
                           
                                                                          Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 
                                                                  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
                                                                         ISSN 2083-8611                      Nr 215 · 2015 
 

 
 
Paweł Piotrowski 
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  
Wydział Zarządzania 
Katedra Turystyki 
pawel.piotrowski@ue.katowice.pl 
 
 

ZMIANY POZIOMU ROZWOJU  
FUNKCJI TURYSTYCZNEJ  

W REJONACH TURYSTYCZNYCH  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

 
Streszczenie: Podstawowym celem artykułu jest ukazanie zmian funkcji turystycznej  
w rejonach województwa śląskiego, w których przez lata rozwijał się przemysł, na tle re-
jonów od lat uchodzących za turystyczne. By osiągnąć zamierzony cel scharakteryzowano 
pojęcie funkcji turystycznej oraz wskazano jej podstawowe mierniki, jak również scha-
rakteryzowano poszczególne rejony turystyczne województwa śląskiego. Analiza danych  
z lat 2004 i 2012 pozwoliła zrealizować cel i wskazać rejony, w których funkcja turystycz-
na rozwinęła się najbardziej.  
 
Słowa kluczowe: funkcja turystyczna, mierniki funkcji turystycznej, województwo śląskie. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Wraz ze zmieniającym się paradygmatem rozwoju turystyki1 proces ten jest 
w coraz mniejszym stopniu uwarunkowany walorami przyrodniczymi czy kultu-
rowymi obszaru, stanowiącymi jego zasoby strukturalne. Większego znaczenia 
zaczynają nabierać zasoby funkcjonalne, związane z kształtowaniem sprzyjają-
cych warunków do rozwoju turystyki. W konsekwencji turystyka zaczyna się in-
tensywniej rozwijać również w miejscach, które do tej pory nie były postrzegane 
jako atrakcyjne turystyczne. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie jak w ob-
liczu zachodzących zmian zmienił się poziom rozwoju funkcji turystycznej  
w tych częściach województwa śląskiego, które nie były uznawane za turystyczne 
                                                 
1  Szczegółowo scharakteryzowanym m.in. w pracy Kozaka [2009]. 
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(przede wszystkim terenów dawnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego) 
na tle obszarów tradycyjnie za takie uznawanych (np. Beskidy, Jura Krakowsko- 
-Częstochowska). Do jego realizacji wykorzystano powszechnie stosowane 
mierniki funkcji turystycznej i porównano ich wartości z lat 2004 i 2012, co po-
zwoliło na ukazanie zmian w jej poziomie w poszczególnych rejonach tury-
stycznych, wyodrębnionych w Strategii rozwoju turystyki w województwie ślą-
skim na lata 2004-2013. Problematyka ta do tej pory nie była szczegółowo 
podejmowana w artykułach poświęconych funkcji turystycznej w województwie 
śląskim. Przedmiot badań stanowił np. jej poziom w gminach celem wyodręb-
nienia tych o najwyższej funkcji turystycznej bez uwzględnienia dynamiki 
zmian na przestrzeni lat [Szromek, 2012] czy zależności między jej rozwojem  
a walorami kulturowymi [Pytel, 2010]. Druga praca jest poświęcona w części 
analizie dynamiki zmian, niemniej użyto w niej ograniczonej liczby wskaźni-
ków, ponadto zakres czasowy analizy obejmuje lata 2003-2008. 
 
 
1. Funkcja turystyczna i metody jej pomiaru 
 

Chcąc zdefiniować pojęcie funkcji turystycznej należy wyjść od pojęcia 
funkcji miasta, które pojawiło się pod koniec XIX w. w naukach o geografii. Zo-
stała ona wówczas określona jako rola pełniona przez dane miasto w większej 
całości przestrzennej [Szromek, 2012, s. 2]. Z czasem pojęcie funkcji miasta 
ewoluowało i jak zauważa A. Suliborski, dziś termin ten używany jest w różnym 
znaczeniu. Ujmuje się ją m.in. jako rodzaj działalności mieszkańców, cechę 
miejsca czy rodzaj istniejących w nim miejsc pracy [2010]. Pośród pełnionych 
przez miasto funkcji wyróżnia się te o charakterze zewnętrznym oraz wewnętrz-
nym [Czornik, 2004, s. 33-34]. Szczególne znaczenie ma pierwsza grupa funkcji, 
funkcje zewnętrzne decydują bowiem o charakterze miasta i są określane mia-
nem miastotwórczych. Druga grupa funkcji ma natomiast charakter uzupełniający. 
Znaczenie i ilość realizowanych przez dany obszar funkcji zależy od wielu 
czynników, wśród których z pewnością należy wskazać, takie jak: wielkość ob-
szaru i jego położenie, historię, posiadane zasoby naturalne i ludzkie, infrastruk-
turę itd. Wśród realizowanych funkcji można wskazać funkcje polityczne, prze-
mysłowe, rolnicze, handlowe, usługowe, a także turystyczne.  

W literaturze rozgranicza się geograficzne i ekonomiczne ujęcie funkcji tury-
stycznej, podkreślając, że pierwotnie utożsamiano ją z tym pierwszym podejściem 
[Derek, bdw, s. 13-15; Szromek, 2012, s. 2]. Zgodnie z nim funkcję określa się jako 
rolę pełnioną przez dany obszar w życiu społeczno-gospodarczym, stanowiącą 
podstawę jego egzystencji oraz rozwoju [Maik 2000, s. 172]. W takim ujęciu  
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o obszarach o funkcji turystycznej mówi się wtedy, gdy pełni ona tam dominującą 
rolę. Zazwyczaj są to obszary o cennych walorach przyrodniczych lub kulturowych. 
W ujęciu ekonomicznym funkcję turystyczną miejsca określa się jako działalność 
społeczno-gospodarczą, której celem jest obsługa turystów przybywających do da-
nego obszaru [Matczak, 1989, s. 29; Kurek (red.), 2007, s. 40]. W myśl tego drugie-
go ujęcia, jak zauważa A. Szromek [2012, s. 2], w literaturze oprócz obszarów tury-
stycznych (o dominującej funkcji turystycznej) wyodrębnia się również obszary 
pełniące funkcję turystyczną, przy czym nie pełni ona w nich głównej roli.  

