskim na lata 

2010-2015. 

 

Prognoza osób korzystających z noclegów w Subregionie wykonane na rzecz 

niniejszego raportu uwzględnia dane z pięciu ostatnich lat, tj. 2005-2009, które                     

ekstrapolują na lata przyszłe, 2010 -2015. 

 

Tabela 56. Prognoza liczby osób korzystających z noclegów Subregionu 
Sowiogórskim na lata 2010-2015. 

Lata Korzystający z noclegów ogółem 
2005 24043 
2006 30841 
2007 42480 
2008 38374 
2009 33049 
2010 42573 
2011 44219 
2012 45864 
2013 47510 
2014 49156 
2015 50801 

Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 
GUS z lat 2005 - 2009. 

 

Zgodnie z powyższą prognozą w 2015 liczba korzystających z noclegów                  

w Subregionie wyniesie 50 801 osób, będzie to o 35 % więcej niż w roku 2009.  
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Wykres 27. Osoby korzystające z noclegów Subregionu Sowiogórskim na lata 2010-
2015. 
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Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 

GUS z lat 2005 - 2009, żółty kolor prognoza. 

 

2.12.2. Zagospodarowanie turystyczne 
 

W Subregionie Sowiogórwskim w 2009 roku zlokalizowanych było 18 obiektów 

zbiorowego zakwaterowania. W latach 2005-2009 liczba ich wzrosła o 4, a tym 

samym zwiększyły się liczba miejsc noclegowych o 316. Średnio w 2009 roku jeden 

obiekt zbiorowego zakwaterowania oferował 66 miejsc noclegowych. W 2007 roku 

powstały 4 nowe obiekty zbiorowego zakwaterowania, w tym 3 w powiecie 

dzierżoniowskim. Także ten powiat ma najbardziej rozwinięta bazę noclegową                    

w Subregionie Sowiogórskim. W następnym roku 1 obiekt zamknięto z gminy 

wiejskiej Walim. W 2009 powiat dzierżoniowski poszerzył bazę noclegowe o kolejny 

obiekt zbiorowego zakwaterowania, a w gminie Stoszowice jeden z dwóch obiektów 

zamknięto.  
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Tabela 57. Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania Subregionu Sowiogórskiego 
w latach 2005-2009. 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Powiat dzierżoniowski 
obiekty ogółem 5 5 8 8 9 

miejsca noclegowe 
ogółem 308 317 614 597 595 

Gmina wiejska 
Stoszowice 

obiekty ogółem 1 0 2 2 1 
miejsca noclegowe 

ogółem 31 0 80 80 40 

Gmina wiejska Nowa 
Ruda 

obiekty ogółem 3 4 4 4 4 
miejsca noclegowe 

ogółem 263 298 323 290 313 

Gmina wiejska 
Głuszyca* 

obiekty ogółem     
miejsca noclegowe 

ogółem    

Gmina wiejska Walim 
obiekty ogółem 5 6 5 4 4 

miejsca noclegowe 
ogółem 263 306 276 241 233 

Subregion Sowiogórski 
obiekty ogółem 14 15 19 18 18 

miejsca noclegowe 
ogółem 865 921 1 293 1 208 1 181 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych 
* brak danych 

 
Wnioski: 

Prognozy liczby osób korzystających z noclegu wykonane do 2015 r. wykazują 

tendencję wzrostową. Z jednej strony świadczy to o  popularności i atrakcyjności 

subregionu, z kolei z drugiej, że wzrośnie zapotrzebowanie na obiekty noclegowe 

oraz gastronomiczne. Aby utrzymać ten proces i być konkurencyjnym wobec 

otoczenia niezbędne są stałe działania udoskonalające produkty (turystyka aktywna, 

miejska i kulturowa, przemysłowa, agro i ekoturystyka) oraz wprowadzanie nowej 

oferty zgodnie z panującymi trendami na rynku. Kierunki rozwoju turystyki                     

w subregionie określone zostały w Strategii Subregionu Sowiogórskiego, są to : 

• Rozwój markowych produktów Turystycznych 

o Wzmocnienie roli produktów. 

o Budowa, modernizacja, remont i dostosowywanie do potrzeb turysty 

głównych atrakcji – produktów. 

o Modernizacja infrastruktury para turystycznej. 
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• Koordynacja i zarządzanie 

o Stworzenie wspólnie organizacji gmin, powiatów, sołectw Gór Sowich. 

o Włączenie do działania innych organizacji pozarządowych, firm oraz osób 

zaangażowanych/związanych z rozwojem turystyki. 

• Wspólna promocja, PR, lobbing 

o Stworzenie programu promocji wraz systemem identyfikacji wizualnej Gór. 

o Stworzenie wspólnej publikacji, mapy atrakcji Gór Sowich. 

o Promocja krajowa i międzynarodowa Gór Sowich wraz z Produktami 

Turystycznym. 

 

2.13 Subregion Wrocław 
 

Wrocław jest stolicą województwa dolnośląskiego. Jest to 4. pod względem liczby 

ludności, a 5. pod względem wielkości miastem w Polsce.22  

Głównymi atrakcjami miasta są: Ostrów Tumski, obszar Starego Miasta, punkty 

widokowe (wieża Katedry św. Jana Chrzciciela, wieża kościoła św. Elżbiety, Wieża 

Matematyczna), tereny rekreacyjne (Ogród japoński, Wrocławskie Zoo, bulwary 

nadodrzańskie, wyspy na Odrze), imprezy cykliczne (Wratislavia Cantans, Busker 

Bus, Wrocław Non Stop i inne). 

 

2.13.1. Dominujące formy turystyki 
 

Zgodnie z danymi pozyskanymi z Głównego Urzędu Statystycznego w 2009 roku 

z noclegów na terenie Wrocławia skorzystało prawie 621 tysięcy osób, w tym 29 % to 

były osoby z zagranicy. Liczba osób korzystających noclegów w 2009 była również               

o 7 % większa niż w 2005 roku. W latach 2005-2007 dane dotyczące korzystających 

noclegów wykazywały tendencje rosnące, jednak w następnych latach zanotowano 

spadki.  

                                            
22 pl.wikipedia.org. 
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Tabela 58. Liczba osób korzystających z noclegów Subregionu Wrocław w latach 
2005-2009. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Subregion 
Wrocław 

korzystający z 
noclegów ogółem 576 698 655 197 724 019 709 931 620 892 

korzystający z 
noclegów turyści 

zagraniczni 
216 760 234 794 249 526 228 180 182 257 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

 
Tabela 58. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie Wrocławskim 
w 2009 roku. 

Wskaźniki charakteryzujące intensywność ruchu turystycznego 
Wskaźnik funkcji turystycznej Baretje'a  1,34 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera 99,63 

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Charvata 183,90 

Wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej 137,44 

Wskaźnik gęstości ruchu 2119,09 

Wskaźnik gęstości bazy noclegowej 27,78 

Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej 74,46 
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

 

Zgodnie ze wskaźnikiem funkcji turystycznej Subregionu Wrocławskiego, na 100 

stałych mieszkańców danego obszaru w 2009 roku przypada 1 miejsce noclegowe. 

Analizując wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera stwierdzono, 

iż na 100 mieszkańców stałych Subregionu w 2009 r. przypadało 100 turystów 

korzystających z noclegów. Natomiast zgodnie ze wskaźnikiem intensywności ruchu 

turystycznego wg Charvata stwierdzono, że na 100 stałych mieszkańców Subregionu 

Wrocławskiego przypada 184 udzielonych noclegów. Zgodnie ze wskaźnikiem 

wykorzystania pojemności noclegowej zaobserwowano, że w 2009 roku na 1 miejsce 

noclegowe przypadało 137 udzielonych noclegów. Analizując wskaźniki gęstości 

ruchu stwierdzono, że z 1 m2 powierzchni subregionu przypada 2 119 korzystających 

noclegów. Według wskaźnika gęstości bazy noclegowej na 1 km2 powierzchni 

Subregionu w 2009 roku przypadało 28 miejsc noclegowych. Wskaźnik rozwoju bazy 

noclegowej mówi, że w 2009 roku na 1 miejsce noclegowe przypadało  

74 korzystających z noclegu. 
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Subregion charakteryzuje się niższym  wskaźnikiem funkcji turystycznej                  

w porównaniu do średniej wojewódzkiej, która wynosi 1,8. Niska wartość wskaźnika 

spowodowana jest m.in. dużą liczbą mieszkańców. 

 

Zgodnie ze ”Strategią rozwoju turystyki dla Wrocławia na lata 2008 – 2013” 

głównymi produktami turystycznymi dla Subregionu Wrocławia są:  

• turystyka kulturowa, 

•  turystyka wystawienniczo-konferencyjna zwana także biznesowa, 

• turystyka aktywna (wodną, rowerową, pieszą), 

• turystyka wypoczynkowa. 

 

Prognoza osób korzystających z noclegów w Subregionie Wrocławskim na lata 

2010-2015. 

 

Prognoza osób korzystających z noclegów w Subregionie wykonane na rzecz 

niniejszego raportu uwzględnia dane z pięciu ostatnich lat, tj. 2005-2009, które                    

ekstrapolują na lata przyszłe, 2010 -2015. 

 
Tabela 60. Prognoza liczby osób korzystających z noclegów Subregionu 
Wrocławskiego na lata 2010-2015. 

Lata Korzystający z noclegów ogółem 
2005 576698 
2006 655197 
2007 724019 
2008 709931 
2009 620892 
2010 720438 
2011 725548 
2012 730659 
2013 735770 
2014 740880 
2015 745991 

Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 
GUS z lat 2005 - 2009. 
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Zgodnie z powyższą prognozą liczba osób korzystających z noclegów Subregionu 

Wrocławskiego w 2015 roku wyniesie prawie 746 tysięcy osób. Prognozuję się, więc 

w 2015 roku o 17 %  więcej korzystających z noclegów niż 2009 roku. 

 
Wykres 28. Prognoza liczby osób korzystających z noclegów Subregionu 
Wrocławskiego na lata 2010-2015. 
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Źródło: Prognozy własne wykonane metodą Holta opracowane na podstawie danych statystycznych 
GUS, żółty kolor prognoza. 

 

2.13.2. Zagospodarowanie turystyczne 
 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2009 roku w Subregionie 

Wrocław zlokalizowanych było 65 obiektów zbiorowego zakwaterowania. Średnio               

w 2009 roku jeden obiekt zbiorowego zakwaterowania oferował 129 miejsc 

noclegowych, jest to o połowę więcej niż w większości pozostałych subregionów.             

W badanych latach 2005-2009 liczba obiektów wzrosła o 9. Największy rozwój 

nastąpił, w 2007 gdy powstało 6 nowych obiektów zakwaterowania, a 487 miejsc 

noclegowych. W następnych latach liczba obiektów się nie zmieniła, lecz liczba 

miejsc noclegowych najpierw w 2008 roku zmalała o 6, a następnie w 2009 

zwiększyła się o 555 miejsc. 
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Tabela 61. Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym miejsca noclegowe 
w latach 2005-2009. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Subregion 
Wrocław 

obiekty ogółem 56 59 65 65 65 

miejsca noclegowe ogółem 7 221 7 303 7 790 7 784 8 339 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych. 

 
Wnioski: 

Z prognozy do 2015 dla Wrocławia wynika, że utrzyma się tendencja wzrostowa 

liczby osób korzystających z noclegów. Wrocław jednak ma niedostateczną promocję 

markowych produktów turystycznych (promowany jest mocno sam Wrocław), przez 

co są one niedostatecznie rozpoznawalne. Kolejnym problemem jest przewaga oferty 

produktów prostych nad pakietowymi. Obecnie podejmowane są działania mające na 

celu tworzenie kompleksowych produktów turystycznych. Niezbędne w tym zakresie 

jest współdziałanie władz samorządowych oraz podmiotów branży turystycznej. Jak 

wykazują dane we Wrocławiu nie występuje dominacja jednego z segmentów czy 

produktów turystycznych. Główne kierunki rozwoju turystyki mają doprowadzić do 

uatrakcyjnienia i poszerzenia ofert produktów turystycznych miasta, co doprowadzi 

do minimalizowania wahań sezonowych w ruchu turystycznym. Zrealizowane to 

będzie poprzez wdrożenie celów strategicznych Strategii: 

• Wrocław prestiżowym, międzynarodowym centrum turystycznym, 

• Wrocław miastem z markową infrastrukturą turystyczną oraz nowoczesnym 

systemem zarządzania i marketingu, 

• Wrocław – znaną i cenioną marką turystyczną23. 

 

2.14 Podsumowanie 
 

Tabela 59 przedstawia intensywność ruchu turystycznego                     

Województwie Dolnośląskim w podziale na subregiony. 

                                            
23 Strategia rozwoju turystyki dla Wrocławia na lata 2008 – 2013. 
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W województwie dolnośląskim w 2009 roku wskaźnik funkcji turystycznej wyniósł 

1,8, czyli na 100 stałych mieszkańców województwa  w 2009 roku przypadało  

1,8 miejsc noclegowych. Zgodnie z podanymi danymi najwyższe wskaźniki Baretjea 

zanotowano w subregionie Karkonosze i Góry Izerskie (13,04) oraz na terenie 

Pogórza i Ziemi Kłodzkiej (5,11).  

Zgodnie ze wskaźnikiem intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera 

stwierdzono, że na 100 mieszkańców stałych województwa w 2009 r. przypadało 

67,20 turystów korzystających z noclegów. Podobnie ja we wcześniejszym 

wskaźniku, subregiony Karkonosze i Góry Izerskie (315,33) oraz Pogórza i Ziemi 

Kłodzkiej (131,69) posiadają najwyższe wskaźniki wg Schneidera w województwie 

dolnośląskim. 

Natomiast zgodnie ze wskaźnikiem intensywności ruchu turystycznego wg 

Charvata stwierdzono, że na 100 stałych mieszkańców Dolnego Śląska przypada 

165,7 udzielonych noclegów.  

Wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej podaje, że w 2009 roku na                     

1 miejsce noclegowe przypadało w województwie dolnośląskim 93,1 udzielonych 

noclegów. Podobny do województwa wskaźnik posiadają subregiony: Karkonoszy               

i Gór Izerskich (89,10), Odry Zachodniej (86,99), Pogórza Kaczawskiego (80,02), 

Sowiogórski (99,55) oraz Pogórza Ziemi Kłodzkiej (88,43). 

Analizując wskaźniki gęstości ruchu stwierdzono, że na 1 m2 powierzchni na 

Dolnym Śląsku przypadało 90,4 korzystających z noclegów. W subregionie Wrocław 

wskaźnik gęstości ruchu jest zdecydowanie największy i wynosi 2119,09. 

Według wskaźnika gęstości bazy noclegowej na 1 km2 powierzchni województwa                

w 2009 roku przypadało 2,6 miejsc noclegowych. Największe zagęszczenie bazy 

noclegowej odnotowuje się w subregionach Karkonosze i Góry Izerskie (26,51) i we 

Wrocławiu (27,78). 

Natomiast wskaźnik rozwoju bazy noclegowej pokazuje, że w 2009 roku na                  

1 miejsce noclegowe przypadało 35,8 korzystających z noclegu. Największe 

wykorzystanie bazy noclegowej występuje w Borach Dolnośląskich oraz subregionie 

Wrocław.  
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Wnioski: 
Analizując wskaźniki intensywności ruchu turystycznego skorelowane                      

z prognozami odnośnie liczby noclegów udzielanych w poszczególnych 

subregionach należy stwierdzić, że we wszystkich subregionach gdzie wskaźnik 

funkcji turystycznej był większy niż średnia w województwie (Subregion Karkonosze              

i Góry Izerskie, Subregion Nysa, Kwisa, Bóbr, Subregion Wzgórz Trzebnickich                 

i Doliny Baryczy oraz Subregion Pogórza Ziemi Kłodzkiej) nastąpi wzrost udzielanych 

noclegów. Drugą grupą są subregiony charakteryzujące się niższym wskaźnikiem 

funkcji turystycznej niż średnia w województwie (1,8), w których również prognozuje 

się wzrost udzielanych noclegów (Subregion Przedgórze Sudeckie, Sowiogórski, 

Pogórze Sudety Wałbrzyskie oraz Wrocław). Dane te powinny być impulsem  

do dalszego rozwoju funkcji turystycznej subregionów, tak, aby ich oferta 

odzwierciedlała potrzeby konsumentów na rynku usług turystycznych. Kolejną trzecią 

grupą są subregiony które charakteryzują się niższym wskaźnikiem funkcji 

turystycznej w stosunku do średniej w województwie  oraz prognozowanym 

spadkiem ilości noclegów udzielanych turystom (subregion Bory Dolnośląskie, Dolina 

Odry Wschód, Dolina Odry Zachód, Pogórze Kaczawskie, Pogórze Ślęża). Sytuacja 

w tych subregionach jest najmniej korzystna jeżeli chodzi o rozwój gospodarki 

turystycznej. Aby tą sytuację odmienić niezbędne są kompleksowe działania 

wdrażające nowe produkty turystyczne, tworzące infrastrukturę paraturystyczną oraz 

promujące subregiony.  
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Tabela 62. Intensywność ruchu turystycznego w województwie dolnośląskim w podziale na subregiony.  
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Wskaźnik funkcji turystycznej 
Baretjea 0,51 0,53 13,04 2,41 0,52 0,84 0,58 0,87 0,54 0,54 1,34 2,27 5,11 

Wskaźnik intensywności 
ruchu turystycznego wg 

Schneidera 
42,94 21,82 315,33 77,94 7,81 29,94 20,50 24,22 22,80 23,24 99,63 27,80 131,69 

Wskaźnik intensywności 
ruchu turystycznego wg 

Charvata 
72,06 35,67 1161,71 278,30 45,31 67,16 57,85 86,17 56,31 70,72 183,90 67,05 452,31 

Wskaźnik wykorzystania 
pojemności noclegowej 142,03 67,29 89,10 115,55 86,99 80,02 100,54 99,55 104,20 130,21 137,44 29,58 88,43 

Wskaźnik gęstości ruchu 31,34 22,55 641,12 91,56 4,44 49,66 33,71 70,02 85,06 23,30 2119,09 21,07 132,25 

Wskaźnik gęstości bazy 
noclegowej 0,37 0,55 26,51 2,83 0,30 1,39 0,95 2,50 2,02 0,54 27,78 1,72 5,14 

Wskaźnik rozwoju bazy 
noclegowej 84,64 41,16 24,18 32,36 14,99 35,67 35,63 27,98 42,18 42,79 74,46 12,26 25,75 

Prognoza turystów 
korzystających z noclegów w 

subregionie 
spadek spadek wzrost wzrost spadek spadek wzrost wzrost wzrost spadek wzrost wzrost wzrost 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS – Bank Danych Regionalnych 2009r. 
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Dla lepszego zobrazowania poszczególnych wskaźników zaprezentowanych                     

w powyższej tabeli zaprezentowane zostaną Kartogramy prezentujące poszczególne 

wskaźniki intensywności ruchu turystycznego w subregionach. 

