
 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

1 
 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

2 
 

Raport pn. ANALIZA ISTNIEJĄCEGO POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO 
/WALORY TURYSTYCZNE, BAZA OKOŁOTURYSTYCZNA/ W UKŁADZIE 
SUBREGIONALNYM opracowany został przez zespół:  

 

 
 

59-220 Legnica 

ul. Macieja Rataja 26  

tel.(76) 862-35-22; (76) 852-30-15; fax.(76) 862-09-68 

Biuro: 67-200 Głogów; ul. Budowlanych 6a  

tel.(76) 835-68-91; fax. (76) 834-27-97 

 
W składzie: 
dr Robert Kropiwnicki 

Jarosław Rabczenko 

Joanna Milczarz 

Szymon Hnat 

Katarzyna Jakubas 

Agnieszka Młynarczyk 

Justyna Florczyk 

 

 

 

Współpraca:  
Arkadiusz Dołęga 

 

 

 

 

 

Legnica 2011



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

3 
 

Spis treści 
 

Wstęp ......................................................................................................................... 5 

1.  Analiza potencjału turystycznego Dolnego Śląska w układzie subregionalnym ..... 8 

1.1. Struktura przestrzenna walorów turystycznych w regionie .......................................... 8 
1.2. Jakość i atrakcyjność turystyczna produktów turystycznych  Dolnego Śląska w układzie 

subregionalnym .................................................................................................... 43 

1.3. Aktualny wizerunek regionu ............................................................................... 59 

1.4. Skala popytu na kluczowe walory turystyczne regionu ............................................. 78 

2.  Analiza bazy okołoturystycznej na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym .. 92 

2.1. Koncentracja przestrzenna, stan ilościowy i jakościowy ........................................... 92 

2.2. Kierunki i perspektywy rozwoju ........................................................................ 104 

3.  Analiza stanu jakościowego i technicznego walorów turystycznych Dolnego 

Śląsku w kontekście ich przystosowania do percepcji ruchu turystycznego ........... 114 

4. Wykorzystanie kluczowych walorów turystycznych Dolnego Śląska ................ 127 

5. Analiza zagrożeń dla turystycznego wykorzystania kluczowych walorów 

turystycznych regionu ............................................................................................. 149 

6. Potrzeby inwestycyjne związane z obsługą ruchu turystycznego na Dolnym 

Śląsku ..................................................................................................................... 151  

Podsumowanie ....................................................................................................... 156 

Bibliografia .............................................................................................................. 157 

Strony internetowe .................................................................................................. 160 

Spis tabel ................................................................................................................ 161 

Spis rysunków ........................................................................................................ 162 

Spis wykresów ........................................................................................................ 165 

Załącznik nr 1. Charakterystyka badań w układzie subregionalnym. ...................... 166 

Załącznik nr 2. Kwestionariusz ankietowy .............................................................. 170 

Załącznik nr 3. Wyniki badań ankietowych w układzie subregionalnym w 2011 roku 

na Dolnym Śląsku ................................................................................................... 173 
3.1. Wynik badań ruchu turystycznego w układzie subregionalnym w 2011 r. – produkty 

turystyczne Dolnego Śląska. ................................................................................. 173 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

4 
 

3.2. Badanie wizerunku Dolnego Śląska w układzie subregionalnym. ............................. 177 
3.3. Skala popytu na kluczowe walory turystyczne w 2011 r. na Dolnym Śląsku w układzie 

subregionalnym. ................................................................................................. 189 
3.4 . Wyniki badań ankietowych w 2011 r. na Dolnym Śląsku – skala atrakcyjności walorów 

turystycznych. .................................................................................................... 191 

Załącznik nr 4. Czerwona Lista Dolnośląskich Zabytków. ...................................... 195 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

5 
 

Wstęp 
 

Celem raportu pn. „Analiza istniejącego potencjału turystycznego/walory 

turystyczne, baza około turystyczna/ w układzie subregionalnym” jest 

wielokierunkowa analiza walorów turystycznych i bazy około turystycznej Dolnego 

Śląska w układzie subregionalnym. W raporcie określono i zdiagnozowano bieżącą 

sytuację skali i zakresu wykorzystania istniejącego potencjału turystycznego/ 

walorów turystycznych w subregionalnej turystyce. W raporcie dokonano analizy 

potencjału turystycznego Dolnego Śląska w układzie subregionalnym, bazy około 

turystycznej, potencjału turystycznego oraz zagrożeń poszczególnych walorów 

turystycznych na obszarze województwa Dolnośląskiego. Analizie podlegały takie 

elementy, jak: jakość i atrakcyjność produktów turystycznych, wizerunek regionu,  

czy zapotrzebowanie na kluczowe walory turystyczne, dostępne dla sektora 

turystycznego i faktycznie wykorzystywane w turystyce. W ramach analizy 

przeprowadzono również analizę bazy około turystycznej wraz z ukazaniem 

koncentracji przestrzennej w skali ilościowej i jakościowej oraz kierunki i perspektywy 

rozwoju. Ponadto dokonano analizy stanu jakościowego i technicznego walorów 

turystycznych w kontekście ich przystosowania do obsługi ruchu turystycznego wraz 

ze wskazaniem wykorzystania kluczowych walorów turystycznych Dolnego Śląska, 

analizą zagrożeń. W raporcie przedstawiono również potrzeby inwestycyjne 

związane z obsługą ruchu turystycznego. Projekt poprzez analizy wskazał, jakie 

powinny być kierunki kształcenia kobiet i mężczyzn w stosunku do oczekiwań 

sektora gospodarki turystycznej w regionie.  

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. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 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. 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

6 
 

Metodyka 
 

W ramach raportu „Analiza istniejącego potencjału turystycznego / walory 

turystyczne, baza około turystyczna / w układzie subregionalnym” przeprowadzono 

badania własne w formie wywiadów bezpośrednich w 13 subregionach turystycznych 

Dolnego Śląska w okresie 04.07-12.07.2011 r. Szczegółową metodologię 

przeprowadzonego badania przedstawiono w załącznikach numer 1 (s.166) i 2 

(s.170). W badaniu wzięli udział również turyści zagraniczni – 17%1. 

Wyniki prowadzonych analiz zostały przedstawione w załączniku numer 3 (s.173), 

w formie tabel, w których oznaczono stwierdzone wartości maksymalne i minimalne 

oraz wartości środkowe (mediany) danych cech badanych w celu ukazania skali 

zjawiska oraz pozycji subregionów-liderów w danej kategorii badawczej. Zabieg ten 

miał na celu ocenę potencjału rozwoju turystyki w systemie subregionalnym i pozwolił 

na analizy porównawcze. W części tabel w celu ułatwienia odczytu zastosowano 

skrótowe oznaczenia nazw subregionów ( 

Tabela 1). 

 
Tabela 1. System oznaczenia danych analitycznych cech badanych w raporcie. 
 Kolor 
niebieski Najniższa zdiagnozowana wartość danej odpowiedzi dla wskazanego subregionu. 

Odcienie 
niebieskiego 

Zdiagnozowane wartości danej odpowiedzi poniżej wyliczonej mediany (zastosowano 
dodatkową skalę: im ciemniejsza barwa oznaczenia rekordu danych tym 
zdiagnozowana wartość badanej cechy wartość spada poniżej średniej i jest bliższa 
minimum). 

 Kolor biały Wartość środkowa – mediana.  