Do określania wartości funkcji turystycznej w ekonomicznym ujęciu służy 
szereg mierników. Poniżej przedstawiono te, które są najczęściej używane lub 
wskazywane w literaturze przedmiotu [Kurek (red.), 2007; Majewska, 2011;  
Olszewska, 1989; Pytel, 2010; Szromek, 2012; Szwichtenberg i Borzyszkowski, 
2000]. Część z nich świadczy o poziomie zagospodarowania turystycznego,  
a także o przedsiębiorczości mieszkańców czy zdolności do przyciągnięcia in-
westorów zainteresowanych działalnością w branży turystycznej. Jako podstawę 
ich obliczenia przyjmuje się bowiem liczbę miejsc noclegowych lub liczbę 
podmiotów działających w branży turystycznej. Są to: 
‒ wskaźnik funkcji turystycznej Baretje’a–Deferta (wyrażony liczbą miejsc nocle-

gowych, pomnożoną przez 100 przypadającą na liczbę ludności miejscowej), 
‒ wskaźnik gęstości bazy noclegowej (zwany też wskaźnikiem nasycenia bazą 

turystyczną, wyrażony liczbą miejsc noclegowych przypadających na km2 

powierzchni całkowitej), 
‒ wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych w sektorze turystyki2 na 1000 

mieszkańców, 
‒ wskaźnik udziału podmiotów sektora turystyki w podmiotach gospodarczych 

ogółem. 
Druga grupa wskaźników, bazująca na liczbie turystów i liczbie udzielo-

nych noclegów na danym obszarze, może odzwierciedlać stopień, w jakim roz-
wój oferty, infrastruktury i prowadzone działania promocyjne przekładają się na 
zainteresowanie danym miejscem. Do wskaźników tych zalicza się: 
‒ wskaźnik Deferta (wyrażony liczbą turystów korzystających z noclegów 

przypadającą na km2 powierzchni całkowitej), 
‒ wskaźnik intensywności ruchu turystycznego Schneidera3 (wyrażony liczbą tu-

rystów korzystających z noclegu przypadającą na 1000 mieszkańców stałych), 

                                                 
2  Należą do nich obiekty noclegowe zbiorowego zakwaterowania – bez pokoi gościnnych i kwater 

agroturystycznych, restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, bary, stołówki, przedsiębior-
stwa cateringowe. Są to podmioty zarejestrowane w sekcji H według polskiej klasyfikacji działalno-
ści (Hotele i restauracje według PKD 2004), a w sekcji I (Działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznym według PKD 2007) za: [Majewska, 2011, s. 41]. 
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‒ wskaźnik intensywności ruchu turystycznego Charvata (wyrażony liczbą 
udzielonych noclegów przypadającą na 100 mieszkańców stałych), 

‒ wskaźnik liczby udzielonych noclegów (wyrażony liczbą udzielonych nocle-
gów przypadających na km2 powierzchni całkowitej). 

Korzysta się też ze wskaźnika określającego stopień wykorzystania bazy 
noclegowej, w którym przyrównuje się liczbę udzielonych noclegów do liczby 
miejsc noclegowych.  

Ze względu na to, iż celem artykułu jest określenie, jak duże zmiany po-
ziomu funkcji turystycznej wystąpiły w poszczególnych rejonach turystycznych 
województwa i ograniczoną objętość opracowania, w dalszej części do ukazania 
wspomnianych zmian zastosowano mierniki przyjmujące za punkt odniesienia 
liczbę mieszkańców oraz te odwołujące się do liczby podmiotów gospodar-
czych. Zrezygnowano ze wskaźników odnoszących się do powierzchni (gęstości 
bazy noclegowej, Deferta i liczby udzielonych noclegów), wielkość ich zmiany 
będzie bowiem taka sama, jak bezwzględna zmiana wielkości bazy noclegowej 
czy liczby odwiedzających turystów.  

W literaturze wskazuje się również na wartości, jakie powinny przybierać 
poszczególne wskaźniki, aby uznać poziom rozwoju funkcji turystycznej za wy-
soki4. Należy jednak zauważyć, że odnoszą się one do gmin, a w niniejszej pracy 
przedmiot analizy stanowią w większości obszary składające się z kilku powia-
tów. W związku z tym wartości wskaźników będą relatywnie niskie, co pokazuje 
chociażby praca D. Chudy-Hyski, która analizowała poziom funkcji turystycznej 
dla polskich województw [2006, s. 131]. Ponadto celem pracy jest w pierwszej 
kolejności określenie wielkości zmian wskaźników funkcji turystycznej, a okre-
ślenie samej ich wielkości stanowi środek do osiągnięcia tego celu. W takiej sy-
tuacji istotne znaczenie ma jedynie względne porównanie wielkości wskaźników 
między rejonami turystycznymi województwa śląskiego. 
 
 
2. Charakterystyka rejonów turystycznych i uwarunkowań  

rozwoju turystyki w województwie śląskim 
 

Województwo śląskie zostało podzielone w strategii rozwoju turystyki 
[Strategia rozwoju turystyki…, 2004, s. 28] na 8 rejonów rozwoju produktu tu-
rystycznego (rejonów turystycznych). Podziału dokonano na podstawie wyod-
rębnionych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskie-
go czterech obszarach polityki rozwoju (subregiony – Północny, Centralny, 
                                                                                                                         
3  W niektórych opracowaniach [np. Majewska, 2011; Szromek, 2012] podaje się, że wskaźnik 

Schneidera odnosi się do 100 mieszkańców.  
4  Na przykład [Szromek, 2012, s. 3-6]. 
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Znaczące różnice są dostrzegalne również biorąc pod uwagę liczbę ludności. 
Najwięcej osób zamieszkuje rejon aglomeracji górnośląskiej (nieco ponad 2 mln), 
co sprawia, że jest to rejon cechujący się największą gęstością zaludnienia. Rela-
tywnie dużo osób zamieszkuje również rejony Południowy i Zachodni (w obu 
przypadkach powyżej 600 tys. osób). Łącznie trzy przywołane rejony zamiesz-
kuje niespełna 75% mieszkańców całego województwa. Najsłabiej zaludniony 
jest rejon Północno-Zachodni, w którym zamieszkuje niespełna 86 tys. osób 
(1,9% mieszkańców województwa). 
 
