
Analiza ruchu turystycznego 
w regionach górskich 
w Polsce i na Dolnym Śląsku



• Na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej przenalizowano 
użytkowników urządzeń mobilnych

• Badanie przeprowadzane w gminach górskich według definicji GUS

• Badanie porównuje sezony zimowe rozumiane jako:
14.12.2019 – 29.02.2020
14.12.2020 – 28.02.2021
14.12.2021 – 29.02.2022

• Badanie wykonała firma Selectivv







Przed pandemią polskie gminy górskie były odwiedzane przez 6 245 503 
turystów i odwiedzających jednodniowych; ostatni sezon był słabszy o 487 476 
osób



Turyści krajowi stanowili zdecydowaną większość wszystkich odwiedzających 
gminy górskie



39,5 %  turystów odwiedzających polskie gminy górskie wybrało Dolny Śląsk



Dolnośląskie gminy górskie zanotowały minus 74,1% turystów porównując 
sezony zimowe 2021/22 do 2019/20



Dolnośląskie gminy górskie zanotowały w sezonie zimowym 2021/22  
największy odsetek turystów pochodzących z własnego województwa



Również większość dolnośląskich turystów jednodniowych wybrała gminy 
we własnym województwie





W skali wszystkich gmin górskich w Polsce najwięcej turystów przyjeżdżało z 
województw: mazowieckiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego



Również większość dolnośląskich turystów jednodniowych wybrała gminy 
we własnym województwie



Mieszkańcy naszego regionu najchętniej wybierali gminy w swoim 
województwie oraz w Małopolsce i na Śląsku



78% turystów w polskich gminach górskich stanowią goście z 8 
województw: mazowieckie, dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, 
małopolskie, opolskie, podkarpackie i świętokrzyskie





Odwiedzający jednodniowi w gminach górskich pochodzą niemal wyłącznie 
z województw południowych i pasa środkowego Polski



Porównując z sezonem 2019/20 dolnośląskie gminy górskie straciły  w 
ostatnim sezonie zimowym 6,7% turystów krajowych



Odwiedzających jednodniowych w minionym sezonie zimowym ubyło na 
Dolnym Śląsku o 1,4% w porównaniu do sezonu sprzed pandemii covid





Duża liczba gości z Ukrainy może oznaczać osoby tu mieszkające, mające 
ustawiony telefon na język ukraiński lub korzystających z ukraińskich kart SIM
Najwięcej turystów przybyło z krajów sąsiadujących z Polską. 



Liczba przyjazdów gości z zagranicy zaliczyła duże spadki w przypadku 
każdego z kierunków



Wśród gości zagranicznych w ostatnim sezonie tyle samo turystów spędziło w 
polskich gminach górskich po 2 dni jak i pobyty między 3, a 5 dni (po 32,5 %) 
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Pochodzenie odwiedzających jednodniowych to kraje sąsiednie i Ukraina







W naszym województwie w minionym sezonie 97,4 % turystów to goście z Polski



W sezonie pandemii spadki w poszczególnych grupach wynosiły od 74% do 96,7% 
gości. W sezonie ostatnim spadki w porównaniu do okresu przed pandemią 
wynosiły od 9% do 68,9%





Dolny Śląsk jest popularny przede wszystkim wśród turystów z województw: 
dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, mazowieckiego lubuskiego i 
śląskiego



Porównując do sezonu sprzed pandemii najwięcej ubyło nam gości z Podlasia, a 
przybyło najwięcej gości z województwa lubelskiego 



W dolnośląskich gminach górskich wśród krajowych turystów nocujących 
dominowały w ostatnim sezonie pobyty od 6 do 8 dni





Odwiedzający jednodniowi na Dolnym Śląsku pochodzili przede wszystkim z 
naszego województwa oraz z Wielkopolski i Opolszczyzny. 





Wśród gości zagranicznych w ostatnim sezonie dominowali turyści z Czech, 
Ukrainy i Niemiec



W porównaniu do sezonu 2019/20 największy spadek liczby gości nocujących 
dotyczy kierunku niemieckiego



W dolnośląskich gminach górskich wśród zagranicznych gości nocujących 
dominowały w ostatnim sezonie pobyty 2-dniowe





Zagraniczni odwiedzający jednodniowi na Dolnym Śląsku przybyli do nas głównie 
z Czech, Ukrainy i Niemiec









Wyjaśnienie
Gminy górskie wyodrębniono według poniższych kryteriów wypracowanych w Departamencie Badań
Społecznych GUS:

1. Gminy, które w całości leżą w obrębie następujących makroregionów: Sudety Wschodnie, Sudety Zachodnie, Sudety Środkowe, Beskidy 
Zachodnie, Obniżenie Orawsko-Podhalańskie, Łańcuch Tatrzański, Beskidy Środkowe, Beskidy Lesiste.
2. Gminy, które przecinają się z granicą makroregionów wymienionych w punkcie pierwszym i jednocześnie w ich obrębie znajdują się obszary 
o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.
3. Gminy z mezoregionów: Masyw Ślęży i Góry Świętokrzyskie, w obrębie których znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.
4. Gminy, które przecinają się z granicą makroregionów wymienionych w punkcie pierwszym, ale w ich obrębie nie znajdują się obszary o 
wysokości co najmniej 500 m n.p.m.
5. Gminy, których przynajmniej część znajduje się w odległości do 10 km od granicy wybranych makroregionów (z pkt. 1) i jednocześnie w ich 
obrębie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.
6. Gminy, które nie znajdują się w obrębie wymienionych wyżej makroregionów, ale w całości lub prawie w całości są otoczone przez gminy 
górskie, wyodrębnione na podstawie powyższych kryteriów, czyli gminy miejskie: Świdnica i Dzierżoniów oraz gmina wiejska Besko.

Obszary górskie obejmują 203 gminy o łącznej powierzchni 20 301 km2 (6,5% powierzchni Polski). Według stanu w dniu 30 VI 2018 r.
zamieszkiwało na tym terenie 2 714,0 tys. osób (7,1% ogółu ludności w Polsce).

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – Zeszyt metodologiczny; Statystyka turystycznej bazy noclegowej



Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Ul. Świdnicka 44
50-027 Wrocław
biuro@dot.org.pl
0048 71 793 97 22
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