Odcienie 
czerwieni 

Zdiagnozowane wartości danej odpowiedzi powyżej wyliczonej mediany (zastosowano 
dodatkową skalę: im ciemniejsza barwa oznaczenia rekordu danych tym 
zdiagnozowana wartość badanej cechy bliższa jest wartości maksymalnej 

 Kolor 
czerwony Najwyższa zdiagnozowana wartość danej odpowiedzi dla wskazanego subregionu. 

Oznaczenia wykorzystywanych w raporcie skrótowych nazw subregionów: 
Subregion Karkonosze i Góry Izerskie KiGI 

Subregion Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy WTiB 
Subregion Pogórze Kaczawskie PK 

Subregion Ślęża Ś 

                                            
1 W metodologii założono udział turystów zagranicznych na poziomie 22% w badaniu ogółem, jednak  
z przyczyn technicznych (małej ilość turystów zagranicznych podczas przeprowadzanych wywiadów 
terenowych, niesprzyjających warunków atmosferycznych) nie było możliwości osiągnięcia zakładanej 
wielkości. 
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Subregion Dolina Odry Wschód DOW 
Subregion Sudety Wałbrzyskie SW 

Subregion Ziemia Kłodzka ZK 
Subregion Bory Dolnośląskie BD 
Subregion Nysa, Kwisa, Bóbr NKB 

Subregion Wrocław W 
Subregion Sowiogórski S 

Subregion Dolina Odry Zachód DOZ 
Subregion Pogórze Sudeckie PS 

Źródło: Opracowanie własne. 
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1. Analiza potencjału turystycznego Dolnego Śląska w układzie 
subregionalnym 

 

1.1. Struktura przestrzenna walorów turystycznych w regionie 
 

W przeciągu minionych kilku lat na terenie Dolnego Śląska zdecydowanie  

wzrosła świadomość roli turystyki w rozwoju regionalnym. Objawem aktywności  

była możliwości budowania założeń produktów turystycznych poprzez potencjał 

regionu. Praktyka „wielu krajów, w tym również regionów konkurencyjnych 

turystycznie dla Polski i Dolnego Śląska wskazują, iż realizacja projektów 

turystycznych w formule sieciowej z wykorzystaniem modelu kooperacji „regionów 

turystycznych” czy tworzenie tzw. „subregionów” przynosi o wiele lepsze efekty, 

przede wszystkim dzięki współpracy partnerów (jednostek samorządu terytorialnego, 

organizacji pozarządowych, przedstawicieli branży turystycznej)”2.  

Rozwój turystyki na terenie Dolnego Śląska w formule subregionów turystycznych 

jest prowadzony przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląską 

Organizację Turystyczną od 2007r.3 Idea sieciowego utworzenia subregionów jest 

przykładem zastosowania innowacyjnego kierunku w zarządzaniu rozwojem turystyki 

w regionie. 

Na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz innymi podmiotami, w których łącznie współprace podjęło  

137 partnerów stworzono subregiony turystyczne Dolnego Śląska (Rysunek 1). 

Strony deklarując chęć i wolę współpracy w zakresie budowania sieciowych 

                                            
2 W. Fedyk, A. Dołęga, Artykuł ,,Subregionalne, sieciowe produkty turystyczne Dolnego Śląska", w: 
Rola turystyki w gospodarce regionu, vol. II Usługi turystyczne jako podstawa gospodarki turystycznej,  
red. J. Marak, J. Wyrzykowski, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2009 r., str. 180-
188; z dokumentami  Koncepcji subregionalnch i można się zapoznać na stronie internetowej UMWD  
pod adresem http://www.turystyka.dolnyslask.pl/content/view/629/555/lang,polish/. 
3 Idea powstania oraz założenie metodologiczne utworzenia subregionów turystycznych są autorskim 
projektem Piotra Borysa – byłego Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Wojciecha Fedyka - 
Dyrektora Biura Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Arkadiusza Dołęgi – Głównego 
specjalisty w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

9 
 

markowych produktów turystycznych zdeklarowały się do działania w oparciu  

o opracowane przez siebie Koncepcje Subregionalnych Produktów Turystycznych4. 

 

Rysunek 1. Subregiony turystyczne Dolnego Śląska. 

 
Źródło: W. Fedyk, A. Dołęga, Artykuł Subregionalne, sieciowe produkty turystyczne Dolnego Śląska, 
w: Rola turystyki w gospodarce regionu, vol. II Usługi turystyczne jako podstawa gospodarki 
turystycznej, red. J. Marak, J. Wyrzykowski, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2009 r. 

 

Ze względu na podział na jednostki rozwoju turystycznego (subregiony 

turystyczne) rozwój turystyki zależy od atrakcyjności oferowanych walorów 

turystycznych (Rysunek 2). Możliwości rozwoju danych rodzajów produktów 

                                            
4 W. Fedyk, A. Dołęga, op. cit. 
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turystycznych w subregionie daje szanse na rozwój potencjału danego subregionu 

oraz promocję zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. 

 

Rysunek 2.  Atrakcje turystyczne Dolnego Śląska na tle subregionów turystycznych. 

 
Źródło: W. Fedyk, A. Dołęga, Artykuł Subregionalne, sieciowe produkty turystyczne Dolnego Śląska. 

 

W dostępnej w literaturze przedmiotu, można znaleźć wiele definicji walorów 

turystycznych. J. Warszyńska i A. Jackowski definiują je, jako „zespół elementów 

środowiska naturalnego oraz elementów pozaprzyrodniczych, które - wspólnie  

lub każde z osobna - są przedmiotem zainteresowania turysty”5. Wraz 

                                            
5 J. Warszyńska, A. Jackowski, ,,Podstawy geografii turyzmu”, PWN, Warszawa 1979, s. 28. 
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z dostępnością komunikacyjną, infrastrukturą turystyczną, walory turystyczne 

decydują o atrakcyjności turystycznej danego regionu.6 

Z kolei zbliżone znaczeniowo definicje można znaleźć w opracowaniach:  

O. Rogalewskiego, A. Kowalczyka, G. Gołembskiego oraz T. Lijewskiego,  

B. Mikułowskiego, J. Wyrzykowskiego, którzy zaproponowali dodatkowo podział 

walorów turystycznych na: walory wypoczynkowe (służące regeneracji sił fizycznych  

i psychicznych), walory krajoznawcze (stanowiące przedmiot zainteresowań 

poznawczych), walory specjalistyczne (umożliwiające uprawianie różnych form 

turystyki kwalifikowanej). 

Walory turystyczne wpływające na wygląd województwa dolnośląskiego  

są bardzo różnorodne. Wpływ na taki stan rzeczy ma wiele czynników,  

które modelują przyszły kształt elementów stanowiących skład walorów 

turystycznych. Biorąc pod uwagę walory dotyczące regionu, miejsca czy dostępności 

szlaku na kształt i formę walorów turystycznych mają wpływ takie czynniki  

jak: zróżnicowanie rzeźby terenu, jego ukształtowanie zarówno pod kątem kultury, 

architektury, jak również zależne od czynnika środowiskowego (warunki środowiska 

naturalnego). Występują tutaj krajobrazy od obszarów górskich (z wyodrębnionym 

piętrem alpejskim) po równinne obszary Niziny Śląskiej z dolinami rzecznymi. 

Różnorodność walorów kulturowych wynika z długiej, bogatej i zmiennej historii 

regionu, który w przeszłości był pod władaniem Polski, Czech, Prus, Niemiec.  

