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INFORMACJE SYGNALNE

24.05.2019 r.Turystyka w województwie śląskim w 2018 r.

Według stanu w końcu lipca 2018 r. w województwie 
śląskim czynnych było 671 turystycznych obiektów 
noclegowych, które dysponowały 49,1 tys. miejsc 
noclegowych. W 2018 r. z obiektów tych skorzystało 
2809,3 tys. turystów. W skali roku liczba osób ko-
rzystających z turystycznych obiektów noclegowych 
zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego 
wzrosła o 8,2%. Liczba udzielonych noclegów 
w turystycznych obiektach noclegowych w 2018 r.

                                                                               wyniosła 6315,3 tys. i w porównaniu z 2017 r. 
                                                                               wzrosła o 8,7%. 

Turystyczna baza noclegowa

W końcu lipca 2018 r. na terenie województwa śląskiego działało 671 turystycznych obiektów 
noclegowych, posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych (łącznie z pokojami gościn-
nymi i kwaterami agroturystycznymi), z których 342 to obiekty hotelowe, a 329 to pozostałe 
obiekty. Z ogólnej liczby obiektów 617 oferowało wypoczynek całoroczny. 

Spośród obiektów hotelowych najliczniejszą grupę stanowiły hotele – 215 obiektów (o 2 wię-
cej niż w końcu lipca 2017 r.). Drugą grupę, pod względem wielkości zasobów, tworzyły inne 
obiekty hotelowe – 107 obiektów (o 16 więcej). 

Wśród pozostałych obiektów najwięcej było pokoi gościnnych (kwater prywatnych) – 
84 obiekty (o 7 więcej niż przed rokiem), a następnie – ośrodków wczasowych – 47 obiektów 
(podobnie jak przed rokiem) i kwater agroturystycznych – 44 obiekty (o 1 więcej).

Wykres 1. Struktura turystycznych obiektów noclegowych według grup i rodzajów 
obiektów w 2018 r. 
Stan w dniu 31 VII

  4,0%
Liczba turystycznych obiektów
noclegowych

Na bazę noclegową składało 
się 671 turystycznych obiektów 
noclegowych, w tym 92,0% to 
obiekty całoroczne

Obiekty zlokalizowane na 
terenie województwa stanowiły 
6,1% wszystkich turystycznych 
obiektów noclegowych działają-
cych w kraju
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W końcu lipca 2018 r. w województwie śląskim działały 3 hotele oznaczone najwyższą 
5-gwiazdkową kategorią, w których miejsca noclegowe stanowiły 2,3% wszystkich miejsc noc-
legowych w hotelach. Najwięcej miejsc noclegowych skoncentrowanych było w 104 hotelach 
3-gwiazdkowej klasy (38,7%) oraz w 37 hotelach oznaczonych 4-gwiazdkową kategorią (33,5%).

Wykres 2. Obiekty hotelowe według kategorii w 2018 r. 
Stan w dniu 31 VII

Miejsca noclegowe

Według stanu w końcu lipca 2018 r. turystyczne obiekty noclegowe dysponowały 49,1 tys. 
miejsc noclegowych, w tym 44,2 tys. (90,1%) to miejsca noclegowe całoroczne. Obiekty hotelo-
we oferowały 29,0 tys. miejsc noclegowych, a pozostałe obiekty – 20,1 tys. 

W porównaniu z końcem lipca 2017 r. liczba miejsc noclegowych wzrosła zarówno w obiektach 
hotelowych (o 4,0%), jak i w pozostałych obiektach (o 4,1%). W obiektach hotelowych odnoto-
wano o 1129 miejsc noclegowych więcej niż przed rokiem, z tego w hotelach o 395 miejsc 
więcej, w pensjonatach o 25 miejsc więcej, w innych obiektach hotelowych o 764 miejsca 
więcej, natomiast w motelach o 55 miejsc mniej. W grupie pozostałe obiekty odnotowano 
o 797 miejsc noclegowych więcej niż przed rokiem. Wzrost oferowanych miejsc noclegowych 
dotyczył m.in.: ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych (o 392), kempingów (o 300), hosteli 
(o 164), pokoi gościnnych (o 72), zakładów uzdrowiskowych (o 38), kwater agroturystycznych 
(o 30), natomiast spadek – szkolnych schronisk młodzieżowych (o 239), pozostałych nieskla-
syfi kowanych obiektów noclegowych (o 60) i ośrodków wczasowych (o 9). 