Analiza wszystkich niżej prezentowanych kartogramów  / rys. 1-8 /pozwala na 

wskazanie kilku faktów i rekomendacji dla rozwoju turystyki w układzie 

subregionalnym, i tak: 

• pilnie koniecznym zadaniem jest turystyczna aktywizacji kilku subregionów                    

o minimalnych wartościach wskaźników funkcji turystycznych dla zachowania 

priorytetu zrównoważonego rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku, ale w modelu 

specjalizowania się poszczególnych subregionów w danych typach turystyki, co 

zapobiegnie wewnątrz regionalnej konkurencji i  utraty turystycznego wizerunku, 

• konieczne stworzenie modelu wparcia organizacyjne /doradczo - szkoleniowe/ dla 

kadr jednostek samorządu terytorialnego   i sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw z subregionu / oraz finansowe / dodatkowe kryteria konkursowe 

w dotacjach z EU / dla subregionów o niedorozwoju funkcji turystycznych 

/oznaczone na biało/  

• tworzenie mechanizmu promocji potencjału turystycznego w układzie sieci 

subregionów sąsiadujących co przyczyni się do uatrakcyjnienie oferty 

turystycznej, wzrostu ruchu turystycznego oraz efektu synergii rozwoju funkcji 

turystycznych, 

• konieczne podjęcie pilnych działań w subregionach odnotowujących spadek 

wielkości ruchu turystycznego w celu odwrócenie niekorzystnego trendu poprzez 

wnikliwą analizę powodów ograniczenia ruchu turystycznego, aktualizację 

lokalnych strategii rozwoju, analizy rynkowe i dostosowanie lokalnego, 

subregionalnego produktu do aktualnego popytu na rynku; 
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Rysunek 1. Wskaźnik Funkcji turystycznej Baretje´a. 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS z 2009r. 
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Rysunek 2 . Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera. 

 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS z 2009r. 
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Rysunek 3 . Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Charvata. 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS z 2009r. 
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Rysunek 4. Wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej. 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS z 2009r. 
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Rysunek 5. Wskaźnik gęstości ruchu. 

 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS z 2009r. 
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Rysunek 6. Wskaźnik gęstości bazy noclegowej. 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS z 2009r. 
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Rysunek 7. Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS z 2009r. 
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Rysunek 8. Prognoza turystów korzystających z noclegów. 

 

 
Źródło: Opracowanie na podstawie własnych prognoz. 
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3. Analiza trendów rozwojowych w układzie powiatowym 
 

Województwo Dolnośląskie podzielone jest na 30 powiatów w tym 26 ziemskich                  

i 4 grodzkie. Poniżej przedstawiono trendy w ruchu turystycznym w poszczególnych 

powiatach obrazujące preferencje i status turystów. Z uwagi na brak szczegółowych 

danych dotyczących poszczególnych powiatów wykorzystano dane z badań 

przeprowadzonych na potrzeby opracowywania Koncepcji Subregionalnych. 

Wykorzystanie tych danych było możliwe z uwagi na fakt, że subregiony obszarowo 

pokrywają się z podziałem powiatowym (na subregion zazwyczaj składa się jeden lub 

kilka powiatów). W związku z tym margines błędu jest minimalny i nie wpływa  

na ocenę powiatów pod względem trendów rozwojowych.  

 
Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej trendy w ruchu turystycznym 

mające wpływ na rozwój turystyki w poszczególnych powiatach. 
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Tabela 63.Trendy w ruchu turystycznym w ujęciu powiatowym. 
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Źródła informacji o 
powiecie znajomi b.d. znajomi b.d. znajomi i 

Internet znajomi, Internet znajomi, 
internet b.d. znajomi 

Środek transportu 
wykorzystywany przez 

turystów 
odwiedzających 

powiat 

samochód b.d. samochód b.d. samochód samochód samochód b.d. samochód 

Wielkość grupy z przyjaciółmi 
i rodziną b.d. rodzina b.d. z przyjaciółmi 

lub rodziną 
z przyjaciółmi 

lub rodziną 
z przyjaciółmi 

i rodziną b.d. rodzina 

Organizator przyjazdu indywidualnie b.d. indywidualnie b.d. indywidualnie indywidualnie indywidualnie b.d. indywidualnie 

Motywy przyjazdu 

uczestnictwo 
w imprezach, 
zwiedzanie 

oraz 
wypoczynek 

b.d. zwiedzanie b.d. 
zwiedzanie 

oraz udział w 
imprezach 

zwiedzanie oraz  
udział w 

imprezach 

uczestnictwo 
w imprezach, 
zwiedzanie 

oraz 
wypoczynek 

b.d. zwiedzanie 
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Długość pobytu 
pobyt 

dłuższy niż 
jeden dzień 

b.d. więcej dni z 
noclegiem b.d. 

pobyt dłuższy 
niż jeden 

dzień 

pobyt dłuższy 
niż jeden dzień 

pobyt dłuższy 
niż jeden 

dzień 
b.d. więcej dni z 

noclegiem 

Rodzaj obiektu 
noclegowego, z 

jakiego korzystają 
turyści przebywający 

w powiecie 

hotel, motel, 
zajazd lub 
pensjonat 

b.d. ośrodek 
wypoczynkowy b.d. 

u krewnych 
lub 

znajomych 

ośrodek 
wypoczynkowy,u 

krewnych lub 
znajomych 

hotel, motel, 
zajazd lub 

pensjonat,u 
krewnych lub 
znajomych 

b.d. ośrodek 
wypoczynkowy 

Częstotliwość 
przyjazdów pierwszy raz b.d. przyjeżdżam 

stale b.d. kilka razy przyjeżdżam 
stale, kilka razy 

pierwszy raz, 
kilka razy b.d. przyjeżdżam 

stale 

Struktura wieku 
turystów b.d. b.d. 20-30 lat b.d. b.d. 20-30 lat b.d. b.d. 20-30 lat 

Pochodzenie turystów 
krajowych ogółem 

woj. 
Dolnośląskie b.d. woj. 

Dolnośląskie b.d. woj. 
Dolnośląskie 

woj. 
Dolnośląskie 

woj. 
Dolnośląskie b.d. woj. 

Dolnośląskie 

Pochodzenie turystów 
krajowych spoza 

województwa 

woj. 
Lubuskie b.d. woj. 

Wielkopolskie b.d. woj. 
Wielkopolskie

woj. 
Wielkopolskie 

woj. 
Lubuskie, 

woj. 
Wielkopolskie

b.d. woj. 
Wielkopolskie 
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Źródła informacji o 
powiecie b.d. b.d. b.d. znajomi znajomi b.d. znajomi/rodzina znajomi znajomi/rodzina 

Środek transportu 
wykorzystywany przez 

turystów odwiedzających 
powiat 

b.d. b.d. b.d. samochód samochód b.d. samochód samochód samochód 

Wielkość grupy b.d. b.d. b.d. z przyjaciółmi 
i rodziną 

z przyjaciółmi 
i rodziną b.d. z przyjaciółmi z rodziną 

z przyjaciółmi, 
przyjazd z 

rodziną 

Organizator przyjazdu b.d. b.d. b.d. indywidualnie indywidualnie b.d. indywidualnie indywidualnie indywidualnie 

Motywy przyjazdu b.d. b.d. b.d. 

uczestnictwo 
w imprezach, 
zwiedzanie 

oraz 
wypoczynek 

uczestnictwo 
w imprezach, 
zwiedzanie 

oraz 
wypoczynek 

b.d. wypoczynek zwiedzanie i 
wypoczynek wypoczynek 

Długość pobytu b.d. b.d. b.d. 
pobyt 

dłuższy niż 
jeden dzień 

pobyt 
dłuższy niż 
jeden dzień 

b.d. do pół dnia (do 
6 godz.) 

pobyt 
dłuższy niż 
jeden dzień 

do pół dnia (do 
6 godz.),  
wyjazdy 

jednodniowe 
bez noclegów 
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Rodzaj obiektu 
noclegowego, z jakiego 

korzystają turyści 
przebywający w powiecie 

b.d. b.d. b.d. 
hotel, motel, 
zajazd lub 
pensjonat 

hotel, motel, 
zajazd lub 
pensjonat 

b.d. 
hotel, motel, 

zajazd, 
pensjonat 

hotel, motel, 
pensjonat lub 

zajazd 

hotel, motel, 
zajazd, 

pensjonat 

Częstotliwość przyjazdów b.d. b.d. b.d. pierwszy raz pierwszy raz b.d. kilka razy przyjeżdża 
stale kilka razy 

Struktura wieku turystów b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 16-25 lat 20-35 lat 16-25 lat; 30-60 
lat 

Pochodzenie turystów 
krajowych ogółem b.d. b.d. b.d. woj. 

Dolnośląskie 
woj. 

Dolnośląskie b.d. woj. 
Dolnośląskie 

woj. 
Dolnośląskie 

woj. 
Dolnośląskie 

Pochodzenie turystów 
krajowych spoza 

województwa 
b.d. b.d. b.d. woj. 

Lubuskie 
woj. 

Lubuskie b.d. woj. Opolskie woj. Opolskie woj. Opolskie 
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Źródła informacji o 
powiecie znajomi/rodzina znajomi 

rodzina i 
znajomi, 
materiały 

reklamowe 

rodzina i 
znajomi, 
materiały 

reklamowe 

znajomi/rodzina b.d. b.d. 

rodzina i 
znajomi, 
materiały 

reklamowe 

b.d. 

Środek transportu 
wykorzystywany przez 

turystów 
odwiedzających 

powiat 

samochód samochód samochód, 
autokar 

samochód, 
autokar samochód b.d. b.d. samochód, 

autokar b.d. 

Wielkość grupy przyjazd z rodziną z rodziną b.d. b.d. z przyjaciółmi b.d. b.d. b.d. b.d. 

Organizator przyjazdu indywidualnie indywidualnie b.d. b.d. indywidualnie b.d. b.d. b.d. b.d. 

Motywy przyjazdu wypoczynek zwiedzanie i 
wypoczynek 

pielgrzymka, 
zwiedzanie 
zabytków, 
turystyka 

rowerowa, 
przyroda 

pielgrzymka, 
zwiedzanie 
zabytków, 
turystyka 

rowerowa, 
przyroda 

wypoczynek b.d. b.d. 

pielgrzymka, 
zwiedzanie 
zabytków, 
turystyka 

rowerowa, 
przyroda 

b.d. 
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Długość pobytu wyjazdy jednodniowe 
bez noclegów 

pobyt dłuższy 
niż jeden dzień 

1-2 dni, 2-3 
dni 

1-2 dni, 2-3 
dni 

do pół dnia (do 
6 godz.) b.d. b.d. 1-2 dni, 2-3 

dni b.d. 

Rodzaj obiektu 
noclegowego, z 

jakiego korzystają 
turyści przebywający 

w powiecie 

b.d. 
hotel, motel, 
pensjonat lub 

zajazd 

pensjonat, 
kemping, 

hotel 

pensjonat, 
kemping, 

hotel 

mieszkanie 
znajomych, 
krewnych 

b.d. b.d. 
pensjonat, 
kemping, 

hotel 
b.d. 

Częstotliwość 
przyjazdów b.d. przyjeżdża 

stale pierwszy raz pierwszy raz kilka razy b.d. b.d. pierwszy raz b.d. 

Struktura wieku 
turystów 30-60 lat 20-35 lat 19-50 lat 19-50 lat 16-25 lat b.d. b.d. 19-50 lat b.d. 

Pochodzenie turystów 
krajowych ogółem woj. Dolnośląskie woj. 

Dolnośląskie 
woj. 

Dolnośląskie 
woj. 

Dolnośląskie 
woj. 

Dolnośląskie b.d. b.d. woj. 
Dolnośląskie b.d. 

Pochodzenie turystów 
krajowych spoza 

województwa 
b.d. woj. Opolskie woj. 

Wielkopolskie
woj. 

Wielkopolskie woj. Opolskie b.d. b.d. woj. 
Wielkopolskie b.d. 

 



 
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn.”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

139 
 

CHARAKTERYSTYKA 

po
w

ia
t 

w
ro

cł
aw

sk
i 

po
w

ia
t  

   
   

  
m

. W
ro

cł
aw

 

Źródła informacji o powiecie znajomi/rodzina znajomi 

Środek transportu 
wykorzystywany przez 

turystów odwiedzających 
powiat 

samochód samochód 

Wielkość grupy z przyjaciółmi z przyjaciółmi 

Organizator przyjazdu indywidualnie indywidualnie 

Motywy przyjazdu wypoczynek zwiedzanie 

Długość pobytu do pół dnia (do 6 
godz.) 

więcej dni z 
noclegiem 
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Rodzaj obiektu 
noclegowego, z jakiego 

korzystają turyści 
przebywający w powiecie 

hotel, motel, 
zajazd, pensjonat, 

mieszkanie 
znajomych, 
krewnych 

Hotel, motel, 
zajazd, 

pensjonat 

Częstotliwość przyjazdów kilka razy Pierwszy raz 

Struktura wieku turystów 16-25 lat 16-25 lat 

Pochodzenie turystów 
krajowych ogółem woj. Dolnośląskie woj. 

Dolnośląskie 
Pochodzenie turystów 

krajowych spoza 
województwa 

woj. Opolskie woj. Śląskie 

 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie  wyników badań przeprowadzonych w trakcie opracowywania : 

Koncepcji Subregionalnego Produktu Turystycznego Karkonosze i Góry Izerskie; Koncepcji Subregionalnego Produktu Turystycznego Wzgórz Trzebnickich                            
i Doliny Baryczy; Koncepcji Subregionalnego  Produktu Turystycznego „Ślęża”; Koncepcji Subregionalnego  Produktu Turystycznego „Kraina Grądów 

Odrzańskich”; Strategii Rozwoju Turystyki w Gminach: Wałbrzych, Swiebodzice, Boguszów- Gorce, Szczawno Zdrój, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Walim, 
Głuszyca oraz w Powiecie Wałbrzyskim na tle Subregionu Turystycznego „Góry Wałbrzyskie” ;  Koncepcji Rozwoju Subregionalnych Produktów 
Turystycznych Ziemi Kłodzkiej; Koncepcji Subregionalnego Produktu Turystycznego Borów Dolnośląskich;  Koncepcji Subregionalnego Produktu 

Turystycznego SUBREGIONU NYSA-KWISA-BÓBR; Raportu z badań ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu w 2007 roku. 
*dla Subregionów: Sowiogórski, Dolina Odry Zachód, Przedgórze Sudeckie,  Pogórze Kaczawskie  nie opracowano koncepcji produktu turystycznego i nie 

przeprowadzono badań ruchu. 
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Wnioski: 

• Głównym źródłem informacji o powiatach była rodzina/znajomi oraz Internet.                  

W zawiązku z tym skuteczna promocja i informacja powinna skupić się na 

marketingu bezpośrednim (zadowolony z usług klient jest najlepszą formą 

reklamy) oraz większym wykorzystywaniu nowoczesnych technik 

komunikacyjnych. 

• Głównym środkiem transportu jakim posługują się turyści jest samochód, stąd 

istotne jest dbanie o infrastrukturę drogową oraz odpowiednie oznakowanie 

atrakcji turystycznych na przydrożnych tablicach. 

• Z uwagi na fakt, że turyści przyjeżdżają  do powiatów zazwyczaj z rodziną lub 

przyjaciółmi, produktu turystyczne powinny uwzględniać w znacznym stopniu taką 

strukturę klientów. 

• Turyści w większości organizują indywidualnie wyjazd, bez korzystania z biur 

podróży. Spowodowane to jest prawdopodobnie pochodzeniem turystów – 

znaczna większość to Dolnoślązacy. Aby turyści mogli korzystać z biur podróży  

w większym stopniu niezbędna jest poprawa jakości świadczonych usług przy 

jednoczesnym obniżaniu cen. 

• Do najpopularniejszych motywów przyjazdu zaliczały się: zwiedzanie                     

i wypoczynek, istotne było również uczestnictwo w imprezach. Oferta atrakcji 

turystycznych w powiatach Dolnego Śląska jest urozmaicona i wynika z bogatych 

walorów naturalnych i kulturowych. W ofercie turystycznej bardziej rozwinięte są  

powiaty położone na południu regionu oraz większe miasta. 

• Długość pobytu turystów w poszczególnych powiatach uzależniona była od oferty 

jaką prezentują powiaty. Generalnie dominują krótkie pobyty -  maksymalnie do  

4 dni. Na dłuższy wypoczynek turyści decydowali się w powiatach położonych  

w paśmie górskim, które dysponują rozbudowaną bazą hotelową oraz wieloma 

atrakcjami. 

• Wśród form noclegu dominował hotel, zajazd lub pensjonat. Turyści zgodnie ze 

światowym trendem oraz wzrostem poziomu życia w Polsce coraz bardziej cenią 

sobie wygodę i komfort. 
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• W przypadku badanych osób największa grupę stanowiły osoby odwiedzające 

region pierwszy raz, kolejną byli turyści stale odwiedzający Dolny Śląsk. 

• Wśród turystów przeważały osoby w wieku 16 – 25 lat, drugą grupą pod kątem 

liczebności były osoby w wieku 26 – 35 lat.  

• Wśród turystów odwiedzających  Dolny Śląsk dominowały osoby z Wielkopolski, 

województwa lubuskiego i opolskiego. Wynika z tego, że oferta turystyczna 

powinna być intensywnie przedstawiana w powyższych regionach. 
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4. Hierarchia ważności trendów w turystyce 
 

W obecnej chwili rozwój turystyki determinuje wiele czynników z uwagi na fakt, iż 

jest ona interdyscyplinarna. Zmiany w preferencjach i oczekiwaniach rynku (klientów) 

w obecnej chwili są dynamiczne. Odpowiednie reagowanie na nie jest gwarancją 

sukcesu. Jest to istotnie z punktu widzenia władz samorządowych zaczynając od 

poziomu wojewódzkiego kończąc na gminnym. Odpowiednie kierowanie środków 

publicznych w rozwój usług turystycznych, które odpowiadają zapotrzebowaniu rynku 

zapewni solidną podstawę rozwoju tej gałęzi. Także prawidłowe odczytywanie 

trendów i tendencji przez przedsiębiorców jest warunkiem koniecznym powodzenia  

w tej branży. Znajomość ich pozwala na przygotowanie atrakcyjnych usług                     

i produktów turystycznych oraz trafne ukierunkowanie szkoleń dla pracowników.  

Hierarchizacja trendów oparta została o metodologię zawartą w Aktualizacji 

Programu Rozwoju Turystyki dla Dolnego Śląska.  

 

W ujęciu globalnego rynku można rozróżnić 9 głównych mega trendów,  

do których zalicza się: 

• Przesuwanie się społeczeństwa uprzemysłowionego ku społeczeństwu opartemu 

na tworzeniu i dystrybucji informacji, 

• Nieprzydatność technologii nie biorącej pod uwagę czynnika ludzkiego, 

• Globalna ekspansja gospodarki – gospodarka krajowa staje się częścią 

gospodarki światowej, 

• Przestawienie się z działań opartych na krótkofalowych rozwiązaniach  

na podejmowanie problemów w szerszych ramach czasowych i przywiązywanie 

coraz większego znaczenia do spraw perspektywicznych, 

• Szybka decentralizacja organizacji i hierarchii, rosnąca zdolność do działania 

innowacyjnego i osiągania efektów poprzez inicjatywy oddolne, 

• Poleganie na własnej zaradności we wszystkich dziedzinach życia, zamiast 

korzystania z pomocy zinstytucjonalizowanej, 

• Narastająca potrzeba ludzi do brania udziału w podejmowaniu decyzji, 
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• Rozpadanie się struktur hierarchicznych i powstawanie sieci przetwarzania 

informacji, co staje się szczególnie ważne w odniesieniu do społeczności biznesu. 