Dolny Śląsk to swoisty tygiel, w którym w przeszłości mieszały się tradycje kulturowe 

wielu narodów, prądy religijne, architektoniczne i inne, które decydują obecnie o jego 

strukturze. Należy zaznaczyć, iż Dolny Śląsk to region szczególny, dający przestrzeń 

wielu szans, możliwości i atrakcji. Obszar położony w południowo-zachodniej części 

Polski i graniczący z Niemcami i Czechami, stwarza jak najkorzystniejsze warunki  

do pracy, wypoczynku i rozrywki zarówno swoim mieszkańcom, jak i turystom 

krajowym i zagranicznym. W województwie występuje zdecydowana dość znaczna 

ilość walorów turystycznych, są one dostępne dla ruchu turystycznego, co w dużej 

mierze wpływa na rozwój regionu. Wynikiem rozwoju jest konsekwencja długich 

                                            
6 Ibidem, s. 28. 
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tradycji turystycznych rozwijających się w pasmach górskich, w tym również  

w dziedzinie turystyki aktywnej.  

Rozmieszczenie walorów turystycznych zostało zobrazowane na poniższej mapie 

(Rysunek 3).  
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Rysunek 3. Walory turystyczne województwa dolnośląskiego. 

 
 
 
Źródło: Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 20207 roku, Wrocław, 2005, s. 22.

                                            
7 Miejsce turystyki w tym dokumencie i jak i obowiązującej Aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki dla województwa dolnośląskiego jednoznacznie wskazuje 
na fakt, iż Samorząd Województwa traktuje rozwój turystyki i walorów turystycznych, jako jeden z priorytetów.  
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Na temat podziału walorów turystycznych istnieją różne poglądy i definicje,  

a poszczególni autorzy posługują się różnorodną terminologią na oznaczenie tych 

samych cech. Zgodnie z literaturą przedmiotu, najogólniejszy podział walorów 

turystycznych można podzielić na:  

• walory wypoczynkowe, które wynikają z warunków środowiska naturalnego,  

a których występowanie umożliwia uprawianie turystyki wypoczynkowo – 

rekreacyjnej, służące regeneracji sił fizycznych i psychicznych, 

• walory krajoznawcze, które obejmują osobliwości środowiska przyrodniczego 

(w tym parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody itp.) oraz dóbr kultury  

(z elementami kultury materialnej i duchowej (w tym zabytki, muzea, imprezy 

kulturalne, obiekty pielgrzymkowe, zabytki współczesnej gospodarki, techniki 

itp.), a których występowanie umożliwia uprawianie różnych form turystyki 

kulturowej i szerzej krajoznawstwa (stanowiące przedmiot zainteresowań 

poznawczych),  

• walory specjalistyczne, które wynikają z rzeźby i ukształtowania terenu  

oraz ich zagospodarowania w elementy infrastruktury turystycznej, a których 

występowanie umożliwia uprawianie różnych form turystyki aktywnej  

i kwalifikowanej.  

 

Rysunek 4. Schemat walorów turystycznych. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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A. Walory wypoczynkowe  
 

W grupie walorów wypoczynkowych pozostających w ścisłej zależności  

od warunków środowiska naturalnego, wyróżniamy m. in.: rzeźbę terenu, wody 

powierzchniowe, występującą szatę roślinną.  

Na obszarze województwa stanowiącego pokaźny ośrodek osobliwości 

przyrodniczych zlokalizowane są takie krainy geograficzne jak m. in. Nizina Śląska, 

Nizina Śląsko-Łużycka, Przedgórze Sudeckie, Wał Trzebnicki (Góry Kocie), 

Obniżenie Milicko-Głogowskie, Sudety – najstarsza geologiczne część regionu. 

Rzeźbę województwa dolnośląskiego jest bardzo urozmaicona, cechuje 

ją również niezwykła różnorodność krajobrazów. „Obszar województwa można 

podzielić na 2 strefy – nizinną (północ, północny wschód) oraz górską (południe). 

Północno-zachodnia część województwa leży na Nizinie Śląsko-Łużyckiej, którą 

częściowo porastają Bory Dolnośląskie. Ziemie północno-wschodnie należą do Nizin 

Środkowopolskich (Obniżenie Milicko-Głogowskie, pasmo wzgórz morenowych 

zwane Wałem Trzebnickim, Nizina Śląska). Strefa górska to Sudety. Obszar ten 

rozpoczyna się łagodnymi wzgórzami Pogórza Zachodniosudeckiego z Masywem 

Ślęży (718 m n.p.m.). Wysokie partie Sudetów ciągną się wzdłuż granicy                     

z Czechami. Sudety Zachodnie to Kotlina Jeleniogórska, Góry Kaczawskie, Góry 

Izerskie. Karkonosze to pasmo z najwyższym szczytem Sudetów – Śnieżką (1602 m 

n.p.m.) Sudety Środkowe to Brama Lubawska, Kotlina Kłodzka, Góry Wałbrzyskie, 

Góry Kamienne, Góry Sowie, Góry Bardzkie, Góry Stołowe, Góry Bystrzyckie,  

Góry Orlickie. Sudety Wschodnie to Masyw Śnieżnika ze Śnieżnikiem, Góry Złote. 

Sudety w znacznej części są zalesione, roślinność jest ułożona piętrowo. Na Śnieżce 

występuje nawet piętro alpejskie. Dzięki licznym dolinom i obniżeniom oraz dość 

łagodnym stokom są one łatwo dostępne, gęsto zaludnione oraz uprzemysłowione”.8 

Obszar regionu leży prawie w całości w dorzeczu Odry, zlewiska Bałtyku9 (rzeka 

przebiega przez subregiony: Dolina Odry Zachód, Wrocław, Dolina Odry Wschód) 

                                            
8  Strona internetowa http://eturystyka.org/content/category/30/66/. 
9 ,,Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 
do 2020 roku”, Wrocław 2005, s.32. 
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i jej dopływów – Bóbr, Nysa Łużycka oraz Nysa Kłodzka (subregion Nysa, Kwisa, 

Bóbr), Barycz (subregion Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy), Widawa (subregion 

Dolina Odry Wschód), Bystrzyca (subregion Przedgórze Sudeckie), Oława 

(subregion Dolina Odry Wschód), Kaczawa (subregion Pogórza Kaczawskiego) 

i Ślęża (subregion Ślęży). Oprócz rzek, na Dolnym Śląsku występuje wiele stawów 

i zbiorników retencyjnych. „Niewielkie obszary Sudetów należą do dorzecza Łaby 

(Izera, Orlica). Wielką ciekawostką tych terenów jest Trójmorski Wierch w Masywie 

Śnieżnika. Wody stąd spływają do trzech zlewisk: Morza Bałtyckiego poprzez Nysę 

Kłodzką i Odrę, Morza Północnego poprzez Łabę i Morza Czarnego poprzez Dolinę 

Mrawy i Dunaj. Główne rzeki: Odra, Barycz, Nysa Łużycka, Bóbr, Kwisa, Kaczawa, 

Bystrzyca, Oława, Nysa Kłodzka. Typowe dla rzek górskich są gwałtowne wezbrania 

okresowe. Dla przeciwdziałania powodziom wybudowano tu kilkanaście zbiorników 

wodnych (Jezioro Mietkowskie na Bystrzycy, Jezioro Słup na Nysie Szalonej, Jezioro 

Pilchowickie na Bobrze)10. Na obszarze województwa dolnośląskiego jeziora 

naturalne są niezbyt liczne, występuje kilka niewielkich polodowcowych akwenów 

wodnych, które znajdują się w okolicach Legnicy oraz w Karkonoszach. Szczególnie 

cenne są Stawy Milickie, stanowiące ornitologiczny rezerwat przyrody, leżące 

w subregionie Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy oraz wchodzące w skład Parku 

Krajobrazowego. Obszar obejmuje pięć niezależnych kompleksów stawów,  

które położone są w środkowej i wschodniej części Parku, jest siedliskiem  

ok. 120 gatunków ptaków. Natomiast pod względem zasobów wód podziemnych 

region jest jednym z najuboższych w kraju”11. Specyfika położenia Dolnego Śląska 

sprzyja rozwojowi zagospodarowania turystycznego mającego na celu odpowiednie 

przystosowanie regionu do potrzeb ruchu turystycznego. 