Przeciętnie na 1 turystyczny obiekt noclegowy przypadały 73 miejsca noclegowe, przy czym 
najwięcej w zakładach uzdrowiskowych (245 miejsc), na kempingach (172 miejsca), na polach 
biwakowych (139 miejsc) i w hotelach (104 miejsca). Najmniej miejsc noclegowych na 1 obiekt 
przypadało średnio w domu pracy twórczej i na kwaterach agroturystycznych (po 19).

W turystycznych obiektach noc-
legowych zlokalizowanych 
na terenie województwa śląskie-
go przygotowano do dyspozycji 
turystów 49,1 tys. miejsc nocle-
gowych, w tym 90,1% to miejsca 
noclegowe całoroczne
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Tablica 1. Turystyczne obiekty noclegowe 
Stan w dniu 31 VII

Rodzaje 
obiektów

Obiekty Miejsca noclegowe

2017 2018 2017 2018

w liczbach 
bezwzględnych

2017
=100

w tym
cało-

roczne

w liczbach 
bezwzględnych

2017
=100

w tym
cało-

roczne

OGÓŁEM 645 671 104,0 617 47170 49096 104,1 44218

Obiekty hotelowe 327 342 104,6 340 27897 29026 104,0 28889

Hotele 213 215 100,9 215 21905 22300 101,8 22300

Motele 6 4 66,7 4 207 152 73,4 152

Pensjonaty 17 16 94,1 16 479 504 105,2 504

Inne obiekty 
hotelowe

91 107 117,6 105 5306 6070 114,4 5933

Pozostałe obiekty 318 329 103,5 277 19273 20070 104,1 15329

Domy 
wycieczkowe

3 3 100,0 3 134 134 100,0 134

Schroniska 12 12 100,0 11 536 559 104,3 519

Schronisko 
młodzieżowe – 1 x 1 – 72 x 72

Szkolne 
schroniska 
młodzieżowe

20 15 75,0 14 1250 1011 80,9 986

Ośrodki wczasowe 47 47 100,0 43 3644 3635 99,8 3316

Ośrodki kolonijne 2 2 100,0 2 145 145 100,0 145

Ośrodki 
szkoleniowo-
-wypoczynkowe

30 33 110,0 31 2372 2764 116,5 2625

Dom pracy 
twórczej

1 1 100,0 1 19 19 100,0 19

Zespoły domków 
turystycznych

15 15 100,0 7 608 622 102,3 298

Kempingi 6 7 116,7 3 906 1206 133,1 106

Pola biwakowe 15 15 100,0 – 2090 2090 100,0 –
Hostele 5 9 180,0 9 431 595 138,1 595

Zakłady 
uzdrowiskowe

9 9 100,0 9 2167 2205 101,8 2205

Pokoje gościnne/
kwatery prywatne

77 84 109,1 79 1879 1951 103,8 1879

Kwatery 
agroturystyczne

43 44 102,3 36 800 830 103,8 640

Pozostałe
niesklasyfi kowane

33 32 97,0 28 2292 2232 97,4 1790
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Placówki gastronomiczne

Atrakcyjność bazy noclegowej podnoszą  placówki gastronomiczne znajdujące się na terenie 
turystycznych obiektów noclegowych. Według stanu w końcu lipca 2018 r. w turystycznych 
obiektach noclegowych województwa śląskiego dostępnych było 599 placówek gastronomicz-
nych, z tego 276 restauracji, 193 bary i kawiarnie, 100 stołówek oraz 30 punktów gastronomicz-
nych. W skali roku odnotowano wzrost ogólnej liczby placówek gastronomicznych o 3,1%. 
W największym stopniu wzrosła liczba restauracji – o 9 placówek. W ciągu roku przybyło także 
8 stołówek oraz 2 bary i kawiarnie, natomiast liczba punktów gastronomicznych zmniejszyła 
się o 1 placówkę. Większość restauracji (194) zlokalizowana była w hotelach. Bary i kawiarnie 
także najczęściej prowadziły swoją działalność w hotelach (126). Najwięcej stołówek odnoto-
wano w ośrodkach wczasowych (26) i ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (20), 
a ponad połowa punktów gastronomicznych zlokalizowana była w hotelach (16).