Tabela 1. Podstawowe dane na temat rejonów turystycznych województwa śląskiego 
 

Nazwa rejonu turystycznego Powierzchnia  
w km2 

Liczba  
mieszkańców 

(2012) 

Zmiana liczby 
mieszkańców  

względem roku 
2004 

Rejon m. Częstochowa (RmC) 160 234 472 –5,5% 
Rejon Północno-Zachodni (RPZ) 889 85 735 +1,1% 
Rejon Północno-Wschodni (RPW) 3003 329 623 –0,3% 
Rejon Aglomeracji Górnośląskiej (RAG) 1582 2 069 132 –4,5% 
Rejon Środkowo-Zachodni (RŚZ)  2130 331 416 +0,1% 
Rejon Pszczyński (RPsz) 862 262 078 +4,6% 
Rejon Południowy (RPłd) 2352 663 854 +2,7% 
Rejon Zachodni (RZ) 1354 639 490 –0,4% 
Razem dla województwa (Woj.) 12 332 4 615 870 –1,8% 

 
Porównując liczbę ludności warto zwrócić uwagę, że w stosunku do roku 2004 

w czterech rejonach liczba ta wzrosła (najwięcej w Rejonie Pszczyńskim o 4,6%),  
a w czterech zmniejszyła się (najbardziej w Rejonie Częstochowy o 5,5%). 

Analizując walory kulturowe i przyrodnicze, mające kluczowy wpływ na 
ruch turystyczny poszczególnych rejonów, jest zauważalne, że niektóre z nich 
cechuje homogeniczność w tym zakresie. Przykładem takiego rejonu jest Czę-
stochowa, gdzie ruch turystyczny jest generowany głównie przez turystykę sa-
kralną dzięki obecności Sanktuarium na Jasnej Górze. Rejon Północno-Zachodni 
charakteryzuje się dużą lesistością, niskim poziomem urbanizacji, co sprzyja 
rozwojowi turystyki aktywnej, ekoturystyki oraz turystyki obszarów wiejskich. 
Dużą heterogenicznością walorów cechuje się Rejon Północno-Wschodni obej-
mujący tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Atrakcyjna rzeźba terenu 
sprzyja rozwojowi turystyki pieszej i aktywnej, ruiny zamków na Szlaku Orlich 
Gniazd turystyce kulturowej, dziedzictwo żydowskie turystyce sentymentalnej,  
a niski poziom urbanizacji turystyce na terenach wiejskich. W centralnej części 
województwa wyodrębniono Rejon Aglomeracji Górnośląskiej, będący najsil-
niej zurbanizowanym rejonem. Jego położenie i walory sprawiają, że największe 
szanse rozwoju ma w nim turystyka biznesowa oraz kulturowa (w szczególności 
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turystyka obiektów poprzemysłowych). Rejon Środkowo-Zachodni ma zbliżony 
charakter do Rejonu Północno-Zachodniego pod względem posiadanych walo-
rów, jest jednak większy i gęściej zaludniony, ponadto przebiega przez niego  
autostrada A4, co znacząco poprawia jego dostępność komunikacyjną. Rejon 
Pszczyński jest jednym z mniejszych rejonów posiada jednak bogate walory kul-
turowe, takie jak zamek w Pszczynie oraz naturalne, w postaci lasów i Jeziora 
Goczałkowickiego. Sprzyja to rozwojowi turystyki kulturowej oraz aktywnej na 
jego terenie. Rejon Południowy to przede wszystkim atrakcyjne przyrodniczo  
i krajoznawczo tereny Beskidu Śląskiego i Żywieckiego sprzyjające uprawianiu 
turystyki aktywnej i wypoczynkowej, a także motywacyjnej. Rejon Zachodni 
posiada zarówno walory naturalne (Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich), jak też walory sprzyjające turystyce industrialnej czy sentymentalnej 
osób narodowości niemieckiej [Strategia rozwoju turystyki…, 2004, s. 46-115].  

Zakres czasowy przeprowadzonej w dalszej części analizy poziomu funkcji 
turystycznej wynika z faktu, że rok 2004 stanowił początek wielu zmian, które 
mogły znacząco wpłynąć na potencjał turystyczny rejonów. Dotyczy to zarówno 
zasobów strukturalnych, jak i funkcjonalnych. W przypadku tych pierwszych 
warto podkreślić poprawę dostępności komunikacyjnej regionu wynikającej  
z otwierania kolejnych fragmentów autostrad A1 i A4 (począwszy od otwarcia 
odcinka Autostrady A4 łączącego centralną część województwa (Rejon Aglome-
racji Górnośląskiej, Rejon Środkowo-Zachodni) z zachodnią granicą Polski  
w 2004 r.) oraz pojawieniem się tanich linii lotniczych na polskim rynku (rów-
nież w 2004 r.). Wśród uwarunkowań o charakterze funkcjonalnym warto pod-
kreślić wejście Polski do Unii Europejskiej, skutkujące późniejszym (2007 r.) 
wejściem do Strefy Schengen czy pojawieniem się możliwości finansowania 
różnych przedsięwzięć w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Wie-
le działań podjęto również na szczeblu regionalnym, gdzie w 2004 r. stworzono 
Strategię Rozwoju Turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013 oraz 
powołano Śląską Organizację Turystyczną. Efektem tych działań było m.in. po-
wstanie markowych produktów turystycznych np. Szlaku Zabytków Techniki 
(2006), czy też lokalnych organizacji turystycznych. Władze regionu zaczęły 
także realizować kampanie promocyjne województwa śląskiego o charakterze 
wewnętrznym (2008), jak i zewnętrznym (2009). Rok 2012 był natomiast ostat-
nim, dla jakiego były dostępne dane (stan na kwiecień 2014). 

