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INFORMACJE SYGNALNE 

18.05.2018 r. Turystyka w województwie zachodniopomorskim  
w 2017 r. 
 

W lipcu 2017 r. sprawozdaniem objęto 1449 turystycznych 
obiektów noclegowych, na które składało się 281 obiektów 
hotelowych1 i 1168 pozostałych obiektów2. 
Liczną grupę turystycznych obiektów noclegowych stano-
wiły pokoje gościnne/kwatery prywatne (442 wobec 397 
przed rokiem) oraz ośrodki wczasowe (357 wobec 330),  
w dyspozycji których pozostawało odpowiednio 8,2%  
i 38,3% miejsc noclegowych (wobec 7,7% i 37,6% przed  

rokiem). Znaczną część bazy turystycznej województwa stanowiły także hotele (127 wobec 120), 
inne obiekty hotelowe (109 wobec 103) oraz zespoły domków turystycznych (102 wobec 78).  
Największą liczbą miejsc noclegowych (po ośrodkach wczasowych) dysponowały hotele (13,1% 
wobec 13,4% przed rokiem).  

 

Miejsca noclegowe 

W obiektach turystycznych województwa zachodniopomorskiego na przyjęcie gości przygotowano 
132,6 tys. miejsc noclegowych, tj. o 8,5 tys. więcej niż w końcu lipca 2016 r. W pozostałych 
obiektach liczba miejsc noclegowych zwiększyła się o 7,5 tys., a w obiektach hotelowych  
– o 1,0 tys. W ciągu roku najwięcej miejsc noclegowych przybyło w ośrodkach wczasowych 
(4,2 tys.), zespołach domków turystycznych (1,4 tys.) i pokojach gościnnych/kwaterach  
prywatnych (1,2 tys.). Ubyło natomiast m.in. 0,7 tys. miejsc noclegowych w ośrodkach  
szkoleniowo-wypoczynkowych i 0,5 tys. na polach biwakowych. 

 

Wykres 1. Baza noclegowa turystyki według rodzajów obiektów w 2017 r.  
Stan w dniu 31 VII 

 

 

a  Motele, ośrodki kolonijne, domy pracy twórczej, pola biwakowe, hostele. 

                                                           

1 Hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe (którym nie została nadana żadna kategoria, a także obiekty, w których 

świadczone są usługi hotelowe – m.in. codzienne słanie łóżek, sprzątanie pokoi i mycie urządzeń sanitarnych). 
2 Schroniska, schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe, ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-

-wypoczynkowe, domy pracy twórczej, zespoły domków turystycznych, kempingi, pola biwakowe, hostele, zakłady uzdrowiskowe, 

pokoje gościnne (kwatery prywatne), kwatery agroturystyczne, pozostałe niesklasyfikowane. 
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W porównaniu ze stanem w końcu lipca 2016 r. liczba całorocznych miejsc noclegowych 
zwiększyła się o 2,6 tys. i wyniosła 57,4 tys. Miejsca noclegowe dostępne dla turystów przez 
cały rok stanowiły 43,3% wszystkich miejsc w turystycznych obiektach noclegowych (przed  
rokiem – 44,1%). 
Na 1 obiekt turystyczny, podobnie jak przed rokiem, przypadały średnio 92 miejsca nocle-
gowe (w obiektach hotelowych – 96, a w pozostałych obiektach – 90).  
W końcu lipca 2017 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego znajdowały się 3 hotele 
oznaczone najwyższą 5-gwiazdkową kategorią, w których miejsca noclegowe stanowiły 8,0% 
wszystkich miejsc noclegowych w hotelach.  
Najwięcej miejsc noclegowych koncentrowało się w 56 hotelach 3-gwiazdkowej klasy (37,5%) 
oraz 27 hotelach oznaczonych 4-gwiazdkową kategorią (35,7%). 

 

Wykres 2. Obiekty hotelowe według kategorii w 2017 r.  
Stan w dniu 31 VII 

 

 

 

W końcu lipca 2017 r. na jeden obiekt hotelowy przypadało średnio 45 pokoi, w tym w hote-
lach – 66, w innych obiektach hotelowych – 29, w motelach – 21, a w pensjonatach – 20.  
Prawie wszystkie pokoje (97,4%) wyposażone były we własną łazienkę i WC. Pełne udogodnie-
nia higieniczno-sanitarne posiadały tylko pensjonaty. 