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych

Według wyników badania wykorzystania bazy noclegowej w województwie śląskim 
w 2018 r. w turystycznych obiektach noclegowych, posiadających 10 lub więcej miejsc nocle-
gowych (łącznie z pokojami gościnnymi i kwaterami agroturystycznymi), zatrzymało się 
2809,3 tys. turystów, tj. o 8,2% więcej niż w roku poprzednim. 

Większość turystów (2158,3 tys. osób), czyli 76,8% wszystkich korzystających z bazy noclego-
wej, korzystała z noclegów w obiektach hotelowych, tj. w hotelach, motelach, pensjonatach 
i innych tego rodzaju obiektach. Wśród nich największą popularnością cieszyły się hotele – 
1893,9 tys. turystów, czyli 67,4% wszystkich korzystających z bazy noclegowej (wzrost o 8,2% 
w porównaniu z 2017 r.). W pozostałych obiektach noclegowych, tj. domach wycieczkowych, 
schroniskach, ośrodkach kolonijnych, kempingach itd., z noclegów skorzystało 651,0 tys. tury-
stów (wzrost o 8,0% w skali roku). 

W 2018 r. z turystycznej bazy noclegowej zlokalizowanej na terenie województwa śląskiego 
skorzystało 422,0 tys. turystów zagranicznych. Turyści zagraniczni stanowili 15,0% wszystkich 
turystów korzystających z bazy noclegowej (14,4% w poprzednim roku). W porównaniu 
z 2017 r. odnotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 12,6%. 

Turyści zagraniczni najczęściej wybierali obiekty hotelowe – 392,3 tys. osób (93,0% ogółu tury-
stów zagranicznych) wobec 29,8 tys. osób korzystających z noclegów w pozostałych obiektach 
noclegowych (7,0%). 

W 2018 r. najliczniejszą grupę turystów zagranicznych odwiedzających województwo ślą-
skie stanowili goście z Niemiec – 98,7 tys. osób (23,4%). Spośród pozostałych krajów wielu 
turystów przybyło z Ukrainy – 42,4 tys. osób (10,0%), Włoch – 31,6 tys. osób (7,5%), Wielkiej 
Brytanii – 20,9 tys. osób (5,0%), Czech – 20,5 tys. osób (4,9%), Francji – 19,3 tys. osób (4,6%), 
Holandii – 12,6 tys. osób (3,0%), Słowacji – 11,9 tys. osób (2,8%), Rosji – 11,4 tys. osób (2,7%) 
oraz Łotwy – 10,8 tys. osób (2,6%).

Średnio jeden turysta korzystał w 2018 r. z 2,2 noclegów, przy czym najdłuższe były pobyty 
turystów w zakładach uzdrowiskowych (17,7), natomiast najkrócej turyści przebywali w schro-
niskach (1,3) i w motelach (1,5).

Biorąc pod uwagę miesiące w 2018 r. najwięcej turystów skorzystało z bazy noclegowej 
w sierpniu – 284,9 tys. osób, a następnie w lipcu – 277,3 tys. osób, we wrześniu – 269,7 tys. 
osób i w czerwcu – 268,6 tys. osób. Najmniejszą liczbę turystów korzystających z obiektów 
noclegowych odnotowano w grudniu – 188,9 tys. osób.

W 2018 r. województwo śląskie 
odwiedziło 2809,3 tys. turystów, 
którym udzielono 6315,3 tys. 
noclegów. Turyści najczęściej 
zatrzymywali się w hotelach
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Wykres 3. Struktura turystów korzystających z turystycznych obiektów noclegowych według 
miesięcy w 2018 r.  

Udzielone noclegi

W 2018 r. w województwie śląskim turystom udzielono 6315,3 tys. noclegów (wzrost o 8,7% 
w skali roku), z czego ponad 64% przypadało na obiekty hotelowe – 4060,6 tys. noclegów 
(wzrost o 10,1%). Najwięcej noclegów udzielono w hotelach – 3335,3 tys. (wzrost o 9,2%), 
następnie w zakładach uzdrowiskowych – 685,9 tys. (wzrost o 5,6%) oraz w innych obiektach 
hotelowych – 671,1 tys. (wzrost o 16,5%).