Do obliczenia poszczególnych wskaźników funkcji turystycznej przyjęto 
dane zawarte w Bazie Danych Regionalnych GUS, dotyczące liczby mieszkań-
ców stałych, liczby miejsc noclegowych, liczby osób korzystających z noclegów 
oraz liczby udzielonych noclegów zagregowanych na poziomie poszczególnych 
rejonów dla lat 2004 i 2012. 



Paweł Piotrowski 64 

3. Zmiany wskaźników funkcji turystycznej  
w rejonach turystycznych województwa śląskiego 

 
Przedstawiona analiza funkcji turystycznej rejonów turystycznych wojewódz-

twa śląskiego na podstawie wskaźników funkcji turystycznej obszaru została przed-
stawiona w podziale na 3 grupy, w pierwszej przedstawiono wskaźniki określane ja-
ko podażowe, związane z poziomem zagospodarowania turystycznego i podmiotami 
działającymi w sektorze turystycznym, w drugiej popytowe, odnoszące się do liczby 
turystów odwiedzających miejsce i liczby noclegów, jaka jest im udzielana. Na koń-
cu przeanalizowano stopień wykorzystania bazy noclegowej.  
 
 
3.1. Rozwój infrastruktury i przedsiębiorczości 

w branży turystycznej 
 

Z danych zawartych w tab. 2 wynika, że w województwie śląskim w 2012 r. 
znajdowało się 44 155 miejsc noclegowych. Największy udział w tej liczbie miał 
Rejon Południowy, w którym znajdowało się 53% bazy noclegowej całego woje-
wództwa, a na drugim miejscu znajdował się Rejon Aglomeracji Górnośląskiej  
z udziałem 23,7%. W pozostałych rejonach udział ten nie przekroczył 10% i wyno-
sił od 6% w przypadku Częstochowy po 0,8% w Rejonie Północno-Zachodnim. 
Liczba miejsc noclegowych względem roku 2004 zdecydowanie najbardziej zwięk-
szyła się w Rejonie Pszczyńskim (o 224%), a najmniej w Częstochowie (4,7%), na-
tomiast w Rejonie Zachodnim jako jedynym uległa zmniejszeniu o 5,6%. 
 
Tabela 2. Dane dotyczące liczby miejsc noclegowych i podmiotów gospodarczych  

w rejonach turystycznych województwa śląskiego 
 

Rejon 

Liczba 
miejsc 
nocle-

gowych 
w 2012 r. 

Zmiana 
liczby miejsc 
noclegowych 

względem 
2004 r. (w %) 

Liczba 
podmiotów 

gosp.  
ogółem  

w 2012 r. 

Zmiana 
liczby  

podmiotów 
gosp. wzglę-

dem roku 
2004 (w %) 

Liczba 
podmiotów 
gospodar-

czych  
w sektorze 
turystyki  
w 2012 r. 

Zmiana liczby 
podmiotów 

gosp.  
w sektorze 
turystyki 
względem 

2004 r. (w %) 
RmC 2638 4,7 26 658 2,6 607 –11,6 
RPW 1934 27,9 28 096 8,7 774 4,3 
RPZ 336 12 6 853 16,8 121 –20,4 
RŚZ 2265 29,8 29 022 14,6 907 4,7 
RAG 10 477 50,3 216 187 3,0 6455 0,7 
RPsz 1056 223,9 23 866 9,6 801 2,0 
RZ 1923 -5,6 49 143 4,3 1864 5,1 
RPłd 23 526 17,7 73 671 9,4 3238 3,0 
Woj. 44 155 24,7 453 496 5,7 14 767 1,4 
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Z danych w tab. 2 wynika również, że najbardziej rozwiniętym gospodarczo 
rejonem jest Rejon Aglomeracji Górnośląskiej, gdzie funkcjonuje ponad 216 tys. 
podmiotów gospodarczych. W rejonie tym funkcjonuje też najwięcej podmiotów 
w sektorze turystyki – 6455 (43,7% wszystkich podmiotów w tym sektorze  
w województwie). To niewiele mniej niż wszystkich podmiotów gospodarczych 
w Rejonie Północno-Zachodnim (6853), będącym najsłabiej rozwiniętym pod 
tym względem. Po raz kolejny obrazuje to duże zróżnicowanie rejonów. Warto 
zwrócić uwagę na fakt, iż o ile liczba podmiotów gospodarczych ogółem wzro-
sła we wszystkich rejonach, to liczba podmiotów sektora turystycznego w Czę-
stochowie i rejonie Północno-Zachodnim zmniejszyła się. 
 
 
3.1.1.Wskaźnik Baretje’a–Deferta  
 

Wartość wskaźnika Baretje’a–Deferta dla województwa wyniosła w 2012 r. 
0,957. Oznacza to, że na każdych 100 mieszkańców województwa przypada nie-
spełna jedno miejsce noclegowe. Wartość ta była wyższa od tej z roku 2004  
o 27% (tab. 3). Tylko w dwóch rejonach wartości wskaźnika w 2012 r. były 
wyższe od średniej dla województwa – Południowym (3,5) i Częstochowie 
(1,13). Spośród pozostałych rejonów najwyższą wartość wskaźnika Baretje’a 
Deferta można odnotować w przypadku Rejonu Środkowo-Zachodniego (0,683), 
a następnie rejonach Północno-Wschodnim (0,587), Aglomeracji Górnośląskiej 
(0,506), Pszczyńskim (0,403), Północno-Zachodnim (0,392), a najmniejsza  
w roku 2012 była w przypadku Rejonu Zachodniego, gdzie wyniosła 0,301. 
 