 

Placówki gastronomiczne 

Atrakcyjność zachodniopomorskiej bazy noclegowej podnoszą 883 placówki gastronomiczne 
zlokalizowane na terenie turystycznych obiektów noclegowych. Według stanu na koniec lipca 
2017 r. dostępne były: 334 stołówki, 270 barów (w tym kawiarni), 224 restauracje i 55 punktów 
gastronomicznych (np. smażalni, pijalni, lodziarni czy bufetów). W ciągu roku odnotowano 
wzrost liczby wszystkich rodzajów placówek gastronomicznych – o 68 stołówek, o 20 punktów 
gastronomicznych, o 15 barów (w tym kawiarni) oraz o 7 restauracji. 

Większość restauracji (169) zlokalizowana była w obiektach hotelowych, w tym 118 w hotelach. 
Bary lub kawiarnie również najczęściej prowadziły swoją działalność w hotelach (86) oraz  
w ośrodkach wczasowych (66). Przeszło połowa notowanych stołówek (142) mieściła się  
na terenie ośrodków wczasowych. Najwięcej punktów gastronomicznych zlokalizowanych 
było w innych obiektach hotelowych (11) oraz w ośrodkach wczasowych i zakładach uzdrowi-
skowych (po 10). 

 

Wykres 3. Placówki gastronomiczne w wybranych turystycznych obiektach noclegowych w 2017 r.  
Stan w dniu 31 VII 
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Urządzenia sportowo-rekreacyjne i rehabilitacyjne, zaplecze konferencyjne i udogodnienia  
dla osób niepełnosprawnych 

Wraz z rozwojem bazy turystycznej rosną oczekiwania turystów. Turystyczne obiekty nocle-
gowe wzbogacają swoją ofertę już nie tylko o możliwość korzystania z urządzeń sportowo- 
-rekreacyjnych, ale również dysponują szerokim zapleczem rehabilitacyjnym, konferencyjnym 
oraz udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.  
W 2017 r. turystyczne obiekty noclegowe posiadały 323 wypożyczalnie sprzętu turystycznego 
(np. rowery, nordic walking, narty, łyżwy, rolki). Niemal 40% wszystkich wypożyczalni sprzętu 
turystycznego oferowało swoje usługi w ośrodkach wczasowych. Również w ośrodkach wcza-
sowych dysponowano ponad połową wszystkich boisk do siatkówki lub koszykówki oraz sto-
łów do tenisa stołowego wraz z wyposażeniem (odpowiednio 52,2% i 50,9%). Stół do bilardu 
był atrakcją dostępną w 234 obiektach, sauna – w 218, basen kryty – w 135. Pokój zabaw dla 
dzieci zadeklarowano w 214 turystycznych obiektach noclegowych. Z zabiegów rehabilitacyj-
nych (masaży, fizykoterapii itp.) turyści mogli skorzystać w 224 obiektach (w tym w 86 ośrod-
kach wczasowych, 45 hotelach i 41 zakładach uzdrowiskowych), z zabiegów spa – w 151 (odpo-
wiednio 41, 50 i 24). W co dziesiątym obiekcie prowadzono również zajęcia z instruktorem  
(np. fitness, jogę, aerobik, gimnastykę). 
Salę konferencyjną posiadało 275 turystycznych obiektów noclegowych, w tym 85 hoteli,  
77 ośrodków wczasowych, 28 innych obiektów hotelowych oraz 27 ośrodków szkoleniowo- 
-wypoczynkowych. Zaplecze konferencyjne obejmowało 474 sale, w których było 33,8 tys. 
miejsc. Ekran stanowił wyposażenie 273 turystycznych obiektów noclegowych. Projektor  
multimedialny wraz z nagłośnieniem posiadało 261 badanych obiektów, flipchart – 235,  
a komputer/laptop – 216. Własną obsługą techniczną dysponowało 170 turystycznych obiek-
tów noclegowych.  