Największą liczbę udzielonych noclegów odnotowano w miesiącach wakacyjnych: w sierpniu 
(703,6 tys.) i w lipcu (691,8 tys.), co stanowiło łącznie 22,1% ogółu udzielonych noclegów 
w ciągu roku. Obłożenie noclegami w tych miesiącach było znacznie większe niż w miesiącach 
o najmniejszej aktywności turystycznej, tj. w marcu i w kwietniu, kiedy to udzielono odpo-
wiednio: 428,4 tys. i 432,9 tys. noclegów. 

Sezonowość obserwowano zarówno w obiektach hotelowych, gdzie w okresie wakacyjnym, 
tj. w lipcu i w sierpniu, udzielono w sumie 815,5 tys. noclegów w odniesieniu do 584,5 tys. 
w marcu i w kwietniu, jak i w pozostałych obiektach noclegowych – 579,9 tys. noclegów w lipcu 
i w sierpniu wobec 276,8 tys. w marcu i w kwietniu.

Wykres 4. Struktura noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych według 
miesięcy w 2018 r.  

Turystom zagranicznym udzielono 967,5 tys. noclegów, w tym największą ich liczbę odnoto-
wano w miesiącach letnich (101,4 tys. w sierpniu i 95,0 tys. w lipcu), a najmniejszą – w miesią-
cach zimowych (61,0 tys. w lutym i 61,8 tys. w styczniu). Większości noclegów udzielono 
w hotelach – 704,3 tys., tj. 72,8% wszystkich noclegów udzielonych tej grupie turystów w tury-
stycznych obiektach noclegowych w 2018 r.

Najwięcej turystów oraz naj-
większą liczbę udzielonych 
noclegów odnotowano w mie-
siącach letnich, tj. w lipcu 
i w sierpniu
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Stopień wykorzystania miejsc noclegowych

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych wyraża się stopniem wykorzystania 
miejsc noclegowych (tj. procentowym udziałem liczby udzielonych noclegów do nominalnej 
liczby miejsc noclegowych – sumy miejsc noclegowych przygotowanych dla turystów w każ-
dym dniu działalności obiektu). Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych 
obiektach noclegowych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego w 2018 r. wyniósł 
38,2% (w kraju 40,1%) i był o 2,2 p. proc. wyższy niż przed rokiem. Najwyższy stopień wyko-
rzystania miejsc noclegowych w ww. obiektach według miesięcy zanotowano w miesiącach 
letnich, tj. w sierpniu i w lipcu (odpowiednio: 46,5% i 45,6%), a najniższy w marcu (32,6%).

Mapa 1. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych we-
dług powiatów w 2018 r. 

Biorąc pod uwagę przekrój według powiatów, najwyższy stopień wykorzystania miejsc noc-
legowych zanotowano w turystycznych obiektach noclegowych zlokalizowanych w Rudzie 
Śląskiej (48,8%), Katowicach (48,3%) oraz w powiecie gliwickim i Chorzowie (po 46,3%).

Według rodzajów obiektów w największym stopniu wykorzystane były miejsca noclegowe 
w zakładach uzdrowiskowych (85,9%) i hostelach (55,6%), a w najniższym stopniu miejsca 
noclegowe na polach biwakowych (6,6%). Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w hote-
lach i ośrodkach wczasowych wyniósł odpowiednio: 41,3% i 38,0%.

Wynajęte pokoje i stopień ich wykorzystania w obiektach hotelowych

Od stycznia do grudnia 2018 r. w obiektach hotelowych (czyli hotelach, motelach, pensjona-
tach i innych obiektach hotelowych) wynajęto 2516,5 tys. pokoi, tj. o 11,0% więcej niż 
w 2017 r. Turyści krajowi wynajęli 1929,0 tys. pokoi, a turyści zagraniczni – 587,5 tys. pokoi. 
W skali roku odnotowano wzrost wynajętych pokoi zarówno turystom krajowym, jak i zagra-
nicznym odpowiednio o: 8,7% i 19,2%.