Na Dolnym Śląsku występują obszary lasów, gdzie wskaźnik zalesienia 

województwa stanowi 28,3%, natomiast średnia krajowa w tym względzie kształtuje 

się na poziomie 28,4%. Najmniejszą ilość lasów zanotowano w powiecie strzelińskim 

i wrocławskim, gdzie średnia kształtuje się na poziomie 8,5% dla powiatu 

                                            
10 Patrz przypis 7. 
11 ,,Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 
do 2020 roku”, Wrocław 2005, s. 30. 
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strzelińskiego i 10,8% dla wrocławskiego. Na takowy stan rzeczy ma wpływ 

wykorzystywanie gleby, która jest żyzna przez rolnictwo. Najsilniej zalesione obszary 

znajdują się w powiecie bolesławieckim, które stanowią 48,7% oraz jeleniogórskim  

w 48,4%. Duże kompleksy leśne zlokalizowane są w Borach Dolnośląskich, Lasach 

Sudeckich (stanowiących pozostałość po Puszczy Sudeckiej), oraz lasy mieszczące 

się na Wale Trzebnickim. Wśród przyrody dominują tam lasy iglaste, stanowiące 

80%, w Sudetach dominującą roślinnością są świerki, natomiast na nizinach drzewa 

sosnowe12.   

Największe w Województwie Dolnośląskim zagrożenia ekologiczne występują 

na obszarach okolic Legnicy, Głogowa, Wrocławia - wzdłuż doliny Odry,  

Jeleniej Góry, Wałbrzycha i Turoszowa - wzdłuż zachodniej granicy. Odnotowuje  

się także duże uszkodzenia lasów zwłaszcza w Sudetach. 

Mocną stroną województwa jest występowanie wód mineralnych i leczniczych, 

w tym radoczynnych i termalnych. Potencjał funkcjonujących ośrodków leczniczych 

na Dolnym Śląsku sprawia, iż należy stawiać na turystykę uzdrowiskową,  

jako na markowy produkt turystyczny regionu13. Warto również podkreślić fakt 

długich, sięgających średniowiecza tradycji uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku  

w miejscowościach Cieplice Zdrój, Lądek Zdrój. Na ich obszarze znajduje się 

40 obiektów uzdrowiskowych, gdzie występuje bogata oferta uzdrowiskowa obiektów 

indywidualnych wellness, SPA oraz med- tours (sanatoria, szpitale uzdrowiskowe 

oraz kliniki medycyny estetycznej).  Również w subregionie m. Wrocław występuje 

dość duża ilość obiektów związanych z turystyką uzdrowiskową (26 obiektów),  

z przewagą klinik medycyny estetycznej (12 obiektów). Brak jest indywidualnych 

obiektów wellness oraz SPA w subregionie Nysa, Kwisa, Bóbr, Bory Dolnośląskie, 

Pogórze Kaczawskie oraz subregionie Dolina Odry Zachodniej. Obiekty typu 

wellness i SPA głównie zlokalizowane są w hotelach i pensjonatach, jako dodatkowa 

atrakcja dla turystów. Turystyka uzdrowiskowa jest związana z występowaniem 

                                            
12 Patrz przypis 7. 
13 ,,Potencjał i gradacja wartości produktów turystycznych województw”, Polska Organizacja    
Turystyczna, Warszawa 2008. 
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specyficznego klimatu na danym obszarze wodami termalnymi, geotermalnymi  

czy mineralnymi, które są wykorzystywane również w lecznictwie i rehabilitacji. 

 

Tabela 2. Uzdrowiska na terenie Dolnego Śląska w podziale na subregiony. 
Subregion Gmina Miejscowości Uzdrowiska 

Ślęża Niemcza Przerzeczyn Zdrój 1 
Karkonosze      

i Góry Izerskie Jelenia Góra, Świeradów Zdrój Cieplice Zdrój, 
Świeradów Zdrój 2 

Sudety 
Wałbrzyskie Wałbrzych Jedlina Zdrój, 

Szczawno Zdrój 2 

Nysa – Kwisa – 
Bóbr Świeradów Zdrój Świeradów Zdrój 2 

Ziemia Kłodzka 
Bystrzyca Kłodzka, 

Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój, 
Lądek Zdrój, Polanica Zdrój 

Długopole Zdrój 
Duszniki Zdrój 
Kudowa Zdrój 
Lądek Zdrój 

Polanica Zdrój 

5 

Źródło: Opracowanie na podstawie www.turystyka.dolnyslask.pl, stan na 2010 rok.  
 

B. Walory krajoznawcze 
 

Do walorów krajoznawczych możemy zaliczyć te, które obejmują osobliwości 

środowiska przyrodniczego: m.in. parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody itp.), 

oraz dóbr kultury: m. in. muzea, imprezy kulturalne, obiekty pielgrzymkowe, czy 

zabytki współczesnej gospodarki, których występowanie umożliwia uprawianie 

różnych form turystyki kulturowej i szerzej krajoznawstwa stanowiących przedmiot 

zainteresowań poznawczych. 

Województwo Dolnośląskie ma dwa parki narodowe, tj. Karkonoski Park 

Narodowy, który został utworzony w 1957 roku i Park Narodowy Gór Stołowych 

utworzony w 1993 roku14 oraz kilka parków krajobrazowych: Dolina Bobru, Chełmy, 

Rudawski, Książański, Dolina Jazierzycy, Ślężański, Gór Sowich, Stołowogórski, 

Śnieżnicki.  

 

 
                                            

14 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880. Art. 8 ust. 1. 
Park narodowy jest to: „(…) obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, 
naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 ha,  
na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe”. 
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Rysunek 5. Parki narodowe na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym (w ha). 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, stan na 31.12.2009 r. 
 