• Większe możliwości samodzielności wyborów stojące przed ludźmi, tworzenie się 

społeczeństwa wolnego, wieloopcyjnego24. 

Do najważniejszych trendów (od strony popytowej) oddziałujących na turystykę 

zaliczyć można: 

• Trendy demograficzne - Obecny proces zmian demograficznych wskazuje  

na zwiększanie się odsetka osób starszych, przesuwanie się czasu zakładania 

rodziny (nastawienie na samorealizację), zwiększanie się liczby rodzin nie 

posiadających dzieci lub posiadających tylko jedno, wzrost liczby kobiet 

podejmujących pracę. Zmiany demograficzne będą wymuszały dostosowanie 

oferty dla osób starszych w postaci bezpiecznych i wygodnych miejsc, do których 

można dotrzeć w łatwy sposób. Konieczne będzie oferowanie krótkiego,  

ale intensywnego wypoczynku dla „singli” i małżeństw bez dzieci. Ważna jest 

także oferta dla rodzin z dziećmi, 

• Trendy zdrowotne – świadomość zdrowotna wpływa w zasadniczy sposób na 

wybór kierunku wyjazdu. Preferowane będą wyjazdy związane z aktywnym 

spędzaniem wolnego czasu. Tradycyjna turystyka „słońce, morze, piasek” będzie 

wypierana przez turystykę poznawczą. Dolny Śląsk ma ogromny potencjał                    

w zakresie wypoczynku połączonego z poprawą zdrowia, świadczy o tym choćby 

największa ilość uzdrowisk. Konieczne jest jednak ciągłe inwestowanie w tą 

infrastrukturę, a także w obiekty typu spa&wallness. Infrastruktura musi również 

zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa turystom, 

• Trendy związane ze świadomością i edukacją - współczesny turysta kieruje się 

rozsądkiem, posiada bogate życie wewnętrzne, nastawiony jest na uczenie się           

i dostosowywanie do różnych sytuacji. Obecnie poziom wykształcenia 

społeczeństwa systematycznie rośnie, stąd ważnym czynnikiem w wyborze oferty 

turystycznej staje się świadomość i chęć edukacji. Turyści kierujący się takimi 

                                            
24 Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Dolnego Śląska, s. 12. 
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motywami nastawieni są na rozwijanie swojej wiedzy o sztuce, historii, tradycjach 

lokalnych, wybierają często wyszukane niszowe produkty turystyczne. 

Województwo Dolnośląskie posiada ogromny potencjał kulturalny, a także 

bogactwo tradycji, na bazie której można budować ofertę turystyczną w tym wiele 

produktów specyficznych dla regionu. Ważne jest odtwarzanie szlaków 

tematycznych, na bazie których powstawałaby baza turystyczna. Bogata oferta 

kulturalna połączona z aktywnym wypoczynkiem i edukacją sprzyjać będzie 

systematycznym odwiedzinom turystów w regionie, 

• Trendy technologii informatycznej -  Niezwykle istotny dla przedsiębiorców 

funkcjonujących w turystce, samorządów, oraz organizacji zajmujących się 

problemami turystyki jest trend dotyczący informacji. Rozwój technik 

informacyjnych wykorzystujących Internet daje nieograniczone możliwości                     

w promowaniu produktów  turystycznych regionu. Coraz częstszym narzędziem 

promowania jest wizualizacja i digitalizacja. Wykorzystanie Internetu ułatwi                     

z pewnością sprzedaż produktów i usług, zwłaszcza tych niszowych.  

Wykorzystywanie nowoczesnych technik komunikacji w ciągu kilku, kilkunastu lat 

może dokonać rewolucyjnych zmian w systemie organizacji  i funkcjonowania 

rynku turystycznego, 

• Trendy dotyczące transportu – Transport drogowy będzie nadal spełniał 

dominującą rolę, jednak coraz większe znaczenie będzie miała kolej 

szybkobieżna oraz tani przewoźnicy (jedną z przyczyn będą coraz większe 

problemy z poruszaniem się w szczycie sezonu samochodem), 

• Trendy dotyczące zrównoważonego rozwoju – Wraz z rozwojem społecznym 

wzrastać będzie świadomość ekologiczna skutkująca popytem na destynacje  

gdzie rozwój społeczno – gospodarczy szanuje i uwzględnia autonomię przyrody. 

Wybierane będą obszary z aktywną  i gościnną społecznością lokalną. Na 

znaczeniu zyska regionalny charakter destylacji, 

• Trendy dotyczące bezpieczeństwa – turyści w coraz większym stopniu jako 

element wyboru kierunku wyjazdu biorą pod uwagę bezpieczeństwo. Unikane są 

miejsca związane z terroryzmem, wojnami, czy tez klęskami żywiołowymi. Ważny 
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jest też stan środowiska (np. jakość wody). Turyści bardziej przeczuleni na 

punkcie bezpieczeństwa mogą częściej wyrażać swoje niezadowolenie z pobytu. 

Branża turystyczna powinna z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na 

niekorzystne zmiany, tak aby w pełni zaspokoić popyt. Z tego też względu koszty 

zagwarantowania bezpieczeństwa gwałtownie wzrosną, 

• Trendy czasu wolnego i wypoczynku – życie codzienne wywiera coraz większą 

presję na ludzi w zakresie wolnego czasu (którego jest coraz mniej).Ludzie mają 

także coraz mniejszy dochód do swobodnej dyspozycji. Z tego powodu turyści 

często dzielą jeden urlop na kilka mniejszych, z kolei branża turystyczna 

zmuszona jest do oferowania tańszych produktów, 

• Trendy dotyczące doznań – coraz więcej turystów odchodzić będzie od 

prostych form spędzania czasu na, rzecz bardziej wyrafinowanych. Cechą takiego 

turysty będzie nastawienie na jakość i stosunek jakości do ceny. W konsekwencji 

konsumenci będą wybierać alternatywne formy spędzania czasu wolnego, 

autentyczność (ważne są emocje i indywidualne podejście), większą 

częstotliwość wyjazdów oraz mniejsza lojalność do destynacji. Trend ten wpłynie 

także na zwiększenie mobilności turystów,  

• Trendy dotyczące stylu życia – związany jest ze zmianami jakie dokonują się 

we współczesnych społeczeństwach w zakresie postrzegania własnych potrzeb. 

Następuje większa indywidualizacja, przez co atrakcyjne będą te produkty 

turystyczne, które wniosą ze sobą wartość dodaną. Rosnąć będzie specjalizacja 

w branży, której celem będzie „szycie na miarę” usług turystycznych. Trend ten 

będzie wpływał na tzw. powrót do korzeni związanym np. z wyborem 

nieformalnych lub nieskategoryzowanych miejsc noclegowych25. 
 

Poniżej przedstawione są najważniejsze trendy rynku turystycznego, z punktu 

widzenia rozwoju gospodarki turystycznej na Dolnym Śląsku. Trendy przedstawione 

są w kolejności od najważniejszego.  

 

                                            
25 Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Dolnego Śląska, s. 12 – 16. 
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Tabela 64. Trendy oddziaływujące na turystykę oraz rekomendacje w kontekście 
rozwoju województwa dolnośląskiego26. 

 
Trend 

 
Rekomendacje dla województwa 

dolnośląskiego 

Zmiany demograficzne 

• położenie nacisku na rozwój turystyki na 
terenach wiejskich, 

• wprowadzanie udogodnień infrastrukturalnych 
dla osób starszych, 

• rozwój oferty turystyki weekendowej, 
• wprowadzanie oferty dla rodzin z dziećmi. 

Trendy Zdrowotne 

• położenie nacisku na rozwój turystyki 
uzdrowiskowej, spa&wellness, 

• rozwijanie oferty aktywnego wypoczynku – 
inwestycje w infrastrukturę 

• zapewniającą wysoki poziom bezpieczeństwa. 

Trendy związane ze świadomością i edukacją 

• wykorzystanie dziedzictwa kultury na potrzeby 
rozwijania oferty turystycznej, 

• łączenie aktywności fizycznej i kulturowej – 
położenie nacisku na rozwój szlaków 
tematycznych, 

• przygotowanie oferty dla dzieci i młodzieży 
(przy wykorzystaniu walorów naturalnych i 
kulturowych), 

• położenie nacisku na budowanie systemu 
lojalnościowego z turystami odwiedzającymi 
województwo, 

• położenie nacisku na oryginalność i 
unikalność koncepcji produktowych. 

Trendy dotyczące informacji 

• konieczność stworzenia zintegrowanego 
systemu informacji turystycznej, 

• w tym informacji elektronicznej 
• konieczność stosowania nowoczesnych 

technologii. 

Trendy dotyczące zarządzania turystyką 
• konieczność położenia nacisku na inwestycje 

w kapitał ludzki, 
• konieczność budowania wielopłaszczyznowej 

platformy współpracy. 
Źródło: Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, PART 

S.A. 
 

Analizując ruch wewnątrz regionalny zarówno pod kątem postrzegania regionu 

przez odwiedzających  jak i charakterystyki przyjazdów można sformułować 

następujące tendencje i trendy, które mają lub będą miały wpływ na kształtowanie się 

gospodarki turystycznej Dolnego Śląska: 

                                            
26 Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Dolnego Śląska, PART S.A.. 
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• Najważniejszym źródłem informacji o regionie są znajomi i rodzina a w dalszej 

kolejności Internet. Dotyczy to zarówno turystów krajowych jak i zagranicznych. 

Wynika z tego, że najskuteczniejszą formą promocji produktów i usług 

turystycznych jest polecenie od zadowolonego klienta. Istotna jest również 

promocja i sprzedaż usług przez Internet. W tym zakresie ważna jest rzetelna 

informacja umieszczana na stronach internetowych. Klienci wciąż mniej ufają 

informacją z Internetu niż bezpośrednim kontaktom, 

• Turyści najczęściej wybierają Dolny Śląsk ze względu na duże możliwości 

zwiedzania oraz wypoczynku. Wynika to z bogactwa regionu w walory 

architektoniczne, kulturalne i przyrodnicze, które najbardziej są doceniane przez 

odwiedzających, 

• Osoby przebywające w regionie deklarowały najczęściej, że to ich pierwszy 

pobyt, kolejną grupą były osoby stale odwiedzające. Przeważały osoby młode                 

w wieku 16- 35 lat w zdecydowanej liczbie z wyższym wykształceniem. Analizując 

pochodzenie turystów należy stwierdzić, że najwięcej pochodziło z Dolnego 

Śląska. W przypadku innych województw dominowali turyści z Wielkopolski, 

Śląska i Lubuskiego, 

• Ze względu na czas pobytu najbardziej popularną formą spędzania wolnego 

czasu w regionie są krótkie wyjazdy (2 – 4 dni). Według prognoz taka długość 

pobytu będzie coraz bardziej popularna kosztem pobytów długookresowych.  

• Prognoza liczby przyjazdów wg. długości podróży wskazuje na spadek popytu na 

przyjazdy długookresowe (co najmniej 5 dni) oraz jednoczesny wzrost podróży 

krótkookresowych (2 – 4 dni), 

• W województwie dolnośląskim występują ogromne dysproporcje w rozwoju funkcji 

turystycznej zarówno na poziomie subregionów jak i powiatów. Problem ten 

pogłębia występowanie w większości subregionów wysokiej sezonowości, która 

jest szczególnie niekorzystna dla rozwoju turystyki w tym szczególnie dla 

stabilności zatrudnionych w tej branży kadr, 

• Jak wykazała prognoza uwzględniająca „efekt promocyjny” EURO 2012                     

w regionie, a szczególności w miastach bezpośrednio zaangażowanych                     
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w organizację ME nastąpi  wzrost turystów korzystających z noclegów 

minimalizujący prognozowany spadek udzielanych noclegów. 

Poniżej zaprezentowano wybrane powiązania i korelacje autorskich rekomendacji 

z niniejszego raportu z celami wyznaczonymi w dokumencie strategii rozwoju 

turystyki w województwie tj. Aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki dla 

Województwa Dolnośląskiego. W opinii autorów dokumenty analityczne i raportu 

przygotowywane w ramach projektu „Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego 

Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012r.” powinny być formalnie przyjęte przez 

Samorząd Województwa jako swoiste uszczegółowienie w/w dokumentu 

strategicznego. 

 

Tabela 65. Korelacje rekomendacji i celów rozwoju subregionów turystycznych 
Dolnego Śląska w aspektach rozwoju różnych typów turystyki i sektorów gospodarki 
turystycznej 

Wybrane rekomendacje 
strategiczne  

/wg raportu 2B rozdział 3/ 
 

 
Cel główny 
/ wg APRT/ 

 

 
Cel operacyjny 

/wg  APRT/ 
 

Działania 
/wg APRT/ 

Rozwój subregionów turystycznych 
 

-Tworzenie nowych 
unikalnych produktów 
turystycznych w oparciu  
o naturalne i bogate walory 
przyrodniczo – kulturalne 
regionu. 
-Samorządy na terenach 
wiejskich powinny 
wspierać tworzenie się 
gospodarstw Agro i Eko 
turystycznych 
- Wprowadzanie modelu 
Total Quality Managment  
i Destination Managment 
jako model zarządzania 
rozwojem oferty 
turystyczej subregionu. 
-Zwiększenie udziału 
członkowskiego jednostek 
samorządu terytorialnego  
w strukturach ROT i LOT  
z wykorzystaniem 
porozumień 
subregionalnych 

Budowa i rozwój 
konkurencyjnych 
produktów 
turystycznych 
województwa 
dolnośląskiego. 

Cel 1.2. Budowa 
jakościowej oferty 
produktów 
turystycznych 
subregionów 
Dolnego Śląska. 

1.2.1. Opracowanie 
koncepcji produktów 
w poszczególnych 
subregionach (idea 
rynkowa, zasoby, 
marketing, wdrażanie, 
zarządzanie) wraz 
z dokumentacją. 
1.2.2. Budowanie 
platform organizacji, 
wdrażania                     
i marketingu 
produktów                      
w subregionach, 
w tym w formule PPP 
1.2.3..Implementacja     
i rozwój koncepcji 
produktowych                
w subregionach 
według opracowanych 
programów i studiów 
wykonalności, przy 
strategicznym 
wsparciu finansowym 
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 ze strony Samorządu 
Województwa. 

Cel 1.3. Budowanie 
atrakcyjnego 
katalogu ofert wokół 
produktów 
wiodących regionu. 

1.3.1. Zbudowanie 
wzorcowego katalogu 
ofert w układzie 
subregionów, 
wiodących form 
turystyki, produktów 
punktowych                    
i liniowych, pór roku, 
przy strategicznym 
wsparciu finansowym 
ze strony Samorządu 
Województwa. 

-Zwiększenie 
zaangażowania środków 
finansowych jednostek 
samorządu terytorialnego 
w działania promocyjne 
DOT i Lokalnych 
Organizacji Turystycznych,  
w tym rozważenie 
mechanizmu przekazania 
zadań promocyjnych  
i budżetów z wydziałów 
promocji jst /w tym 
samorządu województwa/ 
do ROT i LOT. 
-Instytucje samorządowe  
w większym stopniu 
powinny zamieszczać 
informacje turystyczne na 
swoich stronach 
internetowych 
-Włączanie lokalnych 
punktów informacji 
turystycznej będących  
w gestii jednostek 
samorządu terytorialnego  
w system regionalnej E-
turystyki w kooperacji  
z DOT                i systemem 
POT, uruchomienie  
i finansowanie 
Dolnośląskiego Centrum 
Informacji Turystycznej 
spełniającego standardy 
centrum 4* wg systemu 
POT /, wdrożenie  
i sfinansowanie przez 
Samorząd Województwa 
projektu „Koncepcja E-
turystyki na Dolnym 
Śląsku” wg raportu DOT. 

Stworzenie 
nowoczesnego         
i efektywnego 
systemu 
marketingu 
produktów, atrakcji, 
usług oraz 
wizerunku regionu 
i subregionów. 

Cel 2.1 Wdrożenie 
kompleksowego 
systemu badań 
marketingowych 
oraz monitoringu 
ruchu w regionie. 

2.1.4. Opracowanie  
i wdrożenie 
sieciowego systemu 
badań                            
w subregionach oraz 
w kluczowych 
centrach 
turystycznych (oferta, 
badanie satysfakcji). 

Cel 2.2. Budowa 
systemu e-turystyki 
Dolnego Śląska. 

2.2.1. Opracowanie 
koncepcji systemów 
informacji analogowej 
i cyfrowej 
z uwzględnieniem 
uwarunkowań 
lokalnych oraz 
subregionalnych 
2.2.3. Integracja 
i implementacja 
systemów na 
poziomie lokalnym, 
regionalnym oraz 
w subregionach 

Cel 2.3. Prowadzenie 
kampanii 
promujących ofertę 
turystyczną regionu. 

2.3.4. Promocja 
subregionalnych 
produktów 
turystycznych przy 
wsparciu finansowym 
Samorządu 
Województwa. 



 
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn.”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

151 
 

-Gminy i powiaty powinny  
w większym stopniu 
angażować się we 
współpracę/uczestnictwo      
w organizacjach 
turystycznych 
-Prowadzenie przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego stałych 
działań promocyjnych  
w formie kampanii 
promocyjnych 
poszczególnych typów 
produktów turystycznych  
z wykorzystaniem reklamy 
ATL i BTL w korelacji  
z działaniami POT 
/kampania POIG 6.4/ i DOT 
na wybranych rynkach 
emisyjnych ruchu 
turystycznego 
-Stałe wydatkowanie 
środków finansowych 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego na badania 
ruchu turystycznego oraz 
bezpłatne udostępnianie 
wyników dla sektora mśp 
branży turystycznej. 
-Wspieranie budowy 
infrastruktury turystycznej  
i para turystycznej  
w miejscowościach 
regionu. 
-Dalsze wspieranie 
tworzenia tematycznych 
szlaków turystycznych 
jako markowych 
produktów regionu.  
-Tworzenie i propagowanie 
samochodowych szlaków 
turystycznych 
-Samorządy powinny stale 
poprawiać oznakowania 
identyfikacji przestrzennej  
z uwzględnieniem 
specyfiki produktu 
turystycznego oraz 
symboliki używanej  
w danym subregionie.  
Przejęcie na utrzymanie  
i finansowanie przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego 

Stworzenie 
impulsów dla 
rozwoju wysokiej 
jakości 
infrastruktury 
turystycznej 
regionu, 
uwzględniającej 
specyfikę                  
i uwarunkowania 
terytorialne oraz 
rynkowe. 