 

Wykres 4. Sale konferencyjne według rodzajów obiektów w 2017 r.  
Stan w dniu 31 VII 

 

 

a  Motele, ośrodki kolonijne, domy pracy twórczej, kwatery agroturystyczne. 

 

W 2017 r. turystyczne obiekty noclegowe najczęściej były wyposażone w pochylnię wjazdową 
(247 obiektów, w tym 85 ośrodków wczasowych, 48 hoteli i 33 zakładów uzdrowiskowych). 
Parkingiem z miejscami wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych dysponowano w 221 
obiektach, m.in. w 82 ośrodkach wczasowych, 58 hotelach i 24 zakładach uzdrowiskowych.  
Z windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo turyści mogli korzystać w 184 
obiektach, w tym w 62 hotelach, 56 ośrodkach wczasowych i 33 zakładach uzdrowiskowych. 
Drzwi otwierane automatycznie to udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w 142 obiek-
tach (53 hotelach, 38 ośrodkach wczasowych i 29 zakładach uzdrowiskowych). 
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Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 

W 2017 r. z obiektów turystycznej bazy noclegowej skorzystało 2759,7 tys. osób, tj. o 195,0 tys.  
(o 7,6%) więcej niż przed rokiem. Liczba korzystających z noclegów w obiektach hotelowych wzro-
sła o 9,0% do 1422,2 tys. osób, w tym w pensjonatach – o 14,2%, hotelach – o 10,1% i innych 
obiektach hotelowych – o 5,6%; w motelach natomiast odnotowano spadek liczby korzystają-
cych – o 20,5%. W obiektach hotelowych w 2017 r. wynajęto łącznie 2461,3 tys. pokoi, tj. o 3,6% 
więcej niż przed rokiem, z czego głównie w hotelach o standardzie 4- i 3-gwiazdkowym (od-
powiednio 30,9% i 26,3%). Połowa gości wynajmujących pokoje w obiektach hotelowych to 
turyści zagraniczni (50,1% wobec 50,5% w 2016 r.). Nieco mniejszą popularnością niż obiekty 
hotelowe cieszyły się pozostałe obiekty, z których skorzystało 1337,6 tys. turystów (48,5% ogółu 
korzystających z noclegów). Liczba turystów korzystających z noclegów w tych obiektach 
wzrosła w skali roku o 77,5 tys. (o 6,2%), w tym największy wzrost odnotowano wśród korzy-
stających z pozostałych obiektów niesklasyfikowanych (o 37,5%) i ośrodków wczasowych  
(o 30,2%). Mniej turystów niż przed rokiem skorzystało z noclegów w ośrodkach szkoleniowo-
-wypoczynkowych (o 11,7%), na polach biwakowych (o 8,8%) oraz na kempingach (o 2,2%). 

 

Wykres 5. Turyści w turystycznych obiektach noclegowych według rodzajów obiektów w 2017 r.  

 

 

a  Motele, ośrodki kolonijne, domy pracy twórczej, pola biwakowe, hostele, kwatery agroturystyczne. 

W 2017 r. turystom udzielono 14057,5 tys. noclegów, tj. o 674,3 tys. (o 5,0%) więcej niż w 2016 r. 
Podobnie jak przed rokiem dominowały noclegi udzielone w ośrodkach wczasowych (30,6%), 
hotelach (24,0%) i zakładach uzdrowiskowych (18,9%).  

 

Wykres 6. Średni czas pobytu turystów w obiektach noclegowych w 2017 r. 

 

 

a  Motele, ośrodki kolonijne, domy pracy twórczej, pola biwakowe, hostele, kwatery agroturystyczne. 
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Liczba udzielonych noclegów w obiektach hotelowych wzrosła w skali roku o 5,9% do 4549,9 tys., 
w tym w innych obiektach hotelowych o 7,9%, pensjonatach o 6,1% i hotelach o 5,7%; w mote-
lach natomiast odnotowano spadek – o 27,3%. Średnia długość pobytu gości w obiektach  
hotelowych wyniosła 3,2 dnia (wobec 3,3 dnia w 2016 r.).  