Według podziału terytorialnego, najwięcej wynajętych pokoi odnotowano w obiektach hote-
lowych zlokalizowanych w Katowicach (19,6% ogółu) i powiecie cieszyńskim (15,9%). Znaczny 
udział wynajętych pokoi wystąpił także w Gliwicach (6,4%), powiecie bielskim (5,7%) i Bielsku-
-Białej (5,6%).

Najwyższy stopień wykorzysta-
nia miejsc noclegowych 
w turystycznych obiektach noc-
legowych odnotowano 
w sierpniu i w lipcu

W obiektach hotelowych 
w 2018 r. wynajęto 2516,5 tys. 
pokoi, tj. o 11,0% więcej niż 
przed rokiem
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Biorąc pod uwagę rodzaje obiektów hotelowych, najwięcej pokoi wynajęto w hotelach 
(84,5% ogółu). Udział wynajętych pokoi w innych obiektach hotelowych wyniósł 14,4%, nato-
miast w pensjonatach i motelach ukształtował się odpowiednio na poziomie: 0,8% i 0,3%. 
W skali roku liczba wynajętych pokoi zwiększyła się w innych obiektach hotelowych (o 16,3%) 
i hotelach (o 10,5%), natomiast zmniejszyła się w motelach (o 12,3%) i pensjonatach (o 7,6%).

Stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych w 2018 r. wyniósł 48,8% (w kraju 49,8%) 
i był o 3,5 p. proc. wyższy niż przed rokiem. Najwyższy stopień wykorzystania pokoi 
w ww. obiektach według miesięcy zanotowano w sierpniu (53,8%), a następnie w czerwcu 
(52,6%), natomiast najniższy w marcu (43,9%). 

Mapa 2. Stopień wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych według powiatów w 2018 r.

W największym stopniu pokoje były wykorzystane w hotelach (51,2%), a w najniższym stop-
niu – w pensjonatach (28,3%). W innych obiektach hotelowych stopień wykorzystania pokoi 
wyniósł 39,6%.

Biorąc pod uwagę podział terytorialny, najwyższy stopień wykorzystania pokoi wystąpił 
w obiektach hotelowych zlokalizowanych m.in. w Rudzie Śląskiej (66,9%), Katowicach (60,6%) 
i Częstochowie (58,6%).

Najwyższy stopień wykorzysta-
nia pokoi w 2018 r. odnotowano 
w hotelach



8

Opracowanie merytoryczne:
Śląski Ośrodek Badań Regionalnych
Anna Owczarek
Tel: 32 779 12 63
e-mail: a.owczarek@stat.gov.pl
Zofi a Płoszaj-Witkowicz
Tel: 32 779 12 54
e-mail: z.ploszaj-witkowicz@stat.gov.pl

Rozpowszechnianie:
Śląski Ośrodek Badań Regionalnych
Informatorium
Tel: 32 779 12 33, 32 779 12 34
e-mail: InformatoriumKCE@stat.gov.pl

katowice.stat.gov.pl

@Katowice_STAT

@GlownyUrzadStatystyczny

Powiązane opracowania

Turystyka w województwie śląskim w 2016 r.

Turystyka w województwie śląskim w latach 2015-2017

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w 2018 r.

Temat dostępny w bazach danych

Bank Danych Lokalnych – Turystyka

System Monitorowania Rozwoju STRATEG

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

Turystyczny obiekt noclegowy

Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach noclegowych

Korzystający z noclegów

Turyści zagraniczni w turystycznych obiektach noclegowych

Noclegi udzielone w turystycznych obiektach noclegowych

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych lub pokoi w turystycznych obiektach noclegowych

https://katowice.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/sport-turystyka/turystyka-w-wojewodztwie-slaskim-w-2016-r-,2,9.html
https://katowice.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/sport-turystyka/turystyka-w-wojewodztwie-slaskim-w-latach-2015-2017,1,4.html
https://katowice.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/raport-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-slaskiego-w-2018-r-,8,8.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/245,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3462,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1239,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1233,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1231,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2129,pojecie.html
https://strateg.stat.gov.pl/