Tabela 3. Wartość wskaźnika funkcji turystycznej Baretje’a–Deferta w rejonach  

turystycznych województwa śląskiego, w latach 2004 i 2012 
 

Rok RmC RPW RPZ RŚZ RAG RPsz RZ RPłd Woj. 

2004 1,016 0,457 0,354 0,527 0,321 0,130 0,317 3,094 0,753 

2012 1,125 0,587 0,392 0,683 0,506 0,403 0,301 3,544 0,957 

2012/2004 1,108 1,284 1,108 1,297 1,575 3,098 0,948 1,145 1,27   

 
Analizując zmianę względem roku 2004, była ona większa względem średniej 

wojewódzkiej w czterech rejonach – Pszczyńskim (209,8%), Aglomeracji Górno-
śląskiej (57,5%), Środkowo-Zachodnim (29,7%) i Północno-Wschodnim (28,4%). 
Warto podkreślić, że na skutek intensywnego wzrostu bazy noclegowej rejon 
Pszczyński z miejsca ostatniego w roku 2004 awansował na miejsce 6. w roku 
2012, a wzrost wartości wskaźnika był w pewnym stopniu ograniczany przez 
wysoki na tle innych rejonów wzrost liczby mieszkańców na tym obszarze.  
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W pozostałych rejonach, w tym tych o najbardziej rozwiniętym poziomie funkcji 
turystycznej mierzonej wskaźnikiem Baretje’a–Deferta, wzrost był nieco mniej-
szy i wyniósł od 14,5% w rejonie Południowym po 10,8% w rejonach miasta 
Częstochowy i Północno-Zachodnim. Natomiast jedynym rejonem, w którym 
odnotowano spadek tego wskaźnika jest rejon Zachodni (–5,2%).  

Analizując wartość wskaźnika Baretje’a–Deferta można więc zauważyć, że 
najsilniejszy wzrost odnotowano w rejonach położonych w subregionie centralnym – 
Pszczyńskim, Aglomeracji Górnośląskiej i Środkowo-Zachodnim. W rejonach 
tradycyjnie postrzeganych jako turystyczne był on mniejszy i w przypadku dwóch  
z nich – Częstochowy i Rejonu Południowego wyniósł mniej niż średnia wojewódzka. 
 
 
3.1.2. Wskaźniki dotyczące liczby podmiotów gospodarczych  

w sektorze turystyki 
 

Analizując liczbę podmiotów gospodarczych w sektorze turystyki na 1000 
mieszkańców wartość dla całego województwa w roku 2012 wyniosła 3,199, co 
oznacza wzrost względem roku 2004 o 3,3%. Tylko w Rejonie Południowym 
wartość przekroczyła średnią dla województwa i wyniosła 4,878. Spośród pozo-
stałych rejonów najwyższą wartość w roku 2012 odnotować można dla Rejonu 
Aglomeracji Górnośląskiej (3,12), a następnie rejonów – Pszczyńskiego (3,056), 
Zachodniego (2,915), Środkowo-Zachodniego (2,737), Częstochowy (2,589), 
Północno-Wschodniego (2,348) i zdecydowanie najmniejszą dla Rejonu Północ-
no-Zachodniego (1,411). 
 
Tabela 4. Liczba podmiotów gospodarczych w sektorze turystyki na 1000 mieszkańców  

w rejonach turystycznych województwa śląskiego w latach 2004 i 2012 
 

Rok RmC RPW RPZ RŚZ RAG RPsz RZ RPłd Woj. 

2004 2,770 2,243 1,792 2,616 2,958 3,132 2,762 4,864 3,097 

2012 2,589 2,348 1,411 2,737 3,120 3,056 2,915 4,878 3,199 

2012/2004 0,935 1,047 0,788 1,046 1,054 0,976 1,055 1,003 1,033 

 
Wzrost wskaźnika okresie 2004-2012 odnotować można w pięciu rejonach, 

z czego w czterech przypadkach jest on wyższy niż średni dla województwa – 
Zachodniego (5,5%), Aglomeracji Górnośląskiej (5,4%), Północno-Wschodniego 
(4,7%) i Środkowo-Zachodniego (4,6%), natomiast najniższy w Rejonie Połu-
dniowym (0,3%). Wśród rejonów, w których odnotowano spadek wskaźnika, 
największy wystąpił w przypadku Rejonu Północno-Zachodniego (–21%),  
a mniejszy w Częstochowie (–6,5%) oraz rejonie Pszczyńskim (–2,4%).  
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Mając na względzie udział podmiotów sektora turystyki w liczbie podmio-
tów gospodarczych ogółem, w roku 2012 wyniósł on dla całego województwa 
3,3%, co oznacza spadek względem roku 2004 o 4%. Udział tych podmiotów 
większy od wartości dla całego województwa można odnotować w przypadku 
trzech rejonów – Południowego (4,4%), Zachodniego (3,4%) i Pszczyńskiego 
(3,4%). Mniejszy udział można natomiast odnotować w przypadku rejonów 
Środkowo-Zachodniego (3,1%), Aglomeracji Górnośląskiej (3%), Północno- 
-Wschodniego (2,8%) oraz Częstochowy (2,6%), a zdecydowanie najmniejszy  
w Rejonie Północno-Zachodnim (1,8%). 
 
Tabela 5. Udział podmiotów sektora turystyki w podmiotach gospodarczych ogółem  

w rejonach turystycznych województwa śląskiego w latach 2004-2012 (w%) 
 

Rok RmC RPW RPZ RŚZ RAG RPsz RZ RPłd Woj. 