Na obszarze Województwa Dolnośląskiego utworzono i objęto formą prawnej 

ochrony tereny przyrodniczo cenne w tym 6615 aktualnie występujących  

na jego obszarze rezerwatów przyrody wraz z parkami narodowymi, które tworzą 

tzw. grupę lasów rezerwatowych, zajmujących ok. 3% powierzchni leśnej 

                                            
15 Strona internetowa http://wroclaw.lasy.gov.pl. Wśród 66 rezerwatów Dolnego Śląska (stan na  
2009 rok) tylko dwa rezerwaty leżą w całości poza gruntami Lasów Państwowych, jeden rezerwat 
przyrody nieożywionej (Wilcza Góra -1,69 ha) oraz jeden faunistyczny - ornitologiczny (Jezioro 
Kostkowickie - 64 ha). Jeden dolnośląski rezerwat leśny (Gola - 12,06 ha) podlega Nadleśnictwu 
Syców w zarządzie Regionalnej Dyrekcji LP w Poznaniu, część (4,79 ha) innego rezerwatu (Leśna 
Woda) zaliczanego do województwa opolskiego, leży na terenie Nadleśnictwa Oława. Pozostałe 
rezerwaty leżą najczęściej w całości na terenie nadleśnictw podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych we Wrocławiu.  
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województwa16. Rezerwaty przyrody obejmują naturalne lub mało zniekształcone 

ekosystemy, biocenozy i zbiorowiska roślinne, lub też poświęcone są ochronie 

rzadkich składników szaty roślinnej i świata zwierzęcego bądź ochronie określonych 

składników środowiska należących do przyrody nieożywionej.17 Do najcenniejszych 

rezerwatów zlokalizowanych na terenie województwa należą m.in.: Jaskinia 

Niedźwiedzia, Stawy Milickie, Torfowiska Doliny Izery, Śnieżnik Kłodzki, Łacha Jelcz, 

Łąka Sulistrowicka, Ostrzyca Proboszczowicka i Uroczysko Wrzosy.18 Największa 

powierzchnia rezerwatów przyrody zlokalizowana jest w subregionach: Bory 

Dolnośląskie oraz Wzgórz Trzebnickie i Doliny Baryczy. Powierzchnia leśna 

rezerwatów przyrody zajmuje 3 919 ha, powierzchnia ogółem 4 582 ha, natomiast 
powierzchnia rezerwatów w województwie zajmuje 10 431 ha19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16 Strona internetowa http://www.turystyka.dolnyslask.pl. 
17 Ibidem. 
18 ,,Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 
do 2020 roku”, Wrocław 2005, s. 89. 
19 Strona internetowa http://wroclaw.lasy.gov.pl. 
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Rysunek 6. Rezerwaty przyrody na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym  
(w ha).* 

 
*Szerzej Tabela 128. Rezerwaty przyrody w poszczególnych subregionach na Dolnym Śląsku  
w latach 2005-2009, s. 268, w: Ocena wpływu zidentyfikowanych trendów rozwojowych na sytuację 
sektora turystyki na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem spodziewanych zmian na rynku 
pracy. Raport 2A pn. „Charakterystyka aktualnej sytuacji gospodarki turystycznej na Dolnym Śląsku”. 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, stan na 31.12.2009 r. 

 

W województwie dolnośląskim jest 12 parków krajobrazowych20, a granice dwóch 

z nich wychodzą poza jego obszar (Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, Park 

Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich). Ochroną jest objęty teren o powierzchni  

                                            
20 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880. Art. 16 ust.1. 
Parkiem krajobrazowy jest „(..) obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne 
i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach 
zrównoważonego rozwoju”. 
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2 837 117,8 ha. Największą powierzchnią parków krajobrazowych, cechuje się 

subregion Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. Natomiast najmniejszą 

powierzchnią subregiony: Nysa, Kwisa, Bóbr, Dolina Odry Wschód, Przedgórze 

Sudety Wałbrzyskie oraz subregion Wrocław. Na  terenie Dolnego Śląska jest 

zlokalizowanych ponad 182621 pomników przyrody, charakteryzujących się 

znacznymi wartości przyrodniczymi i krajobrazowymi. Najwięcej z nich znajduje się                     

w subregionie Przedgórze Sudeckie oraz w  Borach Dolnośląskich. Stanowią one 

nieodzowny element krajobrazu Dolnego Śląska, wpisując się rozwój ruchu 

turystycznego w regionie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
21 Strona internetowa http://dolnyslask.poland.com/atrakcje_przyrodnicze/pomniki_przyrody/. 
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Rysunek 7. Parki krajobrazowe na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym 
(w ha).* 

 
*Szerzej Tabela 127. Parki krajobrazowe i pomniki przyrody w poszczególnych subregionach na 
Dolnym Śląsku w latach 2005-2009, s. 267, w: Ocena wpływu zidentyfikowanych trendów 
rozwojowych na sytuację sektora turystyki na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem 
spodziewanych zmian na rynku pracy. Raport 2A pn. „Charakterystyka aktualnej sytuacji gospodarki 
turystycznej na Dolnym Śląsku”. 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, stan na 31.12.2009 r. 
 

Dolny Śląsk to region o bogatej historii, tradycji, pełen tajemnic. Był on areną 

wielu wojen i najazdów, walk. Skomplikowana historia, zderzające się i wzajemnie 

przenikające wpływy różnych kultur w regionie pozostawiły nadzwyczaj bogate  

i interesujące zasoby zabytków oraz innych świadectw kultury materialnej. Na jego 

obszarze występuje największa ilość w kraju zabytków, bo przeszło 30 tysięcy 

pozycji (zlokalizowanych w rejestrze) i jest najliczniejszym w Polsce obszarem 
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zabytków. Pod tym względem, najwięcej pałaców i zespołów pałacowych 

zlokalizowanych jest w subregionie Ślęża. Znaczna  liczba obiektów tej grupy 

występuje także w subregionach: Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy oraz 

Pogórze Kaczawskie. Należy jednak zaznaczyć, iż w większość obiektów jest bardzo 

mocno zaniedbane i często popadające w ruinę, spowodowane w większości 

przypadków przez rozkradanie dobytku wielu pokoleń, niedoinwestowanie. Stan 

obecny daje tylko częściowy obraz dawnej świetności regionu. Niewątpliwie dzięki 

swoistemu rodzajowi krajobrazy, tradycji region Dolnego Śląska przyciąga rzesze 

miłośników (turystów)  pragnących spędzania wolnego czasu w pięknych, urokliwych 

okolicach, których nie brakuje. Stosunkowo najlepiej zachowane i odnowione obiekty 

można spotkać w  subregionie Karkonosze i Góry Izerskie. Ten duży potencjał 

odnowionych obiektów i parków pałacowych przyczynił się do utworzenia Parku 

Kulturowego Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej22, co przyczynia się 

do wykorzystywania potencjału walorów turystycznych regionu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
22 Szerzej na stronie internetowej http://www.dolinapalacow.pl/. 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

25 
 

Rysunek 8. Stopień nasycenia obiektami pałaców i zespołów pałacowych Dolnego 
Śląska w układzie subregionalnym. 

 
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; oraz dla 
subregionów Wrocław, Dolina Odry Zachód i Przedgórze Sudeckie dane pozyskana z „Koncepcja 
rozwoju liniowych produktów kulturowych Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem ich 
włączenia w przebieg ogólnopolskich i międzynarodowych szlaków kulturowych” – „Inwentaryzacja 
istniejących liniowych produktów kulturowych na Dolnym Śląsku”, Viridiana s.c. Maciej R. Dudzik  
z zespołem (Tab. 1 Główne zabytki architektury w subregionach Dolnego Śląska, s.10).  



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

26 
 

Natomiast największa ilość zamków i ruin zamkowych zlokalizowana jest 

w subregionach:  Przedgórze Sudeckie oraz Nysa, Kwisa, Bóbr. Co czwarty polski 

zamek i pałac znajduje się na Dolnym Śląsku.23 Cennymi i najbardziej znanymi 

wśród turystów są zamki: Książ, Czocha, Chojnik, Bolków, Grodno, czy Grodziec, 

spięte w Szlak Zamków Piastowskich.   