Cel 3.4. Rozwój 
nowoczesnych 
systemów orientacji 
turystycznej oraz 
udogodnień dla 
turystów aktywnych 
na 
trasach i szlakach 
regionu. 

3.4.1. Stworzenie 
regionalnego systemu 
tablic informacyjno-
promocyjnych 
uzupełniających 
system drogowego 
oznakowania atrakcji, 
w tym 
z wykorzystaniem 
systemów identyfikacji 
wizualnej 
subregionów 
3.4.2. Wsparcie 
projektowania 
indywidualnych 
systemów orientacji 
przestrzennej na 
obszarach rozwoju 
zintegrowanych 
produktów 
turystycznych, w tym 
z wykorzystaniem 
systemów identyfikacji 
wizualnej 
subregionów. 
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oznakowania 
turystycznego typu E-22 
utworzonego przez ROT  
i LOT-y, w tym szczególnie 
na tzw. trasach 
tematycznych; stworzenia 
przez samorząd 
województwa z udziałem 
gmin i PTTK centralnej 
kartoteki szlaków 
turystycznych woj. 
dolnośląskiego w celu 
budowania zintegrowanej 
sieci. 
-Sprzyjanie rozwijaniu się 
przedsiębiorstw z branży 
turystycznej np. poprzez 
tworzenie klastrów 
turystycznych; 
oddziaływanie na 
gospodarkę lokalną 
poprzez odpowiednią 
politykę fiskalną 
(umorzenia lub zwolnienia  
z opłat dla przedsiębiorstw 
rozpoczynających 
działalność) 
-Zwiększenie 
zaangażowania środków 
finansowych jednostek 
samorządu terytorialnego 
w działania promocyjne 
DOT i Lokalnych 
Organizacji Turystycznych,  
w tym rozważenie 
mechanizmu przekazania 
zadań promocyjnych  
i budżetów z wydziałów 
promocji jst /w tym 
samorządu województwa/ 
do ROT i LOT. 
-Budowanie w jednostkach 
samorządu terytorialnego 
większej liczby partnerstw 
publiczno-prywatnych          
w realizacji inwestycji 
turystycznych 

Stworzenie silnego 
otoczenia 
instytucjonalnego 
wspierającego 
rozwój turystyki 
w regionie poprzez 
działania na 
szczeblu 
subregionalnym. 

Cel 5.1. 
Wzmacnianie 
organizacyjne 
rozwoju turystyki 
w subregionach. 

5.1.3. Wzmocnienie 
zasobów 
organizacyjnych, 
technicznych                  
i ludzkich wszystkich 
partnerów rynku 
turystycznego               
w subregionach. 
 

Wybrane rekomendacje 
strategiczne 

/wg raportu 2B rozdział 3/ 
 

 
Cel główny 
/ wg APRT/ 

 

 
Cel operacyjny 

/wg  APRT/ 
 

Działania 
/wg APRT/ 

 
Rozwój sektorów gospodarki turystycznej 
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-Stała poprawa usług 
noclegowych                          
i gastronomicznych. 
-Budowa nowych obiektów 
spełniających przede 
wszystkim wysokie 
oczekiwania 
obcokrajowców 
-W branży 
gastronomicznej należy 
rozwijać kuchnię 
regionalną mającą 
charakter  produktu 
turystycznego 
-Budować sieć 
wypożyczalni rowerów  
i reaktywować sieć kolei 
wąskotorowych jako 
atrakcji turystycznych pod 
auspicjami Samorządu 
Województwa ze środków 
UE. 

Stworzenie 
impulsów dla 
rozwoju wysokiej 
jakości 
infrastruktury 
turystycznej 
regionu, 
uwzględniającej 
specyfikę                  
i uwarunkowania 
terytorialne oraz 
rynkowe. 

Cel 3.1 
Rozwój jakościowej 
bazy oraz 
infrastruktury 
turystycznej 
dedykowanej na 
potrzeby wiodących 
form turystyki 
w regionie. 

3.1.3. Realizacja 
kompleksowych 
projektów w zakresie 
modernizacji 
i rozwoju infrastruktury 
istotnej dla rozwoju 
turystyki aktywnej 
i sportowej. 

-Pracownicy sektora bazy 
noclegowej                            
i gastronomicznej powinni 
stale podnosić swoje 
kompetencje zawodowe 
-Godnym uwagi 
rozwiązaniem dla branży 
jest udział  
w klastrze turystycznym, 
dzięki któremu możliwa 
jest wymiana wiedzy  
i doświadczeń miedzy 
podmiotami oraz 
ograniczenie 
-Inspirować rozwój 
systemu miejskiego 
„sightseeingu”                      
z udziałem prywatnych 
przedsiębiorców 
transportu turystycznego 
przy wsparciu jednostek 
samorządu terytorialnego 
/w oparciu  
o PPP, system ułatwień 
podatkowych, itp./ 

Budowa i rozwój 
konkurencyjnych 
produktów 
turystycznych 
województwa 
dolnośląskiego. 
 

Cel 1.4. 
Podnoszenie jakości 
organizacji, 
zarządzania 
i marketingu wokół 
flagowych atrakcji 
i produktów. 
 

1.4.3. Wdrożenie 
systemu 
kilkustopniowej 
certyfikacji menadżera 
marki dla wiodących 
produktów oraz 
atrakcji Dolnego 
Śląska 
1.4.4. Wdrożenie 
systemu certyfikacji 
regionalnych 
produktów                      
i ofert 
turystycznych 
Dolnego Śląska 
1.4.5. Wdrożenie 
systemu certyfikatów 
marki turystycznej dla 
podmiotów rynku 
turystycznego 

-Wykorzystywać tabor 
kolejowy do akcji 
promocyjnych potencjału 
turystycznego regionu na 
trasach przejazdów przez 
region pociągów Euro  
i Inter City, Regio, TLK. 

Stworzenie 
nowoczesnego         
i efektywnego 
systemu 
marketingu 
produktów, atrakcji, 
usług oraz 

Cel 2.3. Prowadzenie 
kampanii 
promujących ofertę 
turystyczną regionu. 

2.3.1. Opracowanie 
strategii promocji 
regionu oraz koncepcji 
identyfikacji 
Dolnego Śląska 
(wizualnych                    
i werbalnych)                 
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-W działaniach 
promocyjnych należy 
kłaść nacisk na 
uwypuklanie 
specyficznych produktów 
turystycznych regionu, co 
zapewni większą 
konkurencyjność                   
w porównaniu do oferty 
innych regionów. Ma to 
również służyć 
zwiększeniu 
„wyrazistości” regionu na 
tle kraju.  
-Uruchomić                             
w Samorządzie 
Województwa kolejny 
program wsparcia 
promocji turystycznej ze 
środków RPO w okresie 
programowania UE po 
2013. 
Dążyć do wdrożenia 
mechanizmu przekazania 
zadań promocyjnych  
i budżetów z wydziałów 
promocji jst /w tym 
samorządu województwa/ 
do ROT i LOT. 

wizerunku regionu 
i subregionów. 

z uwzględnieniem 
kluczowej 
roli promocji 
wizerunku 
turystycznego (w tym 
określenie USP 
turystycznego 
regionu) 
2.3.3. Prowadzenie 
specjalnych kampanii 
skupionych na 
określonych 
obszarach oraz 
produktach. 

-Aktywna współpraca 
podmiotów branżowych  
/w tym skupionych w DIT/  
z wyższymi uczelniami  
w zakresie organizacji 
praktyk studenckich, 
udziału przedsiębiorców w 
procesie kształcenia  
i edukacji oraz 
prowadzenia prac 
naukowych /np. 
magisterskich/                        
w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie rynku 
turystycznego. 
-Wdrażać model 
powoływania konsorcjów 
produktowych                        
i klastrów turystycznych  
z udziałem stowarzyszeń 
turystycznych                         
z wykorzystaniem zasady 
TQM w zarządzaniu 
lokalnymi usługami 
turystycznymi 

Stworzenie 
nowoczesnego i 
efektywnego 
systemu 
marketingu 
produktów, atrakcji, 
usług oraz 
wizerunku regionu 
i subregionów 

Cel 2.4 
Wspieranie 
niekonwencjonalnych
pomysłów i koncepcji 
działań 
w obszarze 
marketingu. 
Cel 4.1. 
Rozwój 
wykwalifikowanych 
kadr gospodarki 
turystycznej. 

2.4.1. Wspieranie 
oddolnych inicjatyw 
marketingowych o 
wysokiej jakości 
oraz istotnej wartości 
dla wizerunku 
turystycznego i 
kulturowego 
regionu. 
2.4.2. Wspieranie 
nowatorskich 
projektów i koncepcji 
marketingowych 
wpływających na 
reputację marki 
regionu oraz jakość      
i efektywność 
promocji turystycznej. 
4.1.1 Opracowanie        
i wdrożenie 
skutecznego systemu 
szkoleń 
podnoszących 
kwalifikacje 
zawodowe 
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-Reaktywować model 
kształcenia młodzieżowych 
kadr turystyki na poziomie 
szkoły podstawowej  
i gimnazjów poprzez 
szkolenia młodzieżowych 
organizatorów turystyki, 
szkolnych liderów 
turystyki z udziałem i przy 
wsparciu wydziałów 
edukacji jst, wydziału 
edukacji Samorządu 
Województwa. 
-Szkoły i uczelnie powinny 
wzmacniać współpracę  
z podmiotami rynku 
turystycznego 

pracowników 
związanych z 
sektorem turystyki. 
4.1.2 Wsparcie 
tworzenia 
Regionalnego 
Centrum Szkolenia 
Kadr 
Turystycznych wraz 
z zapleczem 
infrastruktury 
szkoleniowej. 
 

-Utworzenie  centrum 
informacji turystycznej na 
poziomie wojewódzkim 
-W większym stopniu 
należy zwiększać liczbę 
usług świadczonych przez 
Internet 
-Większe przedsiębiorstwa 
z branży turystycznej 
powinny systematycznie 
prowadzić badania 
marketingowe, dzięki 
którym na bieżąco będą 
dostosowywać swoją 
ofertę. 
-Wdrożyć przez Samorząd 
Województwa w kooperacji 
z PKP okresowe badania 
ruchu turystycznego 
prowadzonych                     
w pociągach i na stacjach 
kolejowych. 
-Obligatoryjnie i stale 
szkolić kadry punktów 
informacji turystycznej  
z wykorzystaniem dotacji  
z UE-POKL 
 

Stworzenie 
nowoczesnego i 
efektywnego 
systemu 
marketingu 
produktów, atrakcji, 
usług oraz 
wizerunku regionu 
i subregionów. 

Cel 2.2. Budowa 
systemu e-turystyki 
Dolnego Śląska 
Cel 2.1 
Wdrożenie 
kompleksowego 
systemu badań 
marketingowych 
oraz monitoringu 
ruchu w regionie. 

2.2.4 Wdrożenie 
narzędzi wsparcia, 
takich jak 24 h hot-line 
turystyczny, 
WLAN turystyczny, 
Turystyczne Call 
Center, darmowe 
mapy GPS 
(samochodowe, 
rowerowe) 
2.1.1 Opracowanie 
koncepcji 
kompleksowego 
programu badań 
konsumenckich oraz 
badań monitoringu 
ruchu turystycznego 
w regionie 
2.1.2 
Przeprowadzenie 
pilotażowych badań 
(ilościowych i 
jakościowych) 
w regionie 
obejmujących 
założenia koncepcji 
2.1.3 Wdrożenie 
systemu stałego 
monitorowania ruchu 
turystycznego 
w regionie, 
finansowanego przez 
Samorząd 
Województwa 

Wybrane rekomendacje 
strategiczne 

 

 
Cel główny 
/ wg APRT/ 

 
Cel operacyjny 

/wg  APRT/ 
Działania 

/wg APRT/ 
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Rozwój typów produktów turystycznych 
 

Turystyka aktywna Budowa i rozwój 
konkurencyjnych 
produktów 
turystycznych 
województwa 
dolnośląskiego. 
 
Stworzenie 
impulsów dla 
rozwoju wysokiej 
jakości 
infrastruktury 
turystycznej 
regionu, 
uwzględniającej 
specyfikę 
i uwarunkowania 
terytorialne oraz 
rynkowe. 

1.1.Rozwój 
produktów 
sieciowych, w tym 
szlaków 
tematycznych. 
1.2. Budowa 
jakościowej 
oferty turystycznej 
subregionów 
Dolnego 
Śląska.alogu ofert 
wokół 
produktów 
wiodących regionu 

1.1.1. Opracowanie 
kompleksowych 
koncepcji produktów 
szlaków 
tematycznych regionu 
wraz z Katalogiem 
Marki (SIWiW) oraz 
programem 
wdrażania. 

-Wdrożenie i rozwój Trans 
wojewódzkiego 
Południowo-Zachodni 
Szlak Cysterski   

Turystyka uzdrowiskowa 3.1. Rozwój 
jakościowej 
bazy oraz 
infrastruktury 
turystycznej 
dedykowanej na 
potrzeby 
wiodących form 
turystyki 
w regionie. 

3.1.1. Odbudowa 
i renowacja 
architektury 
zdrojowej uzdrowisk 
Dolnego Śląska. 

-Powstawanie nowych 
wyspecjalizowanych biur 
turystycznych zajmujących 
się ofertą wyjazdów 
i wczasów w uzdrowiskach 
oraz powstawanie 
specjalistycznych firm 
med-tours 
-Inwestycja znaczących 
środków finansowych w 
produktu i infrastrukturę 
turystyki uzdrowiskowych 
środków w ramach 
priorytetów RPO D.1.2 

Turystyka ekologiczna i 
agroturystyka 

 1.1.2. Rozwój 
markowych, 
sieciowych produktów 
turystyki wiejskiej, 
agro i ekoturystyki, 
w tym gospodarstw 
tradycyjnych, 
edukacyjnych, 
tematycznych 
Dolnego Śląska wraz 
z systemem 
ich komercjalizacji on-
line. 

-Dynamiczny rozwój 
systemu ceryfikacji 
produktów lokalnych i 
regionalnej kuchni, w tym 
poprzez LGD 
-Aktywne promowanie 
nowych produktów i 
destynacji  turystycznych 
o ekologicznym 
charakterze 

Turystyka kulturowa        
i miejska 

 

1.1. Rozwój 
produktów 
sieciowych, w tym 

3.1.4. Realizacja 
projektów dot. 
tworzenia, renowacji 
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-Tworzenie nowych 
produktów turystycznych 
w obiektach 
poprzemysłowych 
- Rosnąca ilość imprezy 
sportowo-rekreacyjne 
/powiązane z historią 
regionu w miejscach pól 
bitewnych, w obiektach 
militarnych: Srebrna Góra, 
Kłodzko, Wąrmontowice, 
itp/ 
-Kreowanie nowych  
w pełni 
skomercjalizowanych 
markowych produktów 
turystyki kulturowej  
w układzie sieciowym np. 
Dolina Pałaców Kotliny 
Jeleniogórskiej 
 

szlaków 
tematycznych. 
1.2. Budowa 
jakościowej 
oferty turystycznej 
subregionów 
Dolnego 
Śląska. 

oraz modernizacji 
infrastruktury istotnej 
dla rozwoju 
markowych 
produktów turystyki 
kulturowej regionu. 

Turystyka biznesowa 3.1. Rozwój 
jakościowej 
bazy oraz 
infrastruktury 
turystycznej 
dedykowanej na 
potrzeby 
wiodących form 
turystyki 
w regionie. 

3.1.2. Rozbudowa 
oraz 
modernizacja bazy 
konferencyjnej i 
wystawienniczej 
regionu, zwiększająca 
konkurencyjność 
produktu turystyki 
biznesowej Dolnego 
Śląska. 

- Dotacje dla mśp na 
rozwój bazy noclegowej  
o wysokim standardzie  
z RPO D.1.1 i 1.2 
- Powstawanie nowych 
obiektów oraz hoteli  
z zapleczem 
konferencyjnym oraz 
infrastrukturą 
towarzyszącą / np. pola 
golfowe /, w tym w 
obiektach zabytkowych 
oraz przystosowanych do 
organizacji mega imprez 

APRT – Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki na Dolnym Śląsku 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla 

Województwa Dolnośląskiego, praca zbiorowa, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Warszawa, 
styczeń 2009. 

 

„Poszerzone wnioskowanie d/t poszczególnych trendów oddziałujących na 
dany typ turystyki czy analiza tendencji w danych sektorach gospodarki 
turystycznej jest zawarta w raportach 2, w tym w postaci indywidualnych analiz 
SWOT, w tabelach korelacji trendów, macierzy wieloczynnikowej ilościowo-
jakościowej, analizie selektora wektorowego” 
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5.Analiza konkurencyjnych regionów kraju dla Dolnego Śląska             
w obszarze danego trendu 
 

Istotne  informacje na temat Konkurencyjności Dolnego Śląska i jego pozycji na 

rynkach zagranicznych dostarcza raport „Badania Rozpoznawalności Polski na 

Rynkach Zagranicznych” przygotowany na rzecz opracowanej marketingowej 

strategii Polski. Dokument ten jest dobrym źródłem informacji, jak postrzegają nas 

obcokrajowcy. Według badań Polska najczęściej kojarzy się z kulturą, architekturą, 

sztuką, historią, miastami historycznymi oraz kultury i sztuki, podróżami do miast, 

zabytkowymi miastami, różnymi miastami wymienionymi z nazwy, zabytkami, 

zabytkowymi miastami, średniowiecznymi miastami, zamkami, pałacami, bogactwem 

kulturowym, obiektami UNESCO, pamiątkami historycznymi oraz dawną historyczną 

zabudową. W dalszej kolejności natura, piękny kraj, zielony, krajobraz, żubr, parki 

narodowe, puszcze, lasy oraz tereny rolnicze. Na trzecim miejscu znajduje się 

Kraków ( w tym Wawel).27  Wśród czołówki najpopularniejszych skojarzeń jedynie 

Kraków znalazł się jako konkretne miejsce. Jednakże większość pierwszych 

skojarzeń związanych z Polską, dotyczy w dużej mierze  Dolnego Śląska. Z tego też 

względu region posiada duży potencjał  do rozwoju zagranicznej turystyki 

przyjazdowej. Ważne informacje przedstawiają dane badawcze dotyczące 

rekomendowanych miejsc do odwiedzenia w przypadku wizyty w Polsce. Według 

respondentów Wrocław znalazł się na 4 miejscu po Krakowie i okolicy, Warszawie                 

i okolicy i Trójmieście, Pomorzu, wybrzeżu. Wrocław był bardziej polecany niż 

Zakopane i okolice (Tatry) czy też Mazury. W przypadku ankietowanych 

przedstawicieli branży turystycznej Wrocław zajął również 4 miejsce, z kolei wśród 

dziennikarzy 5 (na 4 uplasowało się Zakopane z okolicami (Tatry). Szczegóły poniżej 

w tabeli. 

 
 

 
                                            
27 Polska Organizacja Turystyczna, Badania Rozpoznawalności Polski na Rynkach Zagranicznych – 
Raport, Warszawa, maj 2008 s.6. 
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Tabela 66. ,,Top of mind” skojarzenia z Polską ogółu respondentów. 
 