W pozostałych obiektach liczba udzielonych noclegów wzrosła w skali roku o 4,6% do 9507,6 tys., 
przy czym największy wzrost odnotowano dla pozostałych obiektów niesklasyfikowanych  
(o 86,9%). W porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się liczba udzielonych noclegów  
w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (o 10,8%), kwaterach agroturystycznych (o 6,5%), 
na polach biwakowych (o 6,1%), schroniskach (łącznie z młodzieżowymi i szkolnymi młodzie-
żowymi) i kempingach (po 1,5%) oraz w zakładach uzdrowiskowych (o 0,1%). Średnia długość 
pobytu turystów w pozostałych obiektach noclegowych w 2017 r. wyniosła 7,1 dnia (wobec 7,2 
dnia przed rokiem), w tym w zakładach uzdrowiskowych, gdzie goście przebywali najdłużej – 11,4 
(wobec 11,6 dnia w 2016 r.). 

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych wyraża się stopniem wykorzystania 
miejsc noclegowych i stopniem wykorzystania pokoi w obiektach hotelowych (tj. procento-
wym udziałem liczby udzielonych noclegów do nominalnej liczby miejsc noclegowych – sumy 
miejsc noclegowych przygotowanych dla turystów w każdym dniu działalności obiektu oraz 
wynajętych pokoi – do nominalnej liczby pokoi w obiektach hotelowych).  

W 2017 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach noclegowych ogółem wzrósł 
w skali roku o 1,2 p. proc. do 51,0% (najwyższy wskaźnik odnotowano w lipcu – 65,9%). Najlep-
sze wyniki, podobnie jak rok wcześniej, odnotowano w hostelach (75,5% wobec 71,3% przed 
rokiem) oraz zakładach uzdrowiskowych (72,3% wobec 73,1% w 2016 r.). Wśród obiektów  
o najniższym stopniu wykorzystania miejsc noclegowych w 2017 r. znalazły się schroniska 
(10,2% wobec 30,0% w 2016 r.) i kwatery agroturystyczne (16,7% wobec 19,6%). 

 

Wykres 7. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w wybranych obiektach noclegowych 

 

 

 

Stopień wykorzystania pokoi w 2017 r. wyniósł 58,3%, tj. o 0,5 p. proc. więcej niż w 2016 r.,  
przy czym w okresie maj-październik jego wartość przekroczyła średnią wartość roczną  
i oscylowała w przedziale od 58,6% do 72,2%. Największe obłożenie pokoi w obiektach hote-
lowych przypadło na sierpień (72,2% wobec 72,7% w 2016 r.). Wyższy niż przed rokiem stopień 
wykorzystania pokoi odnotowano w hotelach – o 1,0 p. proc., pensjonatach – o 0,9 p. proc. oraz 
w innych obiektach hotelowych – o 0,2 p. proc., niższy natomiast w motelach – o 8,8 p. proc. 
Tylko w hotelach w 2017 r. wykorzystano ponad połowę nominalnej liczby pokoi (63,1%). 
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Turyści zagraniczni 

Wśród osób zameldowanych w turystycznych obiektach noclegowych istotną grupę stanowili 
turyści zagraniczni. W 2017 r. ich liczba wyniosła 711,5 tys. osób (25,8% korzystających z bazy 
noclegowej) i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 73,6 tys. osób (o 11,5%). Blisko 
trzy czwarte zagranicznych gości korzystało z noclegów w obiektach hotelowych (72,8%). 
Większość z nich wybierała hotele (60,2%), w tym 74,2% – hotele o średnim standardzie  
(4- i 3-gwiazdkowym). Spośród pozostałych rodzajów turystycznych obiektów noclegowych 
turyści zagraniczni najczęściej korzystali z ośrodków wczasowych (9,6%), zakładów uzdrowi-
skowych (4,6%), kempingów (4,1%) i pozostałych obiektów niesklasyfikowanych (3,2%).  

 

Wykres 8. Turyści zagraniczni w turystycznych obiektach noclegowych według rodzajów obiektów  
w 2017 r. 

 

 

a  Motele, ośrodki kolonijne, domy pracy twórczej, pola biwakowe, hostele, kwatery agroturystyczne. 