2004 2,6 2,9 2,6 3,4 3,1 3,6 3,8 4,7 3,4 

2012 2,3 2,8 1,8 3,1 3,0 3,4 3,8 4,4 3,3 

2012/2004 0,861 0,960 0,682 0,914 0,978 0,931 1,008 0,941 0,96 

 
Zwraca uwagę fakt, że w skali całego województwa udział przedsiębiorstw 

sektora turystycznego w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych uległ zmniejsze-
niu, a tylko w jednym rejonie, Zachodnim, odnotowano wzrost, który wyniósł 0,8%. 
Wśród spadków najwyższy można odnotować w przypadku rejonu Północno- 
-Zachodniego (–31,8%) oraz Częstochowy (–13,8%). Mniejsze spadki wystąpiły 
w rejonach Środkowo-Zachodnim (–8,6%), Pszczyńskim (–6,9%) oraz Połu-
dniowym (5,9%). Najmniejsze natomiast w rejonach Północno-Wschodnim (–4%)  
i Aglomeracji Górnośląskiej (–2,2%). 

Analizując wartości wskaźników odnoszących się do przedsiębiorstw sekto-
ra turystycznego oraz dane z tab. 2 można dostrzec pewne prawidłowości. Bio-
rąc pod uwagę fakt, że w latach 2004-2012 odnotowano ogólny wzrost liczby 
podmiotów gospodarczych w we wszystkich rejonach turystycznych (tab. 2), 
można wywnioskować, że turystyka w województwie śląskim rozwija się słabiej 
od innych branż w związku, z czym spadł ogólny udział przedsiębiorstw sektora 
turystycznego w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych. Jedyny wyjątek sta-
nowi tu rejon Zachodni. Analiza tego wskaźnika pokazuje również, że wzrost 
liczby podmiotów gospodarczych sektora turystyki nie koniecznie przekłada się 
na wzrost liczby miejsc noclegowych, co może z kolei świadczyć, że silniej 
rozwijają usługi gastronomiczne, które w tym przypadku także bierze się pod 
uwagę. Może to świadczyć o wzroście znaczenia odwiedzających jednodnio-
wych dla tego rejonu. 
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3.2. Korzystanie z oferty rejonów turystycznych  
województwa śląskiego 

 
Prawie 75% spośród 1 852 825 turystów odwiedzających województwo ślą-

skie w 2012 r. korzystało z bazy noclegowej rejonów Południowego i Aglome-
racji Górnośląskiej (tab. 6). Relatywnie dużo, bo 10,8% skorzystało z noclegu na 
terenie Częstochowy, w pozostałych rejonach wartość ta nie przekroczyła 10%, 
natomiast najmniej turystów z tej liczby (0,4%) skorzystało z noclegu na terenie 
Rejonu Północno-Zachodniego. Turystom odwiedzającym województwo śląskie 
udzielono w roku 2012 – 4 631 977 noclegów, co oznacza wzrost względem ro-
ku 2004, wynoszący 47%. Czterech na pięć noclegów udzielano na terenie rejo-
nów Południowego lub Aglomeracji Górnośląskiej. 
 
Tabela 6. Dane dotyczące liczby korzystających z noclegów  

oraz liczby udzielonych noclegów w województwie śląskim 
 

Rejon 
Liczba turystów  
korzystających  

z noclegów (2012) 

Zmiana liczby turystów 
korzystających  

z noclegów 2004 (w %) 

Liczba  
udzielonych 

noclegów (2012) 

Zmiana liczby 
udzielonych noclegów 
względem 2004 (w %) 

RmC 201 127 14,3 267 648   33,7 
RPW 89 194 90,6 164 218   40,3 
RPZ 6 509 15,6 39 555 63 
RŚZ 68 962 163 118 117 83 
RAG 602 705 75,4 1 202 826   86,6 
RPsz 51 072 103,6 156 544 27 
RZ 79 084 15,2 162 616  -15,6 
RPłd 754 172 16,6 2 520 453   35,3 
Woj. 1 852 825 38,4 4 631 977   47,1 

 
Największy wzrost liczby turystów korzystających z noclegów można było 

odnotować w rejonach Środkowo-Zachodnim (163%) i Pszczyńskim (o 103,6%),  
a najmniejszy w Rejonie Zachodnim (o 15,2%) i Częstochowie (14,3%). Natomiast 
mając na względzie liczbę udzielonych noclegów najwyższy wzrost, można odno-
tować w rejonach Aglomeracji Górnośląskiej (86,6%) i Środkowo-Zachodnim 
(83%). Rejon Zachodni jest natomiast jedynym, w którym można odnotować spa-
dek tego wskaźnika o 15,6%. 
 
 
3.2.1. Wskaźnik Schneidera 
 

Wskaźnik funkcji turystycznej Schneidera jest wyrażony liczbą turystów 
korzystających z noclegu przypadającą na 1000 mieszkańców stałych. W 2012 r. 
jego wartość dla województwa śląskiego wyniosła 401,4, co jest wartością więk-
szą od tej dla roku 2004 o 40,9% (tab. 7). Wartość powyżej średniej dla woje-
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wództwa można odnotować w przypadku rejonów Południowego (1001,2) oraz 
Częstochowy (857,8). Spośród pozostałych rejonów w roku 2012 najwyższą war-
tość wskaźnik przyjął w rejonie Aglomeracji Górnośląskiej (291), a następnie rejo-
nach Północno-Wschodnim (271), Środkowo-Zachodnim (208), Pszczyńskim (195), 
Zachodnim (123,7), natomiast najniższą wartość przyjmuje w Rejonie Północno- 
-Zachodnim (75,9). 
 
Tabela 7. Wartość wskaźnika funkcji turystycznej Schneidera dla rejonów  

turystycznych województwa śląskiego w latach 2004 i 2012  
 

Rok RmC RPW RPZ RŚZ RAG RPsz RZ RPłd Woj. 