 

Rysunek 9. Stopień nasycenia obiektami zamków i ruin Dolnego Śląska w układzie 
subregionalnym.  

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.zamki.hm.pl/, stan na 21.06.2011 r.  

                                            
23 www.turystyka.dolnyslask.pl, stan na dzień 05.07.2011 r. 
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Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje 58 muzeów 

wraz z oddziałami,  w tym 23 (2/5) są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.24 

Interesującą ofertę posiada subregion wrocławski, zlokalizowana jest największa 

ilość obiektów muzealnych. Wśród oferty wyróżnia się Muzeum Narodowe we 

Wrocławiu, jest jednym z najciekawszych i najbogatszych w kraju placówek 

muzealniczych. W swojej kolekcji posiada liczne zbiory obiektów niemal z wszystkich 

dziedzin sztuki z różnych okresów, począwszy od średniowiecza, po sztukę 

współczesną. Na terenie subregionu Sowiogórskiego i  Przedgórza Sudeckiego  

nie występuje oferta muzealna, co ma znaczenie i wpływ na potencjał turystyczny  

w subregionie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
24 GUS/Bank Danych Lokalnych, stan na dzień 31.12.2009 r. 
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Rysunek 10. Stopień nasycenia obiektami muzealnymi Dolnego Śląska w układzie 
subregionalnym Muzea na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym.* 

 
 

*Szerzej Tabela 118. Liczba muzeów w tym dostosowanych do osób niepełnosprawnych w podziale 
na subregiony województwa dolnośląskiego w latach 2005-2009, s. 254, w: Ocena wpływu 
zidentyfikowanych trendów rozwojowych na sytuację sektora turystyki na Dolnym Śląsku,  
ze szczególnym uwzględnieniem spodziewanych zmian na rynku pracy. Raport 2A pn. 
„Charakterystyka aktualnej sytuacji gospodarki turystycznej na Dolnym Śląsku”. 
 
Źródło Opracowanie na podstawie: „Inwentaryzacja istniejących liniowych produktów kulturowych  
na Dolnym Śląsku”, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, stan na 2010 rok. 
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Na listę dziedzictwa UNESCO zostało wpisanych trzynaście unikatowych miejsc 

w Polsce, wśród nich 2 zlokalizowane25 są na Dolnym Śląsku. Są to: Kościoły Pokoju 

w Jaworze i Świdnicy (2001 r.) oraz Hala Stulecia we Wrocławiu (2006 r.). 

 

Rysunek 11. Obiekty UNESCO na Dolnym Śląsku. 

 

 
Źródło: Opracowanie na podstawie www.poland.gov.pl, stan na dzień: 16.07.2011 r. 

                                            
25 Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy zostały wpisane na listę UNESCO pod jednym wpisem. 
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Rysunek 12. Stopień nasycenia obiektami sanktuariów Dolnego Śląska w układzie 
subregionalnym.* 

 
 
*Szerzej Tabela 122. Wykaz sanktuariów zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego          
w podziale na subregiony (2010 r.), s. 259, w: Ocena wpływu zidentyfikowanych trendów rozwojowych 
na sytuację sektora turystyki na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem spodziewanych 
zmian na rynku pracy. Raport 2A pn. „Charakterystyka aktualnej sytuacji gospodarki turystycznej  
na Dolnym Śląsku”. 
 
Źródło: Opracowano na podstawie www.sanktuaria.info/santuaria.html, stan na 2010 rok. 

 

Sanktuaria są zlokalizowane w większości subregionów turystycznych Dolnego 

Śląska. Najwięcej tego typu obiektów funkcjonuje w subregionie Wrocław - 

9 Sanktuariów Matki Bożej zlokalizowanych w Archidiecezji Wrocławskiej  

oraz w sąsiednim subregionie Dolina Odry Wschód – w liczbie 8 Sanktuariów, gdzie 

5 to Sanktuaria maryjne, 1 Sanktuarium pańskie oraz 2 Sanktuaria Świętych. 
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Natomiast na terenie w subregionów: Sowiogórskim oraz Nysa, Kwisa, Bóbr nie 

występują obiekty w postaci Sanktuariów. Przez województwo dolnośląskie 

przebiegają także dwa ważne szlaki pielgrzymkowe: Droga św. Jakuba i Szlak 

Cysterski. Obiekty cysterskie zaprezentowano na poniższym kartogramie (Rysunek 

13). 

 

Rysunek 13. Stopień nasycenia obiektami cysterskimi Dolnego Śląska w układzie 
subregionalnym.* 

 
*Szerzej Tabela 123. Liczba obiektów na Szlaku Cysterski i św. Jakuba w podziale subregionalnym 
(stan na 2009 r.), s. 260, w: Ocena wpływu zidentyfikowanych trendów rozwojowych na sytuację 
sektora turystyki na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem spodziewanych zmian na rynku 
pracy. Raport 2A pn. „Charakterystyka aktualnej sytuacji gospodarki turystycznej na Dolnym Śląsku”. 
   
Źródło: Opracowano na podstawie: http://turystyka.dolnyslask.pl/, stan na dzień 05.07.2011 r. 
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Coraz większy wzrost konkurencji na rynku turystycznym wymusza 

zintensyfikowane działania promocyjne poszczególnych regionów turystycznych  

w celu kreowania coraz to nowych produktów turystycznych, które mogłyby 

przyciągnąć potencjalnych turystów. W tym celu na Dolnym Śląsku podjęto działania 

ukierunkowane na utworzenie nowego produktu turystycznego powiązanego  

z zachowanym dziedzictwem kulturowym na jego terenie w postaci klasztorów, 

obiektów sakralnych, które związane były z zakonem cystersów. Region Dolnego 

Śląska charakteryzuje się zróżnicowaniem walorów turystycznych, w tym 

kulturowych. Na jego obszarze znajduje się kilka obiektów zabytkowych związanych 

z zakonem cystersów (opactwo w Lubiążu, Trzebnicy, Henrykowie, Kamieńcu 

Ząbkowickim i Krzeszowie). Przebieg szlaku cysterskiego na terenie Dolnego Śląska 

wyznaczono w następujący sposób: Rawicz (woj. wielkopolskie) – Żmigród – 

Trzebnica – Oborniki Śląskie – Wołów – Lubiąż – Prochowice – Legnica – 

Warmątowice – Winnica – Słup – Jawor – Świny – Bolków – Kamienna Góra – 

Krzeszów – Mieroszów – Rybnica Leśna – Nowa Ruda – Wambierzyce – Polanica – 

Kłodzko – Bardo – Kamieniec Ząbkowicki – Henryków – Ziębice – Paczków  

(woj. opolskie).  

Na szlaku Cysterskim i św. Jakuba znajduje się łącznie 70 obiektów, przy czym 

najwięcej występuje w subregionie Pogórze Kaczawskie (13 obiektów), Nysa, Kwisa  

i Bóbr (14 obiektów), miasto Wrocław (11 obiektów) i Bory Dolnośląskie  

(10 obiektów). Na szlaku św. Jakuba Trasa 2 położonych jest najwięcej obiektów  

ze wszystkich subregionów (37 obiektów), po 11 w subregionie Pogórze Kaczawskie  

i we Wrocławiu. Natomiast w systemie poza podziałem subregionalnym w obszarze 

województwa, obiekty cysterskie znajdują się także w powiecie kamiennogórskim, 

w gminie Kamienna Góra oraz w powiecie legnickim i w gminie Legnickie Pole.  