Lp. 
 

 
„Top of mind” (pierwsze spontaniczne) skojarzenie 

 
Liczba wskazań 

1.  Kultura, architektura, sztuka, historia, miasta (historyczne), miasta kultury  
i sztuki, podróże do miast, różne miasta wymienione z nazwy, zabytki, 
zabytkowe miasta, średniowieczne miasta, zamki, pałace, bogactwo 
kulturowe, obiekty UNESCO, pamiątki historyczne, dawna historyczna 
zabudowa 

104 

2.  Natura, piękny kraj, zielony, przyroda, krajobraz, żubr, parki narodowe, 
puszcze, lasy, tereny rolnicze 90 

3.  Kraków (w tym Wawel) 87 
4.  Auschwitz, obozy koncentracyjne, holocaust, II wojna światowa, 

burzliwa, ciężka historia, interesująca historia, historia, Polska jako ofiara 
historii 

49 

5.  Mili, przyjaźni ludzie, gościnność, przyjaciele, przyjazny kraj 39 
6.  Jan Paweł II, wiara, religia, zabytki religijne, sanktuaria, miejsca 

religijne, katolicyzm, kościoły 32 

7.  Warszawa 25 
8.  Sąsiad, bliska, podobna do mojego kraju (tylko w przypadku Ukrainy), 

związki między krajami (tylko w przypadku Węgier) 22 

9.  Kraj turystyczny, tanie wakacje, urlop, wypoczynek, urlopy sanatoryjne, 
wakacje dla emerytów, wycieczki turystyka 19 

10.  Chopin, muzyka 17 
11.  Dobre jedzenie, dobry alkohol, smaczna, wspaniała kuchnia, wódka 17 
12.  Komunizm, kraj w Europie Wsch., Solidarność, Wałęsa 16 
13.  Piękny, spokojny, interesujący, wspaniały, fascynujący, interesujący, 

sympatyczny kraj, kraj bogatych możliwości turystycznych 14 

14.  Dobrobyt, Europa, „kraina marzeń”, wolność, europejski, otwarty kraj, 
zagranica 12 

15.  Wspólna historia, wspólna przeszłość historyczna (tylko w przypadku 
Węgier i Niemiec) 11 

16.  Bałtyk, turystyka morska, Gdańsk, Gdynia, woda, (piękne) plaże, 
żeglarstwo 10 

17.  Inne skojarzenia 296 
18.  Brak skojarzeń (respondent nie podał spontanicznie żadnego skojarzenia) 25 

Łącznie 885 
Źródło: badanie Polskiej Organizacji Turystycznej zrealizowane w maju 2008 r. 

 

Jak przedstawiają powyższe informacje Dolny Śląsk ze swoim ogromnym 

potencjałem kulturowym, przyrodniczym i architektonicznym (zabytki, obiekty 

UNESCO) w dużej mierze odpowiada preferencjom i oczekiwaniom osób                      

z zagranicy. Podobnie w przypadku preferencji dotyczących walorów naturalnych 

region ma dużo do zaaferowania. Na szczególna uwagę zasługuje Wrocław, który 

jest najbardziej rozpoznawalnym miejscem na mapie Dolnego Śląska. Budowa silnej 

marki regionu możliwa będzie wtedy gdy wykorzysta się potencjał Wrocławia. 

Promocja Wrocławia (również z wykorzystaniem efektu promocyjnego EURO 2012)  
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może stać się impulsem zachęcającym turystów do odwiedzania całego Dolnego 

Śląska, miejsc mniej znanych ale równie godnych polecenia. Szczegóły poniżej                     

w tabeli. 

 

Tabela 67. Miejsca rekomendowane jako warte odwiedzenia podczas podróży do 
Polski przez ogół respondentów. 

Lp. Polecane 
miejsce 

I 
wskazanie 

II 
wskazanie 

III 
wskazanie 

IV 
wskazanie 

V 
wskazanie 

Łącznie 
wskazań 

1. Kraków, Kraków 
i okolice 418 162 57 32 15 684 

2. Warszawa, 
Warszawa i 

okolice 
125 145 86 37 26 419 

3. Gdańsk, okolice 
Gdańska, 
Gdynia, 

Trójmiasto, 
okolice 

Trójmiasta, 
Gdańsk i 
Pomorze, 
Gdańsk i 
Wybrzeże 

68 113 102 67 42 392 

4. Wrocław 35 40 41 51 25 192 
5. Zakopane, 

Zakopane i 
okolice, Tatry 

33 61 43 30 18 185 

6. Mazury, jeziora 36 30 43 21 10 140 
7. Wybrzeże, 

Pomorze, małe i 
średniej 
wielkości 

Miejscowości na 
Wybrzeżu, 

miasta portowe 

25 25 26 19 9 104 

8. Wieliczka 9 35 31 14 7 96 
9. Auschwitz, 

Oświęcim, 
obozy 

koncentracyjne, 
miejsca 

związane z 
historią Żydów, 

miejsca 
związane z 

Holocaustem 

8 22 18 10 8 66 

10. Białowieski Park 
Narodowy (PN), 
Słowiński PN, 
Bieszczadzki 

12 15 19 10 7 63 
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Źródło: badanie Polskiej Organizacji Turystycznej zrealizowane w maju 2008 r. 
 

 

Kolejnym ważnym elementem (wyróżniającym Województwo Dolnośląskie od 

innych regionów) podnoszącym konkurencyjność Dolnego Śląska jest 

wkomponowanie w system zarządzania turystyką podziału województwa na 13 

subregionów turystycznych. Pozwoli to na budowanie spójnej i czytelnej oferty 

produktów turystycznych. Kreowanie poszczególnych marek subregionalnych 

przyczyni się do sprawniejszej promocji regionu, co jest dzisiaj warunkiem 

koniecznym w budowaniu silnej pozycji na rynku turystycznym. Subregiony będą 

także sprzyjać zacieśnianiu współpracy samorządów w działaniach przyczyniających 

się do  budowy gospodarki turystycznej.  

Z analiz jakie przeprowadziła Polska Organizacja Turystyczna wynika, że koniec 

2009 r. pokazał pierwsze sygnały wychodzenia z kryzysu. Jednakże Liczba 

przyjazdów turystów zagranicznych zarówno procentowo jak i w wartościach 

bezwzględnych osiągnęła spadek największy o kilkudziesięciu lat. Z tego też 

względu konieczne jest utrzymanie założeń wypracowanych podczas kryzysu 

gospodarczego, którego głównym celem była koncentracja na najważniejszych 

PN, Biebrza, 
parki narodowe, 

parki 
krajobrazowe, 

żubry, 
przyroda, 

natura, lasy 
(ogólnie) 

11. Częstochowa 2 4 14 5 2 27 
12. Poznań, Poznań 

i okolice 4 4 4 9 4 25 

13. Malbork 5 1 5 5 2 18 
14. city breaks, 

miasta (ogólnie) 5 4 0 2 1 12 

15. Karkonosze 1 3 5 1 2 12 
16. Miejsca 

związane z 
papieżem, 
Wadowice 

1 7 2 1 0 11 

17. Toruń 2 2 3 0 3 10 
18. Pozostałe 86 136 165 154 97 638 

łącznie 875 809 664 468 278 3094 
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rynkach emisyjnych. Działania te mają ochronić spadki dochodów związanych                     

z turystyką. W planach POT na 2009 r. jako rynek priorytetowy z punktu widzenia 

działań promocyjnych uznano Wielką Brytanię, z kolei jako rynki uzupełniające 

uznano Niemcy i Japonię. Poniżej przedstawiona została charakterystyka 

korzystających z noclegów z tych krajów w 2009 r.  

 

 

Tabela 68. Turyści z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Japonii korzystający z noclegów                 
w poszczególnych regionach w 2009 r. 
 Turyści z Wielkiej 

Brytanii Turyści  z Niemiec Turyści z 
Japonii 

Dolnośląskie 19300 164381 3606 
Kujawsko-Pomorskie 4018 24993 1629 

Lubelskie 2839 6591 702 

Lubuskie 1878 39237 211 

Łódzkie 7974 21804 598 

Małopolskie 127637 97713 9939 

Mazowieckie 119035 85276 12267 

Opolskie 910 15951 59 

Podkarpackie 3328 10966 253 

Podlaskie 1756 7733 226 

Pomorskie 17601 105367 1387 

Śląskie 10283 62515 1566 
Świętokrzyskie 1151 5074 190 
Wielkopolskie 16239 92465 1390 

Warmińsko-mazurskie 2186 90449 85 

Zachodnio-pomorskie 4414 296058 278 
Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS. 

 

Jak przedstawia  tabela województwo dolnośląskie zajmuje 3 miejsce pod 

względem udzielonych noclegów turystom z Wielkiej Brytanii, w przypadku turystów    

z Niemiec 2, Japonii 3. Dane wskazują, że Dolny Śląsk jest jednym z najbardziej 

atrakcyjnych regionów dla wyżej wymienionych grup turystów. Województwo 

dolnośląskie jest na tle swoich sąsiadów (województwa: lubuskie, wielkopolskie                
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i opolskie) najliczniej odwiedzanym przez turystów z Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz 

Japonii regionem. W przypadku turystów z Wielkiej Brytanii bardziej konkurencyjne 

są województwa: małopolskie i mazowieckie. W przypadku turystów z Niemiec 

jedynie województwo zachodniopomorskie jest bardziej atrakcyjne. W przypadku 

turystów z Japonii bardziej konkurencyjne są województwa mazowieckie                     

i małopolskie. W tym kontekście należy stwierdzić, że do najbardziej 

konkurencyjnych obszarów w stosunku do Dolnego Śląska należą województwa 

położone nad morzem, województwo małopolskie z  górami oraz najbardziej 

rozpoznawalna marka za granicą  - Kraków. Dużą konkurencją jest także 

województwo mazowieckie ze stolicą kraju.  

 

Pod względem ilości obiektów o najwyższych walorach krajoznawczych 

wpisanych na listę UNESCO Dolny Śląsk posiada 4, z kolei Wielkopolska nie 

posiada takich obiektów, podobnie jak województwo lubuskie. Dolny Śląsk jest 

również najbogatszym z regionów pod względem ilości zabytków (8 tyś. obiektów 

nieruchomych – 1 miejsce w Polsce i 22 tyś ruchomych  - 2 miejsce w Polsce).  

 

Analiza konkurencyjności pod względem infrastruktury turystycznej  
 

Informacje odnośnie konkurencyjności regionów pokazuje również analiza danych 

odnośnie wybranych elementów infrastruktury turystycznej, niezbędnej do budowy 

silnej pozycji na rynku turystycznym.  

 

Tabela 69. Miejsca noclegowe w obiektach zbiorowego zakwaterowania                     
w województwie dolnośląskim na tle najbardziej konkurencyjnych regionów. 

Województwo Miejsca noclegowe Miejsce w rankingu 
Stopień 

wykorzystania miejsc 
noclegowych w % 

Dolnośląskie 
2006 
2007 
2008 

 
45018 
46990 
48526 

 
IV 
IV 
IV 

 
32,7 
34,1 
32,4 

Zachodniopomorskie 
2006 
2007 

 
108797 
109002 

 
I 
I 

 
45,8 
46,1 



 
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn.”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

164 
 

2008 107800 I 47,6 
Pomorskie 

2006 
2007 
2008 

 
83943 
85947 
85298 

 
II 
II 
II 

 
36,8 
39,2 
38,3 

Małopolskie 
2006 
2007 
2008 

 

 
62747 
64127 
68809 

 
III 
III 
III 

 
39,1 
39,9 
38,3 

Źródło: GUS, opracowanie Instytut turystyki 2009. 

 

Jak wskazuje powyższa tabela województwo dolnośląskie zajmuje 4 pozycję  

w ilości miejsc noclegowych. Najwyższe wartości mają województwa położone przy 

morzu, świadczyć to może o większej popularności wypoczynku nad morzem niż  

w górach. Jednak jak wskazują trendy w preferencjach turystów sytuacja ta może 

ulec zmianie na korzyść obszarów położonych w pasach górskich, które mają 

większy potencjał do rozwoju turystyki aktywnej.  

 
Tabela 70. Miejsca noclegowe w hotelach (hotele motele, pensjonaty).  

Województwo Miejsca noclegowe Miejsce w rankingu 
Liczba miejsc 

noclegowych na 10 
tyś. mieszkańców 

Dolnośląskie 
2006 
2007 
2008 

 
17213 
18189 
18537 

 
III 
III 
III 

 
59,8 
63,2 
64,4 

Mazowieckie 
2006 
2007 
2008 

 
22610 
22493 
27471 

 
I 
II 
I 

 
43,7 
43,3 
52,8 

Małopolskie 
2006 
2007 
2008 

 
21149 
23938 
26966 

 
II 
I 
II 

 
64,7 
73,0 
82,0 

Wielkopolskie 
2006 
2007 
2008 

 
12297 
12713 
14523 

 
V 
V 
IV 

 
36,4 
37,5 
42,7 

Źródło: GUS, opracowanie Instytut turystyki 2009. 

 

W przypadku miejsc noclegowych w hotelach i obiektach podobnych 

Województwo Dolnośląskiej uplasowało się na 3  pozycji za mazowieckim                      

i małopolskim. Analizując dane z poprzedniej tabeli można stwierdzić, że region 
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dolnośląski oferuje więcej miejsc noclegowych o wyższym standardzie niż 

województwa zachodniopomorskie i pomorskie.  

Obecnie w turystyce światowej dominującym obiektem noclegowym jest hotel. 

Według danych zawartych w  Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki na 

lata 2008 – 2015 skupiają one blisko 80 % miejsc noclegowych. W Polsce struktura 

bazy znacząco się różni. Blisko 40% stanowią miejsca noclegowe sezonowe lub 

spełniające funkcję socjalną. Aby dostosować bazę noclegową do panującego  

na świecie trendu konieczne jest zwiększenie dysproporcji, poprzez inwestycje  

w bazę hotelową. Poniżej w tabeli przedstawiona jest ilość hoteli w poszczególnych 

regionach. Jak widać Dolny Śląsk plasuje się w czołówce województw z największą 

ilością hoteli. Zwiększa to konkurencyjność województwa dolnośląskiego w zakresie 

przyciągania turystów, którzy coraz częściej  wybierają wygodne formy noclegu. 

Duża baza hotelowa tworzy solidne podstawy do rozwoju turystyki biznesowej, 

która w gospodarce turystycznej odgrywa coraz większą rolę.  

 

Tabela 71. Hotele według kategorii. 

Województwo Hotele 
ogółem ***** **** *** ** * 

Hotele        
w trakcie 

kategoryzacji 
Dolnośląskie 

2006 
2007 
2008 

 
161 
176 
178 

 
2 
2 
2 

 
10 
11 
14 

 
69 
77 
81 

 
43 
48 
46 

 
29 
27 
27 

 
8 
11 
8 

Małopolskie 
2006 
2007 
2008 

 

 
158 
180 
204 

 
5 
6 
6 

 
12 
16 
21 

 
79 
88 
108 

 
47 
52 
50 

 
12 
14 
12 

 
6 
4 
7 

Wielkopolskie 
2006 
2007 
2008 

 

 
131 
134 
162 

 
- 
1 
1 

 
8 
8 
14 

 
55 
58 
66 

 
45 
42 
53 

 
20 
20 
24 

 
3 
5 
4 

Mazowieckie 
2006 
2007 
2008 

 

 
117 
117 
135 

 
8 
8 
11 

 
6 
8 
12 

 
33 
30 
36 

 
40 
43 
45 
 

 
15 
14 
17 

 
15 
14 
14 

Źródło: GUS, opracowanie Instytut turystyki 2009. 
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Tabela 68. Stopień wykorzystania pokoi w hotelach według kategorii (%). 

Województwo Wykorzystanie 
ogółem ***** **** *** ** * 

Hotele       
w trakcie 

kategoryzacji
Dolnośląskie 

2006 
2007 
2008 

 
48,4 
50,2 
47,0 

 
62,6 
69,4 
63,6 

 
57,5 
61,0 
53,8 

 
47,9 
49,0 
45,8 

 
43,4 
44,4 
43,9 

 
40,6 
43,0 
40,4 

 
36,9 
39,8 
37,2 

Małopolskie 
2006 
2007 
2008 

 
54,5 
53,9 
49,5 

 
68,7 
64,9 
59,3 

 
58,0 
60,4 
51,9 

 
53,4 
51,5 
49,1 

 
52,4 
52,1 
46,8 

 
43,0 
44,5 
38,2 

 
50,9 
59,1 
41,3 

Zachodniopomorskie 
2006 
2007 
2008 

 
45,3 
46,9 
48,8 

 
- 
- 
- 
 

 
55,8 
52,4 
51,4 

 
44,7 
46,8 
47,3 

 
42,3 
47,6 
50,6 

 

 
37,0 
37,8 
48,4 

 
19,0 
19,7 
17,8 

Mazowieckie 
2006 
2007 
2008 

 

 
52,9 
56,1 
56,8 

 
65,3 
65,1 
64,3 

 
62,8 
63,7 
64,0 

 
46,8 
49,8 
50,3 

 
48,3 
50,4 
49,8 

 
58,2 
63,9 
59,2 

 
25,2 
26,9 
45,3 

Źródło: GUS, opracowanie Instytut Turystyki 2009. 

Pod względem wykorzystania pokoi w hotelach województwo dolnośląskie plasuje 

się na 4 pozycji za mazowieckim, małopolskim i zachodniopomorskim. Szczegółowy 

stopień wykorzystania pokoi w podziale na kategorie przedstawiony jest w tabeli 

powyżej.  

W zakresie ilości biur podróży funkcjonujących, województwo dolnośląskie                  

w 2008 r. znajdowało się na 4 miejscu za mazowieckim, śląskim i małopolskim. Jeżeli 

chodzi o liczbę pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Dolny Śląsk uzyskał 

6 pozycję za mazowieckim, małopolskim, śląskim, podkarpackim i lubelskim. Z kolei 

w przypadku długości szlaków turystycznych pieszych zajął dopiero 12 pozycję. 

Prym w tym zakresie wiodły województwa: podlaskie, wielkopolskie i lubelskie. 

Analiza konkurencyjności pod względem ruchu turystycznego 
1. Analizując przyjazdy turystów krajowych do poszczególnych województw                  

w latach 2005 – 2009 wynika, że w 2009 r. Województwo Dolnośląskie zajęło 

4 miejsce za pomorskim, mazowieckim i zachodniopomorskim. Łącznie wyżej 

wymienione województwa przyjęły 43% wszystkich turystów krajowych, 

Najmniej odwiedzane były województwa: lubuskie, opolskie, podlaskie                     

i świętokrzyskie. Odwiedzało te województwa mniej niż 1 mln turystów.  
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2. W przypadku podróży długookresowych turyści krajowi najczęściej odwiedzali 

województwa: pomorskie (2,1 mln) zachodniopomorskie (1,9 mln), małopolskie 

(1,2 mln) i mazowieckie (1,1 mln). Dolnośląskie uplasowało się na 5 miejscu  

(1,0 mln) 

3. W 2009 roku w przypadku podróży krótkookresowych (2-4 dni), najwięcej osób 

przyjeżdżało do województwa mazowieckiego (2,4 mln), a następnie do 

dolnośląskiego i wielkopolskiego (po 1,8 mln). 