2004 709,7 141,5 66,4 79,2 158,5 100,1 107 1001,2 284,8 

2012 857,8 270,5 75,9 208,1 291,3 194,9 123,7 1136,1 401,4 

2012/2004 1,209 1,912 1,144 2,628 1,838 1,947 1,156 1,135 1,409 

 
Porównując wartości wskaźnika dla roku 2012 z rokiem 2004, można za-

uważyć, że jego wartość wzrosła w przypadku wszystkich rejonów. Wzrost po-
wyżej średniej dla województwa można odnotować w rejonach Środkowo- 
-Zachodnim (162,8%), Pszczyńskim (94,7%), Północno-Wschodnim (91,2%) 
oraz Aglomeracji Górnośląskiej (83,8%). Niższy wzrost odnotowano w rejonach 
Częstochowy (20,9%), Zachodnim (15,6%), Północno-Zachodnim (14,4%) i Po-
łudniowym (13,5%). Analizując zmianę wartości wskaźnika Schneidera, jest wi-
doczne, że wzrosła ona najbardziej tam, gdzie miały one relatywnie niskie war-
tości w roku 2004, a więc rejonach Środkowo-Zachodnim, Pszczyńskim oraz 
Północno-Wschodnim (wyjątek stanowi rejon Północno-Zachodni). Wśród po-
zostałych rejonów największy wzrost wartości wskaźników można odnotować  
w Rejonie Aglomeracji Górnośląskiej. 
 
 
3.2.2. Wskaźnik Charvata 
 

Średnia wartość wskaźnika dla całego województwa w roku 2012 wyniosła 
100,3, co oznacza, że na każdego mieszkańca województwa przypada średnio 
jeden udzielony nocleg. Taka wartość wskaźnika oznacza też wzrost względem 
roku 2004 o 49,8%. W roku 2012 wyższą od średniej wartość wskaźnika można 
odnotować w rejonach – Południowym (379,7) oraz Częstochowie (114,2). Na-
tomiast niższe wartości w rejonach Pszczyńskim (59,7), Aglomeracji Górnoślą-
skiej (58,1), Północno-Wschodnim (49,8), Północno-Zachodnim (46,1), a na-
stępnie rejonach Środkowo-Zachodnim (35,6) oraz Zachodnim (25,4). 
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Tabela 8. Wartość wskaźnika funkcji turystycznej Charvata w rejonach  
turystycznych województwa śląskiego w latach 2004 i 2012  

 

Rok RmC RPW RPZ RŚZ RAG RPsz RZ RPłd Woj. 

2004 80,711 35,384 28,613 19,493 29,737 16,800 30,033 288,264 66,97 

2012 114,149 49,809 46,136 35,640 58,132 59,732 25,429 379,670 100,4 

2012/2004 1,414 1,408 1,612 1,828 1,955 3,555 0,847 1,317 1,498 

 
Analizując zmiany tego wskaźnika, można zauważyć, że jego wartość dla 

roku 2012 wzrosła względem roku 2004 w siedmiu rejonach. Zdecydowanie 
największy wzrost można odnotować w Rejonie Pszczyńskim (256%). Dzięki in-
tensywnemu wzrostowi rejon ten przesunął się z ostatniego miejsca wśród 
wszystkich rejonów, pod względem wartości wskaźnika funkcji turystycznej 
Charvata, na miejsce 3. Wzrost powyżej średniej można odnotować również  
w rejonach Aglomeracji Górnośląskiej (95,5%), Środkowo-Zachodnim (82,8%) 
oraz Północno-Zachodnim (61,2%). W pozostałych rejonach wzrost ten wyniósł 
od 41,4% w Częstochowie, przez 40,8% w Rejonie Północno-Wschodnim po 
31,7% w Rejonie Południowym. Jedynym rejonem gdzie wartość wskaźnika 
uległa zmniejszeniu był Rejon Zachodni (–15,3%). 

Porównując dynamikę zmian w zakresie liczby turystów odwiedzających 
poszczególne rejony do liczby udzielanych noclegów można wskazać dwie gru-
py rejonów. Pierwszą, w której szybciej wzrasta liczba turystów niż liczba 
udzielanych noclegów (to rejony: Północno-Wschodni i Środkowo-Zachodni), 
oraz drugą, w której szybciej wzrasta liczba udzielanych noclegów niż liczba tury-
stów (Częstochowa, Północno-Zachodni, Aglomeracji Górnośląskiej, Pszczyński  
i Południowy). W związku z tym można wywnioskować, że w pierwszej grupie re-
jonów wzrost liczby turystów wiąże się z ich krótszymi pobytami (skracaniem śred-
niej długości pobytu) niż w przypadku drugiej grupy rejonów. 
 
 
3.3. Stopień wykorzystania bazy noclegowej 
 

Wskaźnik stopnia wykorzystania bazy noclegowej jest mierzony poprzez 
przyrównanie liczby udzielonych noclegów do liczby miejsc noclegowych. 
Średnia dla całego województwa wyniosła w roku 2012 – 104,9, co oznacza 
wzrost względem roku 2004 o 18%. W 2012 r. najwyższe wartości przyjął on  
w Rejonie Pszczyńskim (148,2) oraz rejonach Północno-Zachodnim (117,7), 
Aglomeracji Śląskiej (114,8) i Południowym (107,1). Natomiast wartości mniej-
sze od tej dla całego województwa w rejonach Częstochowy (101,5), Północno- 
-Wschodnim (84,9), Zachodnim (84,6) i Środkowo-Zachodnim (52,1). 
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Tabela 9. Wskaźnik stopnia wykorzystania bazy noclegowej  
w rejonach turystycznych województwa śląskiego w latach 2004 i 2012 

 

Rok RmC RPW RPZ RŚZ RAG RPsz RZ RPłd Woj. 