Organizowanie wydarzeń kulturalnych jest dobrym sposobem na przyciągnięcie 

turystów i promocję wizerunku danego regionu. Niewątpliwie duże znaczenie                      

w tworzeniu produktów turystyki kulturowej ma cel przyjazdu turysty, jako czynnik 

wypoczynku. Największa ilość imprez kulturalnych odbywa się w subregionach: 

Wrocław i Sudety Wałbrzyskie. Warto zwrócić również uwagę na rozpoznawalność 

organizowanych imprez kulturalnych, często są to „flagowe” dolnośląskie spotkania 
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o ugruntowanej pozycji w świadomości mieszkańców Dolnego Śląska, jak i turystów. 

Można tu wymienić m. in. takie elementy kultury jak np.: Lwóweckie Lato Agatowe, 

Bolesławieckie Święto Ceramiki, Targi Chleba w Jaworze, Festiwal Kwiatów  

w Książu. Rozwój imprez o znaczeniu kulturalnym dla regionu jest bardzo istotny  

z punktu widzenia rozwoju turystyki w subregionach, w których są organizowane. 

 

Rysunek 14. Najważniejsze imprezy i wydarzenia kulturalne coroczne na Dolnym 
Śląsku w układzie subregionalnym.* 

 

 
 

*Szerzej Tabela 117. Najważniejsze imprezy i wydarzenia kulturalne oraz sportowe Dolnego Śląska 
(2010 r.), s. 251-252, w: Ocena wpływu zidentyfikowanych trendów rozwojowych na sytuację sektora 
turystyki na Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem spodziewanych zmian na rynku pracy. 
Raport 2A pn. „Charakterystyka aktualnej sytuacji gospodarki turystycznej na Dolnym Śląsku”. 
 
Źródło: Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Dolnego Śląska, Wrocław 2009, s.18-55. 
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Ważnym walorem Dolnego Śląska są także obiekty poprzemysłowe w postaci 

zabytków budownictwa przemysłowego i techniki. Obiekty stanowią część 

dziedzictwa kulturowego, która składa się z pozostałości kultury przemysłowej, 

posiadającej wartości historyczne, technologiczne, architektoniczne czy 

urbanistyczne. Na te pozostałości składają się przede wszystkim obiekty 

poprodukcyjne, ale także obiekty i tereny pełniące funkcje towarzyszące  

dla przemysłu, w tym również społeczne. Zabytkowe obiekty poprzemysłowe  

w pewnym sensie kształtują i uatrakcyjniają formę krajobrazu kulturowego  

w subregionach. Często są czynnikiem wpływającym na ruch turystyczny  

w regionie, są niejednokrotnie magnesem ściągającym turystów i krajoznawców. 

Niewątpliwie im bardziej okazała forma architektoniczna, im bogatszy materiał,  

im starszy czas powstania budowli, tym jest większe zainteresowanie ze strony 

turystów. Obiekty poprzemysłowe mają specyficzny klimat i dzięki temu mogą  

się cieszyć zainteresowaniem wśród zwiedzających.26 Poniżej  na kartogramie 

zaprezentowano obiekty zabytkowe dziedzictwa poprzemysłowego, które są 

zlokalizowane na ideowym Szlaku Obiektów Dziedzictwa Techniki Przemysłowej27. 

Najwięcej poprzemysłowych obiektów zabytkowych znajduje się we Wrocławiu  

i Wałbrzychu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
26 T. Jędrysiak, ,,Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne”, w: 
Turystyka kulturowa nr 6/2011, strona internetowa http://www.turystykakulturowa.org.       
27 Uchwały 2445/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie 
przyjęcia listy szlaków turystycznych o znaczeniu regionalnym dla województwa dolnośląskiego  
(z późniejszymi zmianami z 17 marca 2009 r.). 
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Rysunek 15.Obiekty zabytkowe dziedzictwa poprzemysłowego. 

 
 

Źródło: Opracowano na podstawie: Szlak Obiektów Dziedzictwa Techniki Przemysłowej zgodnie  
z Uchwałą 2445/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie 
przyjęcia listy szlaków turystycznych o znaczeniu regionalnym dla województwa dolnośląskiego  
(z późniejszymi zmianami z 17 marca 2009 r.) zostały uznane za szlaki o znaczeniu regionalnym. 

 

Walory turystyczne w tym krajoznawcze występujące na Dolnym Śląsku 

sprawiają, iż komponenty krajoznawcze są podstawowym produktem turystycznym 

regionu. Niewątpliwie te walory, jakie oferuje Dolny Śląsk są fundamentalnymi  

dla rozwoju produktów turystycznych w regionie:  

• Dolny Śląsk posiada miasta i obszary o dużej ilości zabytków,  

o niepowtarzalnej, unikalnej architekturze w skali kraju i świata, będących 

świadectwem minionych czasów, w tym zwłaszcza znaczącą ilość obiektów 
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pałacowych i zamkowych, które jednocześnie wymagają znacznych środków 

finansowych na ich zabezpieczenie oraz prace remontowe, 

• w celu rozwoju produktów turystycznych w regionie powinno się także pilnie 

podjąć prace w celu odbudowy zdegradowanych ruin zamkowych,  

z wprowadzeniem elementów infrastruktury turystycznej i ich turystycznego 

pełnego udostępnienia, 

• region dysponuje unikatowymi obiektami architektury duchowej/sakralnej  

w postaci Sanktuariów, Kościołów zlokalizowanych, które pozwalają na 

intensyfikację rozwoju turystyki pielgrzymkowej, 

• organizowanie licznych wydarzeń kulturalnych jest bazą do intensyfikacji 

rozwoju turystyki kulturowej, a jednocześnie dobrym sposobem na 

przyciągnięcie turystów i promocję wizerunku danego subregionu,  

• niewątpliwie region posiada unikalne i o wysokich wartościach zbiory 

muzealne, a jednocześnie występuje tendencja wzrostowa w powstawaniu 

nowych tego typu obiektów. Co warto podkreślić to fakt, że większość 

obiektów muzealnych została dostosowana dla osób niepełnosprawnych,  

co jest bazą do rozwoju nowych form turystyki i produktów turystycznych  

dla tej grupy turystów. 

 

C. Walory specjalistyczne 
 

Do walorów specjalistycznych zaliczono walory narciarskie, wędkarskie, wodne, 

czy też tereny wspinaczkowe (sporty ekstremalne) oraz walory do uprawiania  

i rozwoju turystki uzdrowiskowej, pieszej, rowerowej, myślistwa, jeździectwa 28. 

Najlepiej rozwiniętą i najliczniejszą infrastrukturę tras narciarskich posiada 

subregion Karkonosze i Góry Izerskie oraz subregion Ziemia Kłodzka. Najlepsze 

warunki do uprawiania narciarstwa i sportów zimowych występują w okolicach 

Karpacza, Szklarskiej Poręby, Masywie Śnieżnika - okolice Czarnej Góry, Górach 

                                            
28 Wyodrębniając walory specjalistyczne zastosowano również podział przedstawiony w Strategii 
Rozwoju Turystyki Dla Województwa Dolnośląskiego, PART, Warszawa 2003. 
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Orlickich – Zieleniec, Górach Sowich – Rzeczka, Górach Kamiennych - okolice 

schronisko Andrzejówka29.  