4. Największe natężenie krajowego ruchu, uwzględniając oba rodzaje wyjazdów  

w 2009 roku powyżej 3,5 mln, odnotowujemy dla województwa pomorskiego, 

potem zaś do mazowieckiego, zachodniopomorskiego, a także dolnośląskiego                

z 2,8 mln przyjazdów.  

5. W 2009 roku turyści zagraniczni najczęściej odwiedzali cztery województwa: 

zachodniopomorskie, dolnośląskie, mazowieckie i małopolskie. 

6. Porównując lata 2009-2015 w wyżej wyszczególnionych województwach 

nastąpi wzrost przyjazdów w 2015 roku do województw: dolnośląskiego o 5%, 

lubelskiego o 20%, lubuskiego o 26%, opolskiego o 38%, pomorskiego                     

o 19%, warmińsko-mazurskiego o 25%, zachodniopomorskiego o 32%. 

7. Biorąc pod uwagę liczbę turystów krajowych przyjeżdżających do 

poszczególnych województw ze względu na długość pobytu prognoza na lata 

2010-2015 przewiduje wzrost przyjazdów długookresowych do województw: 

lubelskiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego           

i zachodniopomorskiego. 

8. Pod względem przyjazdów turystów na czas krótszy tzn. 2-4 dni, prognoza 

przewiduje największy wzrost przyjazdów do województw: dolnośląskiego, 

lubelskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego,  

i zachodniopomorskiego. 

9. Porównując lata 2009-2015 w wyżej wyszczególnionych województwach 

nastąpi wzrost przyjazdów w 2015 roku do województw: dolnośląskiego               

o 22%, lubelskiego o 32%, lubuskiego o 33%, opolskiego o 17%, 
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pomorskiego o 30%, warmińsko-mazurskiego o 32% i zachodniopomorskiego 

o 36%. 

10. W przypadku ilości obiektów zbiorowego zakwaterowania w 2009 r. 

województwo dolnośląskie uplasowało się na 4 miejscu po małopolskim, 

zachodniopomorskim i  pomorskim. 

Problematyka oceny jakościowej funkcjonujących na rynku turystycznym 

produktów turystycznych, czy wizerunku turystycznego regionu jest jednym                     

z najistotniejszych elementów kształtowania kierunków regionalnej polityki 

turystycznej, szczególnie w odniesieniu do określenia markowych produktów 

turystycznych Dolnego Śląska i wybrania skutecznych i efektywnych narzędzi ich 

marketingu.  

Przykłady tego typu analiz czy prób wartościowania oferty turystycznej Dolnego 

Śląska przedstawiono poniżej wskazując na najistotniejsze elementy wizerunku 

gospodarki turystycznej regionu. 

 

Tabela 72. Wybrane opinie turystów oraz potencjalnych turystów d/t Polski 
skorelowane z cechami gospodarki turystycznej na Dolnym Śląsku. 

Zdiagnozowana cecha Polski i Polaka Skorelowane cechy i wytyczne dla kierunków 
rozwoju gospodarki turystycznej regionu 

Najżyczliwszy stosunek do Polski deklarują 
Ukraińcy, Czesi, Rosjanie, Francuzi i Włosi. 

Postulowany rozwój nowych produktów 
turystycznych ukierunkowanych na pozyskanie 
nowych dla regionu rynków: włoski /połączenia 
low cost air line/, ukraiński /kontekst EURO 2012 
/ oraz utrzymywanie rynków dotychczasowych: 
francuski, rosyjski, czeski/intensyfikacja działań 
marketingowych/ 

Najwięcej negatywnych odczuć względem Polski 
żywią natomiast: Austriacy, Niemcy i Holendrzy 

Istniejąca monokultura językowa pilotów  
i przewodników turystycznych – j. niemiecki, 
nastawienie obiektów hotelowych na rynek 
niemiecki, brak oferty turystyki kampingowej dla 
turystów holenderskich 

Znani Polacy wymieniani spontanicznie częściej 
niż w 3 krajach przez minimum 5% badanych: 
Fryderyk Chopin -najczęściej w Austrii (11%) i 
Niemczech (10%). 

Postulowany rozwój turystyki kulturowej, 
budowanie produktów „turystyki muzycznej” 
/Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój, Wrocław, 
festiwale folklorystyczne, muzyka poważna, 
muzyka i koncerty młodzieżowe/, tworzenie 
produktów turystycznych w oparciu o inne 
postaci np. Dolnośląscy nobliści 

Najwyżej we wszystkich krajach oceniono Polskę 
pod względem: Kultury, zabytków – najwyżej w 

Ukierunkowanie rozwoju regionu na turystykę 
kulturową, kreowanie szlaków tematycznych, 
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Portugalii (średnia na sześciopunktowej skali 5,3) 
i Hiszpanii (5,1), najsłabiej na Ukrainie i Holandii 
(po 4,1) 

turystyczne udostępnianie obiektów 
zabytkowych, rozwój 

Najwyżej we wszystkich krajach oceniono Polskę 
pod względem: Jedzenia i kuchni – najwyżej w 

Czechach (4,7), Rosji (4,6) oraz Portugalii, 
Hiszpanii i Austrii (po 4,5), najsłabiej w Norwegii, 

Włoszech (po 3,8) i Holandia (3,9). 

Postulowane inwestycje w rozwój sektora 
agroturystyki, produktów regionalnych, budowa 
systemu imprez kulinarnych i turystycznych 
szlaków „smakowych„, tworzenie sektora 
pamiątkarstwa opartego o produkty kulinarne 

Znane, atrakcyjne miejsca w Polsce – wskazania 
spontaniczne: Niemcy - nie zna żadnych 38%, 

Wrocław 

Wrocław – jako markowy produkt turystyczny 
regionu wykorzystywany w kampaniach BLT  
i ATL 

Mocne strony Polski, biorąc pod uwagę osobiste 
doświadczenia obcokrajowców, to: Kultura, 

zabytki, przyroda oraz jedzenie, kuchnia 

Postulowany rozwój turystyki kulturowej 
i miejskiej, ekoturystyki i wypoczynku  
w obszarach cennych przyrodniczo, agroturystyki 
i tradycyjnej gastronomii opartej o produkty 
regionalne 

Zdecydowanie najsłabszymi obszarami w Polsce 
są: Transport lokalny i komunikacja, dostęp do 

internetu 

Pilne wdrożenie koncepcji E-turystyki na Dolnym 
Śląsku, poprawa oznakowania turystycznego E-
22, aktywizacją turystyczna kolei wąskotorowych, 
budowa sieci tras rowerowych, połączenia IC  
i EC 

Źródło: Opracowanie własne W.Fedyk na podstawie: Elżbieta Lenczewska, Niemcy, Francja, Wielka 
Brytania, Holandia, Rosja Wizerunek Polski i Polaków; Główne wnioski z badań: Konferencja "Prace 

badawcze w turystyce" 11 maja 2010 roku, TNS OBOP, dla PL.2010. 
 

Tabela 73.   Postrzeganie oferty turystycznej Dolnego Śląska – mapa percepcji. 
       Element oferty 

turystycznej regionu Cecha 3 2 1 0 -1 -2 -3 Cecha 

Cena usług noclegowych Wysoka   0,98     Niska 
Jakość usług noclegowych Wysoka   1,29     Niska 

Ceny usług 
gastronomicznych Wysoka   1,08     Niska 

Jakość usług 
gastronomicznych Wysoka   1,48     Niska 

Oferta kulturalno – 
rozrywkowa Szeroka   1.41     Wąska 

Cena urządzenia sportowo - 
rekreacyjnych Wysoka   1,12     Niska 

Jakość urządzeń sportowo - 
rekreacyjnych Wysoka   1,03     Niska 

Zaopatrzenie w podstawowe 
dobra Dostępne  1,72      Niedost

ępne 

Bankomaty Dostępne   1,42     Niedost
ępne 

Transport lokalny Dostępne   0,93     Niedost
ępne 

Dojazd do miejscowości Łatwy   1,12     Trudny 
Czystość ulice Czyste   1,05     Brudne 

Toalety publiczne Czyste    0,30    Brudne 

Informacja turystyczna Dostępna   1,33     Niedost
ępne 

Gościnność mieszkańców Wysoka  1,89      Niska 
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Otwartość mieszkańców Duża  1,91      Mała 

Oznakowanie turystyczne Czytelne   1,28     Nieczyt
elne 

Liczba atrakcji turystycznych Duża  2,05      Mała 

Atmosfera miejscowości Interesująca  2,24      Nieinter
esująca

Poziom zadowolenia z 
pobytu Zadowolony  2,32      Niezado

wolony 
Źródło : Dane Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. 

 

Za interesujące, ale jednocześnie wskazujące na problemy w sferze informacji              

i promocji regionu uznać należy wyniki badań m.in. Dolnośląskiej Organizacji 

Turystycznej d/t skojarzeń nazw miejscowości turystycznych z Dolnym Śląskiem                 

i zainteresowania ich turystyczną penetracją /Tab.75 / 

 

Tabela 74. Główne atrakcje turystyczne Dolnego Śląska wskazywane przez turystów 
odwiedzających Dolny Śląsk. 
L.p. Atrakcja Turystyczna Procent odwiedzających deklarujących chęć odwiedzenia 

1 Kościół Wang 10,02% 

2 Zamek Książ 9,05% 

3 Wrocławski Rynek 7,29% 

4 Śnieżka 7,21% 

5 Karpacz 6,97% 

6 Karkonosze 6,73% 

7 Wrocław 6,65% 

8 Panorama Racławicka 5,77% 

9 Ostrów Tumski 5,13% 

10 Szklarska Poręba 4,33% 

11 Zamek Chojnik 4,09% 

12 Wodospad Kamieńczyka 3,77% 

13 Jelenia Góra 3,45% 

14 Góry 3,29% 

15 Wrocławskie ZOO 3,04% 

Źródło: Badania Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w 2006 roku. 
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Tabela 75. Główne odwiedzane miejscowości poza miejscem czasowego 
turystycznego pobytu (TOP 30) – Dolny Śląsk. 
Lp. Miejscowość turystyczna Procent odwiedzających deklarujących chęć 

odwiedzenia 
1  Jelenia Góra 15,94% 
2  Karpacz 13,93% 
3  Szklarska Poręba 11,07% 
4  Wrocław 10,74% 
5  Kłodzko  9,23% 
6  Praga 6,71% 
7  Kudowa – Zdrój 5,37% 
8  Duszniki – Zdrój   4,36% 
9  Wałbrzych - Książ 4,19% 
10  Wambierzyce 4,19% 
11  Polanica Zdrój  3,19% 
12  Kowary 3,02% 
13  Świdnica 3,02% 
14  Kraków 2,35% 
15  Wałbrzych 2,35% 
16  Bolków 2,01% 
17  Czechy 1,85% 
18  Leśna 1,85% 
19  Świeradów Zdrój 1,85% 
20  Bolesławiec 1,51% 
21  Lądek Zdrój 1,51% 
22  Walim 1,51% 
23  Harachov  1,34% 
24  Sobótka 1,34% 
25  Szczytna 1,34% 
26  Krzeszów  1,17% 
27  Opole 1,17% 
28  Brzeg 1,01% 
29  Oława 1,01% 
30  Skalne miasto Adrspach  1,01% 

31 Zgorzelec/Goerlitz 1,01% 
Źródło: Badania firmy ORPHA na potrzeby kampanii promocyjnej UMWD w ZPORR 1.4. 

 

Obraz rozpoznawalności „produktów”, w tym produktów turystycznych regionu 

uzyskanych m.in. z badań prowadzonych przez firmę firmy ORPHA na potrzeby 

kampanii promocyjnej UMWD w ZPORR 1.4 / Tab.75 / także wskazuje na szereg 

problemów regionu w sferze jego turystycznego wizerunku, a tym samym 

konkurencyjności na rynku turystycznym /Rys.26  /. 
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Wykres 29. Niepowtarzalny „produkt” Dolnego Śląska. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Pytanie ankietowe: Jaki produkt pochodzący z Dolnego Śląska można uznać za produkt 

niepowtarzalny, jednoznacznie kojarzony z Dolnym Śląskiem? 
Źródło: Badania firmy Orpha sp. z o.o. z Wrocławia na zlecenie Samorządu Województwa 

Dolnośląskiego, materiał niepublikowany, Wrocław, maj-czerwiec 2006r. 
 

Wykres 30.  Obiekty i miejsca uznane za „ dumę Dolnego Śląska „ / w tym o cechach 
turystycznych.  
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Pytanie ankietowe: Co mnie urzeka w Dolnym Śląsku? Z czego mogę być dumny jako Dolnoślązak? 

Źródło: Badania firmy Orpha sp. z o.o. z Wrocławia na zlecenie Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego, materiał niepublikowany, Wrocław, maj-czerwiec 2006r 
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1 ,7 4%

3,48 %

4 ,35 %

6 ,9 6 %

2,61 %

2 7 ,8 3 %
2 ,61 %
2 ,6 1 %
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Wykres 31.  Symbole / turystyczne / Dolnego Śląska. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pytanie ankietowe: Co Twoim zdaniem można uznać za symbol Dolnego Śląska? 

Źródło: Badania firmy Orpha sp. z o.o. z Wrocławia na zlecenie Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego, materiał niepublikowany, Wrocław, maj-czerwiec 2006r. 

 

Także wyniki ankiet internetowych prowadzonych w ramach projektu 

promocyjnego UMWD w ZPORR 1.4 – Kampania promocji markowych produktów 

turystycznych Dolnego Śląska, wskazują pośrednio na stan gospodarki turystycznej 

regionu w kontekście proponowanych usług, typów produktów turystycznych,  czy 

komercjalizacji atrakcji turystycznych. / Wykres  29 /. 
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Wykres 32. Z którymi z wymienionych produktów reklamujących Dolny Śląsk 
spotkał(a) się Pan / Pani? (możliwa więcej niż jedna odpowiedź). 
 

0 20 40 60 80 100 120 140

Z żadnym z wymienionych

Turystyka biznesowa i konferencyjno-kongresowa

Turystyka weekendowa

Dolnośląskie podziemia i fortyfikacje militarne

Cystersi na Dolnym Śląsku oraz turystyka 
pielgrzymkowa

Uzdrowiska dolnośląskie

Karkonosze i turystyka aktywna

 
Źródło: dane UMWD. 

 

 

W analizie postrzegania oferty i produktu turystycznego regionu, a tym samym 

pośrednio także sektorów gospodarki turystycznej koniecznym jest także 

uwzględnienie ocen indywidualnej marki turystycznej Wrocławia.  

Poniżej przedstawiono kluczowe opinie i dane d/t wizerunku turystycznego 

miasta, które mogą być asumptem do wnioskowania o kierunkach promocji 

turystycznej całego regionu, a także oceny konkurencji. 
 

Tabela 76. Pierwsze skojarzenie z Wrocławiem w opinii mieszkańców polskich 
metropolii. 

Miasto – Skojarzenie 
Wrocław Poznań Łódź Kraków 

- Rynek 
- zabytki (Panorama 
  Racławicka, Hala  
  Ludowa)  
- miasto spotkań 
- znajomi 
- rozwój 
- studia 
- 101 mostów 

- dużo inwestycji 
- zieleń 
- Starówka 
- atmosfera miasta 
- przestrzeń 
- mosty  
- powódź 
- Panorama 
Racławicka 

- czystość 
- perspektywy, dużo 
miejsc pracy 
- rozwój 
- kontakty z zagranicą 
- miasto mostów 
- bezpieczeństwo 
- Hala Ludowa 
- piękne miasto z Odrą 

- Panorama 
Racławicka 
- miasto studenckie 
- Ostrów Tumski 
- festiwale 
- fontanna 
- atmosfera 
- mosty 
- Starówka 
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- klimat, atmosfera 
- dom 
-wydarzenia kulturalne 
- ZOO 
- pręgierz 
- Krzyki  
-niska przestępczość 
- korki 
- mieszanka 3 kultur 
-poniemieckie miasto 

- ZOO 
- autostrada A4 
- „Bar” 
- kolorowy rynek 
- dworzec PKP 
- namowa władz  
do powrotu z Anglii 
- WKS Śląsk 
- najwyższy budynek 
mieszkalny w Polsce 
- Spiż 
- otwarci ludzie 
 

- nowoczesność 
- miasto młodych ludzi 
- „Pierwsza miłość” 
- ciągłe remonty, objazdy 
- poniemieckie miasto 
- zabytki 
- rzeka 
- biskupstwo 
- Przegląd Piosenki 
Aktorskiej 
- krasnoludki 
 

- figury „Przejście” 
- dobra zabawa 
- kolorowy Rynek 
- powódź 
- opery w Hali Ludowej
- „Bar” 
- „Pierwsza miłość” 
- Krzyki 
- Breslau 
- Skrzaty 
- „Dzień życzliwości” 
- kostka brukowa 
 

Źródło: Strategia rozwoju turystyki dla Wrocławia na lata 2007-2013, materiał nieopublikowany. 

 
Tabela 77.  Wydarzenia kojarzenie z Wrocławiem w opinii mieszkańców polskich 
metropolii. 

Miasto 
Wrocław Poznań Łódź Kraków 

powódź 
EXPO 
Festung Breslau 
Wratislavia Cantans 
Przegląd Piosenki 
Aktorskiej 
Jazz nad Odrą 
Juwenalia 

powódź 
EXPO 
Wratislawia Cantans 
opery Wagnera w 
Hali Ludowej 
największa bitwa 
kibiców w mieście 
 

powódź 
Przegląd Piosenki  
Aktorskiej 
Festiwal Multimediów Wro 95 
Radosna Parada 
Niepodległości 
afera futbolowa 
 

powódź 
EXPO 
Juwenalia 
Dzień Życzliwości 
wysiedlenia ludności 
 

Źródło: Strategia rozwoju turystyki dla Wrocławia na lata 2007-2013, Opracowanie na podstawie: „ 
Wizerunek marki Wrocław – Raport z badania jakościowego i ilościowego „, Research International 

Pentor Oddział we Wrocławiu na zlecenie Urzędu Miasta Wrocławia, listopad 2006r., str. 21. 
 