2004 79,5 77,4 80,9 37,0 92,5 129,2 94,6 93,2 88,9 

2012 101,5 84,9 117,7 52,2 114,8 148,2 84,6 107,1 104,9 

2012/2004 1,277 1,097 1,455 1,41 1,241 1,148 0,894 1,148 1,18 

 
Analizując zmiany stopnia wykorzystania bazy noclegowej, można stwier-

dzić, iż w siedmiu rejonach uległ on zwiększeniu, gdy porówna się rok 2012  
z rokiem 2004. Najwyższy wzrost można odnotować w rejonach Północno- 
-Zachodnim (45,5%), Środkowo-Zachodni (41%), Częstochowie (27,7%) i Aglo-
meracji Śląskiej (24,1%). W pozostałych rejonach był on niższy od tego, jaki 
odnotowano w całym województwie i wyniósł 14,8% w rejonach Południowym 
i Pszczyńskim oraz 9,7% w Północno-Wschodnim. Spadek o 11% można odno-
tować w rejonie Zachodnim. 
 
 
Podsumowanie 
 

Podsumowując analizę zmian wartości wszystkich przedstawionych wskaź-
ników można stwierdzić, iż poziom funkcji turystycznej w województwie ślą-
skim i większości jego rejonów turystycznych wzrasta. Ze względu na różnice  
w poziomie wzrostu odnoszące się do poszczególnych wskaźników można 
wskazać pewne prawidłowości dotyczące większości z nich. Zdecydowanie naj-
bardziej funkcja turystyczna rozwinęła się w analizowanym okresie w Rejonie 
Pszczyńskim, choć trzeba podkreślić, że w stosunku do posiadanego potencjału 
w 2004 r. poziom funkcji turystycznej tego rejonu wydaje się zaskakująco niski. 
To w tym rejonie najbardziej zwiększyła się baza noclegowa oraz liczba udzie-
lanych noclegów. Mając na względzie wciąż wysoki poziom wykorzystania ba-
zy noclegowej (najwyższy w województwie), można się spodziewać dalszego 
wzrostu funkcji turystycznej w tym rejonie. Dosyć duży wzrost funkcji tury-
stycznej można odnotować także w przypadku Rejonu Aglomeracji Górnoślą-
skiej, wzrosła tu zarówno liczba miejsc noclegowych, jak również liczba udzie-
lonych noclegów w stopniu większym niż liczba turystów korzystających z nich, 
co oznacza, że wydłuża się czas pobytu tym rejonie. Relatywnie wysoki wzrost 
można było odnotować również w Rejonie Środkowo-Zachodnim, choć w prze-
ciwieństwie do dwóch wcześniej scharakteryzowanych rejonów w jego przy-
padku szybciej wzrasta liczba turystów korzystających z noclegów, niż liczba 
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udzielanych noclegów, co oznacza, że wzrost dotyczy pobytów o charakterze 
krótkoterminowym. Świadczyć o tym może najniższy w województwie stopień 
wykorzystania bazy noclegowej. Relatywnie niższy wzrost można odnotować  
w rejonach, które są tradycyjnie postrzegane jako turystyczne – Częstochowy, 
Północno-Wschodniego (tu może zaskakiwać większy wzrost liczby turystów 
niż liczby udzielanych noclegów) oraz Południowego, a także jednym z mniej-
szych i słabiej rozwiniętym Rejonie Północno-Zachodnim. Ciekawy przypadek 
stanowi rejon Zachodni, w którym poszczególne wskaźniki odnoszące się do 
wielkości bazy noclegowej czy liczby udzielanych noclegów uległy zmniejsze-
niu, natomiast wzrosły wskaźniki dotyczące przedsiębiorstw sektora turystycz-
nego. Może to świadczyć o tym, że w tym rejonie najbardziej spośród wszyst-
kich wzrasta liczba przyjazdów odwiedzających jednodniowych czemu może 
sprzyjać chociażby bliskość granicy czy oddanie do użytku części autostrady A1.  

Na podstawie powyższych analiz można wywnioskować, że obecne warun-
ki rozwoju turystyki w województwie śląskim sprzyjają najszybszemu jej roz-
wojowi w rejonach subregionu centralnego. Należy jednak zwrócić uwagę na 
pewne ograniczenia prowadzonych analiz wynikające z przyjętych wskaźników. 
Trzeba do nich zaliczyć wysokie zróżnicowanie wyjściowego poziomu funkcji 
turystycznej w poszczególnych rejonach. Ponadto dane GUS uwzględniają jedy-
nie obiekty zbiorowego zakwaterowania, pomijając obiekty prywatnej bazy noc-
legowej i gospodarstw agroturystycznych, a w niektórych rejonach (np. Północ-
no-Wschodnim, Północno-Zachodnim czy Południowym ich udział może być 
znaczący). Nie uwzględnia się także noclegów u rodziny/znajomych, a te mogą 
odgrywać duże znaczenie w przypadku turystyki sentymentalnej (jednej z cha-
rakterystycznych dla Rejonu Zachodniego). Ponadto dane, za wyjątkiem tych 
dotyczących przedsiębiorstw w sektorze turystycznym, dotyczą tylko bazy noc-
legowej i turystów z niej korzystających, pomijając odwiedzających jednodnio-
wych, których znaczenie, biorąc pod uwagę poprawę infrastruktury drogowej, 
może być coraz większe. 
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THE TOURISM FUNCTION’S CHANGES  
IN THE TOURIST REGIONS OF SILESIAN VOIVODESHIP 

 
Summary: The main aim of this paper is to present changes of tourism function’s levels 
in tourism regions of Silesian Voivodeship where heavy industry had been developing 
for many years in comparison with regions which are usually considered as tourist orien-
tated. To achieve this aim the tourism function concept was characterized, main indica-
tors of tourist function and tourist regions of Silesian Voivodeship (distincted in regional 
strategic documents) were presented. Analysis of the data from 2004 and 2012 allow au-
thor to identify regions where mentioned changes were the most intensive. 
 
Keywords: tourist function, tourist function indicators, Silesian Voivodeship. 