Turystom zagranicznym udzielono 3461,5 tys. noclegów, tj. o 197,6 tys. (o 6,1%) więcej niż przed 
rokiem – najczęściej w: hotelach (48,3%), innych obiektach hotelowych (14,8%), ośrodkach 
wczasowych (13,2%) oraz zakładach uzdrowiskowych (8,9%). 

Turysta zagraniczny w 2017 r. spędził średnio w obiekcie noclegowym 4,9 dnia (wobec 5,1 dnia 
przed rokiem). Obcokrajowcy najdłużej gościli w domach pracy twórczej i hostelach (13,5 dnia), 
a także w kwaterach agroturystycznych (11,6 dnia), ośrodkach kolonijnych (9,7 dnia) oraz  
zakładach uzdrowiskowych (9,4 dnia).  

W 2017 r. województwo zachodniopomorskie najczęściej odwiedzali obywatele z Niemiec 
(81,2% zagranicznych gości korzystających z turystycznych obiektów noclegowych). 

 
Turystyczne obiekty noclegowe i ich wykorzystanie według powiatów 

Najwięcej turystycznych obiektów noclegowych usytuowanych jest w powiatach: kołobrze-
skim (300), koszalińskim (245), gryfickim (216), kamieńskim (177) i sławieńskim (149). Według 
stanu na koniec lipca 2017 r. obiekty zlokalizowane w tych pięciu powiatach oferowały łącznie 
ponad trzy czwarte miejsc noclegowych w województwie (77,7%). Najmniej obiektów noclego-
wych występowało w powiecie białogardzkim i pyrzyckim (odpowiednio 3 i 4).  

W ciągu roku najwięcej turystycznych obiektów noclegowych przybyło w powiecie kołobrze-
skim (45), a ubyło – w powiecie stargardzkim (4). 

W m. Szczecin usługi turystyczne świadczono w 51 obiektach noclegowych oferujących 7,1 tys. 
miejsc noclegowych (wobec 6,6 tys. przed rokiem). Ponad 43% obiektów stanowiły hotele (22), 
w których do dyspozycji było 48,1% miejsc noclegowych w mieście (3,4 tys.). 

Najwięcej osób korzystających z turystycznych obiektów noclegowych notowano w powiatach: 
kołobrzeskim (24,5% turystów odwiedzających województwo zachodniopomorskie), kamieńskim 
(11,4%), gryfickim (8,9%), koszalińskim (7,5%), sławieńskim (6,3%) oraz w miastach na prawach 
powiatu: Świnoujściu (14,6%) i Szczecinie (14,2). W powiatach tych w 2017 r. udzielono łącznie 
13166,8 tys. noclegów, co stanowiło 92,7% noclegów udzielonych w województwie.  
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Turyści zagraniczni najczęściej korzystali z obiektów zlokalizowanych w powiecie kołobrzeskim 
(27,7% obcokrajowców korzystających z zachodniopomorskiej bazy noclegowej), w m. Świnouj-
ście (27,5%) i m. Szczecin (19,6%).  

W 2017 r. wyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych niż przeciętny w województwie 
odnotowano w powiatach: kołobrzeskim (64,7% wobec 65,2% w 2016 r.), świdwińskim (55,1% 
wobec 48,2%) oraz m. Świnoujście (56,9% wobec 54,0%). 

 

Mapa. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych  
według powiatów w 2017 r. 

 

 

 

Informacja metodologiczna o badaniu 

Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych jest stałe  
badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone z częstotliwością miesięczną  
na formularzu o symbolu KT-1. Dane dotyczące urządzeń sportowo-rekreacyjnych i rehabili-
tacyjnych, zaplecza konferencyjnego oraz udogodnień dla osób niepełnosprawnych zbierane 
są co 4 lata. Badaniem objęte są turystyczne obiekty noclegowe posiadające 10 i więcej 
miejsc noclegowych. 

Począwszy od danych za 2016 r. w statystyce dotyczącej turystycznej bazy noclegowej wpro-
wadzono metodologię imputacji danych dla jednostek zobowiązanych do złożenia sprawoz-
dania na formularzu KT-1, które odmówiły udziału w badaniu.  
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