Warto także wskazać na wyniki tworzonego od kilku lat przez Pentor syntetycznego 

wskaźnika satysfakcji turystów Wrocławia TAI (Tourist Attractiveness Index), który                     

w odniesieniu do Wrocławia uległ niewielkiemu obniżeniu (z 78,8% do 74,9%                     

w 2006r.), ale pozostaje dalej na wysokim poziomie / poziom max TAI - 100% /. 
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Tabela 78. Składowe wskaźnika satysfakcji turystów TAI dla Wrocławia. 
Wskaźnik: 

Klimat 
Wskaźnik : 

Komunikacja 
Wskaźnik: 

Higiena 
Wskaźnik: 

Infrastruktura 

36,5% 30% 14,7% 18,8% 
 

Badane cechy wskaźnika 
imprezy kulturalne 4,04% 
rozrywka 4,16% 
życzliwość mieszkańców 
4,29% 
gościnność mieszkańców  
4,30% 
atmosfera miasta 4,36% 
 

dojazd 3,07% 
transport 
3,18% 
 

toalety publiczne 3,24% 
czystość na ulicach 
3,39% 
bezpieczeństwo 3,79% 
 

dostępność bankomatów 
3,80% 
oznakowanie turystyczne 
3,92% 
informacja turystyczna 3,94% 
jakość obsługi turystycznej 
4,02% 
gastronomia 4,11% 
baza noclegowa 4,12% 
 

Źródło: Strategia rozwoju turystyki dla Wrocławia na lata 2007-2013, Opracowanie na podstawie: „ 

Ruch turystyczny we Wrocławiu „, Research International Pentor Oddział we Wrocławiu na zlecenie 

Urzędu Miasta Wrocławia, październik 2006r. 

 

Co szczególnie należy podkreślić, to problemy regionu ze znalezieniem własnej 

tożsamości turystycznej, w tym stałego, powszechnie akceptowalnego wizerunku 

turystycznego, w związku z brakiem de facto jednolitego loga, hasła czy sloganu 

reklamowego / Rys. 9 / czy też nie kontynuowanie kampanii promocyjnych                 

z zachowaniem proponowanego logotypu „ misia” / Rys. 10 /28, lub braku woli 

kooperacji czy kompromisu w tej kwestii podmiotów i instytucji promocji turystycznej 

Dolnego Śląska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
28 Należy zaznaczyć, że aktualnie trwa procedura konkursowa d/t wyboru logotypu regionu 
zainicjowana przez Dolnośląską Organizacje Turystyczną, ale nie poprzedzona, żadnymi badaniami 
wizerunkowymi. 
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Rysunek 9. Aktualnie wykorzystywane lub proponowane w przeszłości logotypy 
wizerunkowe Dolnego Śląska. 
 

 

 
 

 
 

Źródło: Opracowanie własne W.Fedyk, dane z Internetu, DOT, ORPHA sp. z o.o. 
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Rysunek 10. Baner reklamowy kampanii UMWD z ZPORR 1.4 „ Das is super, To je 

dobre „ – promocja markowych produktów turystycznych Dolnego Śląska. 

 
Źródło: UMWD 

 

Za szczególnie ważne należy uznać budowanie jednolitego wizerunku regionu ale 

także z zachowaniem możliwości własnych systemów identyfikacji markowych 

produktów turystycznych / Rys. 10 / czy też systemu turystyki w poszczególnych 

subregionach / Rys.11/ oczywiście z ich systematycznym promowaniem                     

i upowszechnianiem we wszystkich sektorach gospodarki turystycznej regionu. 
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Rysunek 11. Konkursowe logo promocyjne marki Karkonoszy /stosowane 

okazjonalnie /. 

 

 
Źródło: UMWD. 

 

 

 

Rysunek 12. Produkty turystyczne Subregionu Góry Kaczawskie. 

Obszary subregionalne sieciowych produktów turystycznych 
Subregionu Pogórze Kaczawskie

Szlak Wygasłych 
Wulkanów

Złote Pogórze 
Kaczawskie

Dymarki Kaczawskie

Wieże Widokowe 
Pogórza 

Kaczawskiego

Szlak Polskiej Miedzi Szlak Cystersów 
Pogórza 

Kaczawskiego

Szlaki Rowerowe 
Dla Aktywnej 

Rodziny

Agroturystyczny 
Szlak Winno –

Miodowy

Szlak Polskiej Wsi

Kraina Chleba 
Pogórza 

Kaczawskiego

 
Źródło: Opracowanie W. Fedyk na podstawie koncepcji subregionalnej. 
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Rysunek 13. System Identyfikacji Wizualnej Subregionu Pogórza Kaczawskiego. 
 

    
 

Żródło: A.Raszkowski A.Walicki, M.Zbadyński, Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego 
Pogórza Kaczawskiego, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Jelenia Góra, 2008, 
rozdział II i III, s.441. 
 

Permanentną cechą działania we wszystkich sektorach gospodarki turystycznej 

Dolnego Śląska powinna być analiza kierunków rozwoju, trendów                     

i tendencji oraz cech przemysłu turystycznego w konkurencyjnych Regionach                     

i miastach, która pozwala na kreowanie polityki turystycznej. 

Należy jednocześnie zauważyć, że równie ważnym czynnikiem zjawiska 

konkurencyjności w turystyce nie jest sam potencjał turystyczny lokalnej gospodarki 

turystycznej wyrażony na przykład wartościami wskaźników turystycznych, ale jest 

także sama opinia turystów czy mieszkańców o tym zjawisku. 

Poniżej zaprezentowano kilka przykładów analiz d/t konkurencyjności gospodarki 

turystycznej Dolnego Śląska. 
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Wykres 33. Regiony konkurencyjne / turystycznie / dla Dolnego Śląska / wg badań 
ankietowych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Źródło: Badania firmy Orpha sp. z o.o. z Wrocławia na zlecenie Samorządu Województwa  
dolośląskiego, materiał niepublikowany, Wrocław, maj-czerwiec 2006r. 

 
Tabela 79.   Wybrane turystyczne rynki konkurencyjne - krajowe i zagraniczne dla 
Wrocławia 

Nazwa miasta Charakterystyka Obszar konkurencji 

R
yn

ki
 z

ag
ra

ni
cz

ne
 

Drezno uznana marka 
turystyczna turystyka kulturalna i krajoznawcza 

Berlin 

uznana światowa 
marka turystyczna 

 
w 2006r. 17 miejsce w 
rankingu marek miast 

The Anholt City Brands 
Index 2006 

turystyka kulturalna, biznesowa, 
kongresowa, rekreacyjna i krajoznawcza 

Praga 
uznana światowa 
marka turystyczna 

w 2005r. - 4 pozycja w 
światowym rankingu 

turystyka biznesowa, kongresowa, 
miejska i kulturowa 

8,78%

12,84%

10,81%

14,86%

11,49%

15,20%

7,42%

16,16%

13,54%

9,61%

6,55%

15,72%

Górny Śląsk

Małopolska

Mazowsze

Pomorze

Warmia i Mazury

Wielkopolska

Konkurencja Spontanicznie
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82.20 Travel and 
Leisure 

 

Lipsk 
 

Największe w tej części 
Europy tereny 

wystawienniczo-
targowe 

turystyka konferencyjna i kongresowa 

R
yn

ki
 k

ra
jo

w
e 

Wzgórza 
Trzebnickie i 

Dolina Baryczy 

najbliższe otoczenie 
aglomeracji dla rozwoju 
turystyki weekendowej 

z Wrocławia dla 
mieszkańców 

Wrocławia i turystów 

turystyka rowerowa i rekreacja, 
krajoznawcza i pielgrzymkowa 

Ziemi Kłodzka 

najbliższe otoczenie 
aglomeracji dla rozwoju 
turystyki weekendowej 

z Wrocławia dla 
mieszkańców 

Wrocławia i turystów 

turystyka aktywna, specjalistyczna-
medtour, spa i wellness, kulturowa, 

krajoznawcza i pielgrzymkowa, rekreacja 

Karkonosze 

najbliższe otoczenie 
aglomeracji dla rozwoju 

turystyki narciarskiej, 
pieszej i rowerowej 
oraz rekreacji dla 

mieszkańców 
Wrocławia i turystów 

turystyka aktywna, specjalistyczna, 
rekreacyjna i krajoznawcza, rekreacja 

Legnica 
 

ośrodek miejski o 
rosnącej ofercie 

kulturalne, muzycznej 
turystyka kulturowa i biznesowa 

Źródło: Strategia rozwoju turystyki dla Wrocławia na lata 2007-2013. 
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6.Podsumowanie. Główne trendy rozwojowe mające wpływ na 
kształtowanie się ruchu turystycznego wewnątrz regionu 
 

Prawidłowe odczytywanie zmian na rynku turystycznym jest jednym z głównych 

elementów budowy silnej pozycji regionów. Udział szeroko rozumianego sektora 

turystyki w ogólnej wartości PKB jest coraz większy. Turystyka może stać się szansą 

dla terenów o słabo rozwiniętej gospodarce  i wysokim bezrobociu, z uwagi na 

wysoką absorpcję kapitału ludzkiego. Według badaczy wpływu turystyki na 

gospodarkę jedno miejsce noclegowe przyczynia się do powstania 10 miejsc pracy 

(dzięki efektowi mnożnikowemu). Jest to również ważne w kontekście zatrudniania 

kobiet, które w większym odsetku zatrudniane są w sektorze usług.  

Analiza przeprowadzona w poszczególnych rozdziałach raportu pokazała pewne 

determinanty (trendy) mające wpływ na kształtowanie się turystyki w regionie wśród 

których najważniejsze są:  

• Zmiany demograficzne – aby dostosować gospodarkę turystyczną do zmian 

niezbędne będą inwestycje ukierunkowane na rozwój turystyki na terenach 

wiejskich, zwiększenie oferty dla osób starszych (wraz z dostosowaniem 

infrastruktury dla nich), zwiększanie oferty wyjazdów krótkich np. weekendowych 

oraz szersza oferta dla rodzin, 

• Trendy Zdrowotne  - Dolny Śląsk posiada duży potencjał odpowiadający temu 

trendowi. Aby region był bardziej konkurencyjny należy dalej inwestować 

infrastrukturę uzdrowiskową oraz spa&wellness. Ważne jest także poszerzanie 

oferty produktów turystycznych korzystanie wpływających na zdrowie (turystyka 

aktywna) oraz ciągła poprawa bezpieczeństwa turystów, 

• Trendy związane ze świadomością i edukacją – Dolny Śląsk posiada wiele 

atrakcji związanych z historią i kulturą, które do tej pory nie są wykorzystywane 

na potrzeby usług turystycznych. Niezbędne są działania ukierunkowane na 

wykorzystanie tego dziedzictwa.  Należy także dalej rozwijać szlaki tematyczne, 

dzięki którym łączy się aktywność fizyczną z kulturową. W większości 
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subregionów występuje wysoka sezonowość (szczyt często przypada na 

miesiące letnie), tworzenie produktów turystycznych dla dzieci i młodzieży 

związanych z ich edukacją może wydłużać sezon o miesiące jesienne. 

Działaniem uzupełniającym powinny być zachęty do stałego odwiedzania regionu 

(obecnie najwyższy odsetek turystów deklaruje pierwszy przyjazd na Dolny 

Śląsk). Oferowane produkty turystyczne muszą być tak konstruowane aby 

cechowały się oryginalnością i niepowtarzalnością, 

• Trendy dotyczące informacji – jak wynika z badań ruchu turystycznego na 

Dolnym Śląsku drugim co do ważności źródłem informacji o regionie jest Internet. 

Z tego też względu konieczne jest stworzenie zintegrowanego systemu informacji 

turystycznej, dzięki któremu oferta turystyczna regionu byłaby bardzie czytelna                

i dostępna. Należy kłaść nacisk na aktorów rynku turystycznego w kierunku 

tworzenia stron internetowych z ofertą lub prezentowania oferty na portalach                  

o tematyce turystycznej. Ważne jest także ciągłe  aktualizowanie informacji na 

stronach, co ochroni usługodawcę od utraty zaufania klienta. Coraz częstszym 

narzędziem promowania jest wizualizacja i digitalizacja. Wykorzystanie Internetu 

ułatwi z pewnością sprzedaż produktów i usług, zwłaszcza tych niszowych.  

Wykorzystywanie nowoczesnych technik komunikacji w ciągu kilku, kilkunastu lat 

może dokonać rewolucyjnych zmian w systemie organizacji  i funkcjonowania 

rynku turystycznego, 

• Trendy dotyczące zarządzania turystyką – Niezwykle istotną kwestią związaną 

z rozwojem gospodarki turystycznej jest dobór odpowiednich kadr. Jest to istotne 

z uwagi na fakt, że wielu pracowników z branży ma bezpośredni kontakt                     

z klientem i od nich zależy w dużej mierze jego zadowolenie z oferowanych usług. 

Rynek turystyczny cechuje się dużą zmiennością dla tego też wymaga 

zastosowania systemu zarządzającego polegającego na koordynacji działań 

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami zajmującymi się 

problemami rozwoju turystyki i przedsiębiorcami zajmującymi się turystyką. 

Szczególnie ważne jest prowadzenie spójnej polityki promocyjnej i informacyjnej 

o regionie. 
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Pozostałymi trendami i tendencjami wpływającymi na rozwój gospodarki 

turystycznej Dolnego Śląska są: 

• Rosnąca rola Internetu jako najważniejszego medium przekazu informacji                    

o atrakcjach i usługach turystycznych Dolnego  Śląska, 

• Dolny Śląsk posiada ogromny potencjał dla rozwoju aktywnych form 

wypoczynku, 

• Najbardziej popularną formą spędzania wolnego czasu w regionie jest krótki 

wyjazd (2 – 4), 

• Osoby przebywające w regionie deklarowały najczęściej, że to ich pierwszy 

pobyt, kolejną grupą były osoby stale odwiedzające. Przeważały osoby młode 

w wieku 16 - 35 lat w zdecydowanej liczbie z wyższym wykształceniem. 

Analizując pochodzenie turystów należy stwierdzić, że najwięcej pochodziło               

z Dolnego Śląska. W przypadku innych województw dominowali turyści                      

z Wielkopolski, Śląska i Lubuskiego, 

• Najczęściej stosowanym środkiem transportu jest samochód – stąd ważne są 

inwestycje w infrastrukturę drogową, 

• Turyści przyjeżdżają do regionu najczęściej z przyjaciółmi lub z rodziną, 

• W województwie dolnośląskim występują ogromne dysproporcje w rozwoju 

funkcji turystycznej zarówno na poziomie subregionów jak i powiatów. 

Problem ten pogłębia występowanie w większości subregionów wysokiej 

sezonowości, która jest szczególnie niekorzystna dla rozwoju turystyki w tym 

szczególnie dla stabilności zatrudnionych w tej branży kadr. 

 

Dolny Śląsk posiada ogromny potencjał turystyczny, który w dużej mierze koreluje 

z trendami w popycie. Organizacja UEFA EURO 2012 we Wrocławiu stawia przed 

regionem niepowtarzalną szansę wypromowania oferty turystycznej. Jak wynika                 

z doświadczenia innych krajów  -  organizatorów ME najwięcej na takim wydarzeniu 

korzysta branża turystyczna oraz budowlana. Wielomilionowe nakłady na 

infrastrukturę sportową, noclegową, gastronomiczną, transportową oraz poprawę 

estetyki poprawią ogólny wizerunek regionu, a połączone z przemyślaną promocją 
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przyczynią się do wzrostu napływu turystów w następnych latach (tzw. efekt 

barceloński). Obecnie obok budowania i rozwijania produktów turystycznych musza 

zostać podjęte działania promocyjne w całym regionie (obecnie Wrocław jest jedynie 

promowany w  kontekście EURO 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn.”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

187 
 

Spis Tabel 
 

Tabela 1. Placówki gastronomiczne w turystycznych obiektach zbiorowego 
zakwaterowania. ..................................................................................................... 13 
Tabela 2. Prognoza turystów w obiektach zbiorowego zakwaterowania  w 
województwie dolnośląskim na lata 2010-2015 (w tyś.). ..................................... 20 
Tabela 3. Prognoza przyjazdów turystów krajowych i zagranicznych do 
województwa dolnośląskiego na lata 2010-2015 (w mln) .................................... 26 
Tabela 4. Prognoza przyjazdów turystów krajowych wg długości podróży 
do województwa dolnośląskiego na lata 2010-2015 (w mln). ............................. 27 
Tabela 5. Prognoza udzielonych noclegów turystom zagranicznym w 
poszczególnych subregionach ............................................................................. 29 
Tabela 6.  Formy turystyki w subregionach z hierarchizacją .............................. 30 
Tabela 7. Trendy w ruchu turystycznym na Dolnym Śląsku na podstawie badań 
ankietowych ............................................................................................................ 35 
Tabela 8. Trendy w ruchu turystycznym w subregionach Dolnego Śląska na 
podstawie badań ankietowych .............................................................................. 38 
Tabela 9. Intensywność ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w latach 2005 – 
2009 ......................................................................................................................... 43 
Tabela 10. Liczba osób korzystających z noclegów w subregionie w latach 
2005-2009. ............................................................................................................... 48 
Tabela 11. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie 
Karkonosze  i Góry Izerskie w 2009 roku ............................................................. 49 
Tabela 12. Prognoza turystów korzystających z noclegów w subregionie 
Karkonoszy i Gór Izerskich na lata 2010-2015 (tys.). ........................................... 50 
Tabela 13. Obiekty zbiorowego zakwaterowania wraz z miejscami noclegowymi  
w latach 2005-2009. ................................................................................................ 52 
Tabela 14. Liczba osób korzystających z noclegów w subregionie w latach 
2005-2009. ............................................................................................................... 54 



 
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn.”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

188 
 

Tabela 15. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie Wzgórz 
Trzebnickich i Doliny Baryczy w 2009 roku .......................................................... 55 
Tabela 16. Prognoza turystów korzystających z noclegów w subregionie 
Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy na lata 2010-2015 (tys.). ........................ 57 
Tabela 17. Obiekty zbiorowego zakwaterowania wraz z miejscami noclegowymi                   
w Subregionie Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy w latach 2005-2009. ...... 58 
Tabela 18. Liczba osób korzystających z noclegów w Subregionie w latach 
2005-2009. ............................................................................................................... 60 
Tabela 19. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie 
Pogórze Kaczawskie w 2009 roku. ........................................................................ 61 
Tabela 20. Prognoza turystów korzystających z noclegów w subregionie 
Pogórze Kaczawskie na lata 2010-2015 (tys.). ..................................................... 62 
Tabela 21. Obiekty zbiorowego zakwaterowania wraz z miejscami noclegowymi  
w Subregionie Pogórze Kaczawskie w latach 2005-2009. ................................... 64 
Tabela 22. Liczba osób korzystających z noclegów w subregionie w latach 
2005-2009. ............................................................................................................... 66 
Tabela 23. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie Ślęża 
w 2009 roku. ............................................................................................................ 67 
Tabela 24. Prognoza turystów korzystających z noclegów w Subregionie Ślęża 
na lata 2010-2015 (tys.). ......................................................................................... 68 
Tabela 25. Obiekty zbiorowego zakwaterowania wraz z miejscami noclegowymi  
w Subregionie Ślęża w latach 2005-2009. ............................................................. 70 
Tabela 26. Liczba osób korzystających z noclegów w subregionie w latach 
2005-2009. ............................................................................................................... 72 
Tabela 27. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie Dolina 
Odry Wschód (Kraina Grądów Odrzańskich) w 2009 roku. ................................. 73 
Tabela 28. Prognoza turystów korzystających z noclegów w subregionie Dolina 
Odry Wschód (Kraina Grądów Odrzańskich)  na lata 2010-2015 (tys.). ............. 74 



 
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn.”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

189 
 

Tabela 29. Obiekty zbiorowego zakwaterowania wraz z miejscami noclegowymi  
w Subregionie Dolina Odry Wschód (Kraina Grądów Odrzańskich) w latach 
2005-2009. ............................................................................................................... 76 
Tabela 30. Liczba osób korzystających z noclegów w subregionie w latach 
2005-2009. ............................................................................................................... 78 
Tabela 31. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie Sudety 
Wałbrzyskie w 2009 roku. ...................................................................................... 78 
Tabela 32. Prognoza turystów korzystających z noclegów w Subregionie 
Sudety Wałbrzyskie na lata 2010-2015 (tys.). ....................................................... 80 
Tabela 33. Obiekty zbiorowego zakwaterowania wraz z miejscami noclegowymi  
w Subregionie Sudety Wałbrzyskie w latach 2005-2009. .................................... 81 
Tabela 34. Liczba osób korzystających z noclegów w subregionie w latach 
2005-2009. ............................................................................................................... 82 
Tabela 35. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie Ziemi 
Kłodzkiej w 2009 roku. ........................................................................................... 83 
Tabela 36. Prognoza liczby osób korzystających z noclegów Subregionu Ziemia 
Kłodzka na lata 2010-2015. .................................................................................... 84 
Tabela 37. Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym miejsc 
noclegowych w latach 2005-2009. ......................................................................... 86 
Tabela 38. Liczba osób korzystających z noclegów w subregionie w latach 
2005-2009. ............................................................................................................... 88 
Tabela 39. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie Bory 
Dolnośląskie w 2009 roku. ..................................................................................... 88 
Tabela 40. Prognoza liczby osób korzystających z noclegów Subregionu Bory 
Dolnośląskie na lata 2010-2015. ............................................................................ 90 
Tabela 41. Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym miejsc 
noclegowych latach 2005-2009. ............................................................................ 91 
Tabela 42. Liczba osób korzystających z noclegów w subregionie w latach 
2005-2009. ............................................................................................................... 94 



 
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn.”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

190 
 

Tabela 43. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie Nysa, 
Kwisa, Bóbr w 2009 roku. ...................................................................................... 94 
Tabela 44. Prognoza liczby osób korzystających z noclegów Subregionu Nysa, 
Kwisa, Bóbr na lata 2010-2015. ............................................................................. 96 
Tabela 45. Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym miejsc 
noclegowych w latach 2005-2009. ......................................................................... 97 
Tabela 46. Liczba osób korzystających z noclegów w subregionie w latach 
2005-2009. ............................................................................................................... 99 
Tabela 47. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie Dolina 
Odry Zachodniej w 2009 roku. ............................................................................. 101 
Tabela 48. Prognoza liczby osób korzystających z noclegów Subregionu Dolina 
Odry Zachodniej na lata 2010-2015. .................................................................... 102 
Tabela 49. Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym miejsc 
noclegowych w latach 2005-2009. ....................................................................... 104 
Tabela 50. Liczba osób korzystających z noclegów w subregionie w latach 
2005-2009. ............................................................................................................. 105 
Tabela 51. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie 
Przedgórze Sudeckie w 2009 roku. ..................................................................... 106 
Tabela 52. Prognoza liczby osób korzystających z noclegów Subregionu 
Przedgórze Sudeckie na lata 2010-2015. ............................................................ 107 
Tabela 53. Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym miejsc 
noclegowych Subregionu Przedgórze Sudeckie w latach 2005-2009. ............. 109 
Tabela 54. Liczba osób korzystających z noclegów Subregionu 
Sowiogórskiego                  w latach 2005-2009. ................................................. 110 
Tabela 55. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie 
Sowiogórskim w 2009 roku. ................................................................................. 111 
Tabela 56. Prognoza liczby osób korzystających z noclegów Subregionu 
Sowiogórskim na lata 2010-2015. ........................................................................ 112 
Tabela 57. Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania Subregionu 
Sowiogórskiego w latach 2005-2009. .................................................................. 114 



 
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn.”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

191 
 

Tabela 58. Liczba osób korzystających z noclegów Subregionu Wrocław w 
latach 2005-2009. .................................................................................................. 116 
Tabela 58. Wskaźniki charakteryzujące ruch turystyczny w Subregionie 
Wrocławskim w 2009 roku. .................................................................................. 116 
Tabela 60. Prognoza liczby osób korzystających z noclegów Subregionu 
Wrocławskiego na lata 2010-2015. ...................................................................... 117 
Tabela 61. Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym miejsca 
noclegowe w latach 2005-2009. ........................................................................... 119 
Tabela 62. Intensywność ruchu turystycznego w województwie dolnośląskim w 
podziale na subregiony. ....................................................................................... 122 
Tabela 63.Trendy w ruchu turystycznym w ujęciu powiatowym. ..................... 133 
Tabela 64. Trendy oddziaływujące na turystykę oraz rekomendacje w 
kontekście rozwoju województwa dolnośląskiego. ........................................... 147 
Tabela 65. Korelacje rekomendacji i celów rozwoju subregionów turystycznych 
Dolnego Śląska w aspektach rozwoju różnych typów turystyki i sektorów 
gospodarki turystycznej ...................................................................................... 149 
Tabela 66. ,,Top of mind” skojarzenia z Polską ogółu respondentów. ............ 159 
Tabela 67. Miejsca rekomendowane jako warte odwiedzenia podczas podróży 
do Polski przez ogół respondentów. .................................................................. 160 
Tabela 68. Turyści z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Japonii korzystający z 
noclegów                 w poszczególnych regionach w 2009 r. ............................. 162 
Tabela 69. Miejsca noclegowe w obiektach zbiorowego zakwaterowania                      
w województwie dolnośląskim na tle najbardziej konkurencyjnych regionów.
 ............................................................................................................................... 163 
Tabela 70. Miejsca noclegowe w hotelach (hotele motele, pensjonaty). ......... 164 
Tabela 71. Hotele według kategorii. .................................................................... 165 
Tabela 68. Stopień wykorzystania pokoi w hotelach według kategorii (%). .... 166 
Tabela 72. Wybrane opinie turystów oraz potencjalnych turystów d/t Polski 
skorelowane z cechami gospodarki turystycznej na Dolnym Śląsku. ............. 168 



 
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn.”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

192 
 

Tabela 73.   Postrzeganie oferty turystycznej Dolnego Śląska – mapa percepcji.
 ............................................................................................................................... 169 
Tabela 74. Główne atrakcje turystyczne Dolnego Śląska wskazywane przez 
turystów odwiedzających Dolny Śląsk. .............................................................. 170 
Tabela 75. Główne odwiedzane miejscowości poza miejscem czasowego 
turystycznego pobytu (TOP 30) – Dolny Śląsk. ................................................. 171 
Tabela 76. Pierwsze skojarzenie z Wrocławiem w opinii mieszkańców polskich 
metropolii. ............................................................................................................. 174 
Tabela 77.  Wydarzenia kojarzenie z Wrocławiem w opinii mieszkańców 
polskich metropolii. .............................................................................................. 175 
Tabela 78. Składowe wskaźnika satysfakcji turystów TAI dla Wrocławia. ...... 176 
Tabela 79.   Wybrane turystyczne rynki konkurencyjne - krajowe i zagraniczne 
dla Wrocławia ........................................................................................................ 181 

Wykresy  
Wykres 1. Obiekty zbiorowego zakwaterowania na terenie województwa 
dolnośląskiego. ...................................................................................................... 10 
Wykres 2. Miejsca noclegowe ogółem i całoroczne. ........................................... 11 
Wykres 3. Wynajęte pokoje w hotelach, motelach, pensjonatach i innych 
obiektach hotelowych ogółem w tym turystom zagranicznym. ......................... 12 
Wykres 4. Obiekty zbiorowego zakwaterowania na 1000 ludności. ................... 13 
Wykres 5. Placówki gastronomiczne wg własności. ........................................... 14 
Wykres 6. Turyści krajowi i zagraniczni w obiektach zbiorowego 
zakwaterowania  w województwie dolnośląskim (w tys.). ................................... 17 
Wykres 7. Przyjazdy turystów krajowych i zagranicznych do województwa 
dolnośląskiego (w mln). ......................................................................................... 18 
Wykres 8. Przyjazdy turystów krajowych krótkookresowe i długookresowe  do 
województwa dolnośląskiego (w mln). ................................................................. 18 
Wykres 9. Prognoza turystów w obiektach zbiorowego zakwaterowania  w 
województwie dolnośląskim na lata 2010-2015 (w tys.). ..................................... 21 



 
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn.”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

193 
 

Wykres 10. Turyści zagraniczni korzystający z noclegów z krajów 
sąsiadujących z województwem dolnośląskim. .................................................. 22 
Wykres 11. Prognoza liczby turystów zagranicznych w obiektach zbiorowego 
zakwaterowania w województwie dolnośląskim z uwzględnieniem wpływu 
EURO 2012. ............................................................................................................. 25 
Wykres 12. Prognoza liczby turystów zagranicznych w obiektach zbiorowego 
zakwaterowania we Wrocławiu z uwzględnieniem wpływu EURO 2012. ........... 25 
Wykres 13. Prognoza liczby turystów zagranicznych w obiektach zbiorowego 
zakwaterowania w Jeleniej Górze z uwzględnieniem wpływu EURO 2012. ....... 26 
Wykres 14. Prognoza przyjazdów turystów krajowych i zagranicznych 
do województwa dolnośląskiego na lata 2010-2015 (w mln). ............................. 27 
Wykres 15. Prognoza przyjazdów turystów krajowych wg długości podróży do 
województwa dolnośląskiego na lata 2010-2015 (w mln). ................................... 28 
Wykres 16. Prognoza turystów korzystających z noclegów w subregionie 
Karkonoszy i Gór Izerskich na lata 2010-2015 (tys.). ........................................... 51 
Wykres 17. Prognoza turystów korzystających z noclegów w subregionie 
Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy na lata 2010-2015 (tys.). ........................ 57 
Wykres 18. Prognoza turystów korzystających z noclegów w Subregionie 
Pogórze Kaczawskie na lata 2010-2015 (tys.) ...................................................... 63 
Wykres 19. Prognoza turystów korzystających z noclegów w Subregionie Ślęża 
na lata 2010-2015 (tys.). ......................................................................................... 69 
Wykres 20. Prognoza turystów korzystających z noclegów w Subregionie 
Dolina Odry Wschód (Kraina Grądów Odrzańskich) na lata 2010-2015 (tys.) ... 74 
Wykres 21. Prognoza turystów korzystających z noclegów w Subregionie 
Sudety Wałbrzyskie na lata 2010-2015 (tys.). ....................................................... 80 
Wykres 22. Osoby korzystające z noclegów Subregionu Ziemia Kłodzka na lata      
2010-2015. ............................................................................................................... 85 
Wykres 23. Osoby korzystające z noclegów Subregionu Bory Dolnośląskie na 
lata 2010-2015. ........................................................................................................ 91 



 
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn.”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

194 
 

Wykres 24. Osoby korzystające z noclegów Subregionu Nysa, Kwisa, Bóbr na 
lata 2010-2015. ........................................................................................................ 96 
Wykres 25. Osoby korzystające z noclegów Subregionu Dolina Odry 
Zachodniej na lata 2010-2015. ............................................................................. 103 
Wykres 26. Osoby korzystające z noclegów Subregionu Przedgórze Sudeckie 
na lata 2010-2015. ................................................................................................. 108 
Wykres 27. Osoby korzystające z noclegów Subregionu Sowiogórskim na lata 
2010-2015. ............................................................................................................. 113 
Wykres 28. Prognoza liczby osób korzystających z noclegów Subregionu 
Wrocławskiego na lata 2010-2015. ...................................................................... 118 
Wykres 29. Niepowtarzalny „produkt” Dolnego Śląska. ................................... 172 
Wykres 30.  Obiekty i miejsca uznane za „ dumę Dolnego Śląska „ / w tym o 
cechach turystycznych. ....................................................................................... 172 
Wykres 31.  Symbole / turystyczne / Dolnego Śląska. ...................................... 173 
Wykres 32. Z którymi z wymienionych produktów reklamujących Dolny Śląsk 
spotkał(a) się Pan / Pani? (możliwa więcej niż jedna odpowiedź). ................... 174 
Wykres 33. Regiony konkurencyjne / turystycznie / dla Dolnego Śląska / wg 
badań ankietowych. ............................................................................................. 181 

Rysunki 
Rysunek 1. Wskaźnik Funkcji turystycznej Baretje´a. ....................................... 124 
Rysunek 2 . Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Schneidera. . 125 
Rysunek 3 . Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg Charvata. ..... 126 
Rysunek 4. Wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej. ........................ 127 
Rysunek 5. Wskaźnik gęstości ruchu. ................................................................ 128 
Rysunek 6. Wskaźnik gęstości bazy noclegowej. ............................................. 129 
Rysunek 7. Wskaźnik rozwoju bazy noclegowej ............................................... 130 
Rysunek 8. Prognoza turystów korzystających z noclegów. ............................ 131 
Rysunek 9. Aktualnie wykorzystywane lub proponowane w przeszłości 
logotypy wizerunkowe Dolnego Śląska. ............................................................. 177 



 
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn.”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

195 
 

Rysunek 10. Baner reklamowy kampanii UMWD z ZPORR 1.4 „ Das is super, To 
je dobre „ – promocja markowych produktów turystycznych Dolnego Śląska.
 ............................................................................................................................... 178 
Rysunek 11. Konkursowe logo promocyjne marki Karkonoszy /stosowane 
okazjonalnie /. ....................................................................................................... 179 
Rysunek 12. Produkty turystyczne Subregionu Góry Kaczawskie. ................. 179 
Rysunek 13. System Identyfikacji Wizualnej Subregionu Pogórza 
Kaczawskiego. ...................................................................................................... 180 
 

 

Materiały i źródła 
 

1. Badanie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu w 2007 roku, 

DOT. 

2. J.Marak, J. Wyrzykowski (red), Rola turystyki w gospodarce regionu, vol. II Usługi 

turystyczne jako podstawa gospodarki turystycznej. Wrocław: Wyższa Szkoła 

Handlowa we Wrocławiu, 2009. 

3. Instytut Turystyki, Turystyka Polska w 2002 r. Układ Regionalny, Warszawa 2003. 

4. Instytut Turystyki, Turystyka Polska w 2003 r. Układ Regionalny, Warszawa 2004. 

5. Instytut Turystyki, Turystyka Polska w 2004 r. Układ Regionalny, Warszawa 2005. 

6. Instytut Turystyki, Turystyka Polska w 2005 r. Układ Regionalny, Warszawa 2006. 

7. Instytut Turystyki, Turystyka Polska w 2006 r. Układ Regionalny, Warszawa 2007. 

8. Instytut Turystyki, Turystyka Polska w 2007 r. Układ Regionalny, Warszawa 2008. 

9. Instytut Turystyki, Turystyka Polska w 2008 r. Układ Regionalny, Warszawa 2009. 

10. GUS, Turystyka w 2009 R., Warszawa 2010. 

11. GUS, Bank Danych Regionalnych.  

12. Analizy i tendencje 2009-2010 na rynkach zagranicznych objętych działalnością 

Przedstawicielstw Polskiej Organizacji Turystycznej (na podstawie 

sprawozdawczości), 2010, 



 
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn.”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

196 
 

13. Elżbieta Lenczewska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Rosja 

Wizerunek Polski i Polaków; Główne wnioski z badań: Konferencja "Prace 

badawcze w turystyce" 11 maja 2010 roku, TNS OBOP, dla PL.2010, 

14. Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Postrzeganie oferty turystycznej Dolnego 

Śląska – mapa percepcji, 

15. Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Główne atrakcje turystyczne Dolnego 

Śląska wskazywane przez turystów odwiedzających Dolny Śląsk badania DOT 

16. Orpha sp. z o.o. ,Badania firmy ORPHA na potrzeby kampanii promocyjnej 

UMWD w ZPORR 1.4. 

17. Badania firmy Orpha sp. z o.o. z Wrocławia na zlecenie Samorządu 

Województwa Dolnośląskiego, materiał niepublikowany, Wrocław, maj-czerwiec 

2006r. 

18. Wizerunek marki Wrocław – Raport z badania jakościowego i ilościowego „, 

Research International Pentor Oddział we Wrocławiu na zlecenie Urzędu Miasta 

Wrocławia, listopad 2006. 

19. Strategia rozwoju turystyki dla Wrocławia na lata 2007-2013, Opracowanie na 

podstawie: „ Ruch turystyczny we Wrocławiu „, Research International Pentor 

Oddział we Wrocławiu na zlecenie Urzędu Miasta Wrocławia, październik 2006r.. 

20. Dolnośląska Izba Gospodarcza, Regionalną Szkołą Turystyczną w Polanicy 

Zdroju, Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego                

w zakresie hotelarstwa i gastronomii na Dolnym Śląsku, Warszawa 2010. 

21. Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., Aktualizacja Programu Rozwoju 

Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, Warszawa 2009. 

22. Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego, Koncepcja subregionalnego produktu 

turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. 

23. Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Koncepcja Subregionalnego  Produktu 

Turystycznego „Kraina Grądów Odrzańskich”, Wrocław 2008. 

24. Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Koncepcja Subregionalnego  

Produktu Turystycznego„Ślęża”, Styczeń 2009. 



 
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt pn.”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”  
POKL.08.01.04-02-001/09 

 
 

197 
 

25. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Koncepcja Subregionalnego 

Produktu Turystycznego Borów Dolnośląskich, Jelenia Góra 2009. 

26. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Koncepcja Subregionalnego 

Produktu Turystycznego Karkonosze i  Góry Izerskie, Jelenia Góra 2008. 

27. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Koncepcja Subregionalnego 

Produktu Turystycznego SUBREGIONU NYSA-KWISA-BÓBR, Jelenia Góra 

2008. 

28. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Agencja Rozwoju 

Regionalnego „ARLEG” S.A.,  Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystyczne 

Pogórza Kaczawskiego, Jelenia Góra 2008. 

29. Business Mobility International Spółka z o.o., Strategia Rozwoju Turystyki                    

w Gminach: Wałbrzych, Swiebodzice, Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, 

Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Walim, Głuszyca oraz w Powiecie Wałbrzyskim na tle 

Subregionu Turystycznego „Góry Wałbrzyskie”, Poznań 2009. 

30. Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A., Strategia Subregionu 

Sowiogórskiego. 

31. Koncepcja Rozwoju Subregionalnych Produktów Turystycznych Ziemi Kłodzkiej, 

2009. 

32. Strategia rozwoju turystyki dla Wrocławia na lata 2008 – 2013. 

33. J. Borowski (red), Raport na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw 

Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ na gospodarkę Polski przygotowany 

na zlecenie spółki celowej Ministra Sportu i Turystyki, PL.2012 Sp. z o.o., 

Warszawa 2010. 

Strony internetowe 
http://www.intur.com.pl/prognozy.htm 

www.uzdrowisko-swieradow.pl 

pl.wikipedia.org 

 


	2
	Strona 2

	Raport 1B- Analiza ogólnych trendów w ruchu turystycznym na Dolnym Śląsku