W Sudetach organizowane są dwa biegi narciarskie znane na świecie. Są to: Bieg 

Piastów w Jakuszycach – największa sportowa impreza masowa w Polsce 

(Karkonosze/ Góry Izerskie) i Bieg Gwarków (okolice Andrzejówki). W Karpaczu, 

Szklarskiej Porębie, Zieleńcu i Podgórzu oraz Siennej znajduje się najwięcej 

wyciągów narciarskich. Z nartostrad można skorzystać w Karpaczu, Szklarskiej 

Porębie i Świeradowie Zdrój. W Świeradowie Zdrój i Karpaczu znajdują się również 

tory saneczkowe30. 

Na Dolnym Śląsku występują również możliwości do uprawiania wspinaczki 

skałkowej. Prawdziwą mekką wspinaczki górskiej są Rudawy Janowickie (np. Skalny 

Most, okolice zamku Bolczów) i Sokole Góry potocznie zwane Sokolikami 

(najciekawsze miejsce w kraju oferujące wspinaczkę skałkową w granicie). 

Można się również wspinać w karkonoskich Śnieżnych Kotłach (z pewnymi 

ograniczeniami ze względu na teren Parku Narodowego), w okolicach Szklarskiej 

Poręby - Krucze Skały i Lądka Zdrój oraz w Górach Stołowych. Zarówno                     

w Karpaczu, jak i Szklarskiej Porębie istnieją miejsca, gdzie można podjąć naukę 

wspinaczki. Coraz bardziej popularna jest też wspinaczka po małych formach (tzw. 

bouldering). Interesujące głazy znajdują się w Rudawach Janowickich i w pobliżu 

Szklarskiej Poręby31. 

Na Dolnym Śląsku występują również walory wędkarskie. Możliwościom 

korzystania z wędkarstwa sprzyja system hydrograficzny, składający się z wielu 

cieków i zbiorników wodnych, najczęściej o znaczeniu lokalnym. Warto zaznaczyć,  

iż w Subregionie Wzgórza Trzebnickie i Dolin Baryczy znajduje się największy  

i jeden z najstarszych kompleksów stawów w Europie „Stawy Milickie”,  

w subregionie Ślęża znajduje się Zbiornik Mietkowski, który jest największym 

akwenem w województwie dolnośląskim, natomiast w subregionie Dolina Odry 

                                            
29 Dolnośląska Organizacja Turystyczna, ,,Inwentaryzacja potencjału turystyki aktywnej na Dolnym 
Śląsku”. 
30 Ibidem. 
31 Strona internetowa www.turystyka.dolnyslask.pl/content/view/55/54/lang,polish/. 
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występuje duża ilość wód powierzchniowych, co zapewnia rozwój oferty turystyki 

wędkarskiej32. 

Na obszarze województwa występują rzeki i akweny wodne, które przystosowane 

są do pełnienia funkcji szlaków kajakowych i żeglarskich. W zakresie uprawiania 

sportów wodnych najmniej sprzyjające walory występują w subregionie Bory 

Dolnośląskie oraz w północno-wschodniej części województwa. Natomiast 

największy potencjał do rozwoju turystyki kajakowej posiadają subregiony Dolina 

Odry Wschód i Zachód, oraz Dolina Baryczy33. 

Należy tu również wspomnieć o rekreacji konnej, która zaczyna zyskiwać coraz 

większą popularność. Na Dolnym Śląsku moda na aktywny wypoczynek  

i sporty elitarne spowodowała zauważalny wzrost zainteresowania tą formą rekreacji. 

Najwięcej ośrodków jeździeckich znajduje się w subregionie Ziemia Kłodzka oraz 

Karkonosze i Góry Izerskie (patrz również na rysunek 2). Rozwój ośrodków 

jeździeckich w strefach wypoczynku codziennego, jak i sobotnio-niedzielnego 

przyczynia się do rozwoju tej formy turystyki. Jednym ze szlaków konnym na Dolnym 

Śląsku jest Sudecki Szlak Konny liczący około 130 km, biegnący od Lądka Zdrój  

do Karpacza. Trasa szlaku wiedzie przez malownicze tereny Sudetów  

z przedłużeniem w kierunku Subregionu Borów Dolnośląskich. Projekt jest efektem 

dużego zapotrzebowania na dobrze wyznakowane szlaki konne z odpowiednią 

infrastrukturą turystyczną. Na szczególną uwagę zasługuje 5 szlaków konnych 

znajdujących się w Borach Dolnośląskich o długości 50 i 25 km). Szlaki te są 

zagospodarowane zgodnie z potrzebami turystów, a na ich trasie znajdują się 

wyspecjalizowane gospodarstwa agroturystyczne.34 Największymi ośrodkami 

konnymi na Dolnym Śląsku są: Wrocławskie Partynice, Mostar w Jeleniej Górze, 

Stado Ogierów w Książu, Western City w Ścięgnach35. 

Subregiony Dolnego Śląska posiadają bogate walory krajoznawcze i przyrodnicze 

do uprawiania turystyki. Atrakcyjność Subregionu Karkonoszy i Gór Izerskich wynika 

                                            
32 Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, Warszawa 2009. 
33 Wnioskowanie na podstawie dokumentu ,,Inwentaryzacja potencjału turystyki aktywnej na Dolnym 
Śląsku”, Dolnośląska Organizacja Turystyczna. 
34 ,,Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego”, Warszawa 2009. 
35 Ibidem. 
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z obecności w tym regionie Sudetów, które cieszą się dużą popularnością wśród 

turystów uprawiających aktywną turystkę, poprzez  piesze i rowerowe wycieczki  

po szlakach turystycznych. Równie atrakcyjnym miejscem  do wypoczynku jest 

subregion Pogórze Kaczawskie, ze względu na występowanie najbardziej 

dziewiczych rejonów, zachęcających także do aktywnego spędzania wolnego czasu, 

poprzez uprawianie na tym terenie turystyki pieszej i rowerowej, ze względu na liczne 

stoki o małym nachyleniu i mało uczęszczane drogi. Duża sieć wyznaczonych  

i oznakowanych szlaków turystycznych oraz ukształtowanie terenów w subregionach 

Sudety Wałbrzyskie i Subregionie Ślęża przyciągają licznych miłośników aktywnych 

form spędzania wolnego czasu. Bardzo dobrze rozwiniętą sieć szlaków 

turystycznych odnajdziemy na Ziemi Kłodzkiej, jest ona uznawana za jeden  

z najlepiej rozwiniętych turystycznie subregionów na Dolnym  Śląsku. Na uwagę 

zasługują także subregiony Bory Dolnośląskie i  Dolina Odry Wschód (Kraina 

Grądów Odrzańskich), na których turysta oprócz przepięknych szlaków turystycznych 

pieszych i rowerowych odnajdzie dodatkowo ścieżki dydaktyczne oraz tereny dla 

miłośników jazdy konnej. 

Myślistwo stanowi elitarny rodzaj turystyki, mającym niewielki wpływ na 

kształtowanie się ruchu turystycznego w poszczególnych subregionach36. Na terenie 

Dolnego Śląska znajdują się 4 okręgi Polskiego Związku Łowieckiego: we Wrocławiu, 

Jeleniej Górze, Legnicy oraz w Wałbrzychu37. W skład okręgu wrocławskiego 

wchodzą koła znajdujące się w subregionach: Ślęża, Dolina Odry Wschód i Zachód, 

Wrocław, Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. W skład okręgu w Jeleniej Górze 

wchodzą koła znajdujące się w subregionach: Pogórze Kaczawskie, Bory 

Dolnośląskie, Karkonosze i Góry Izerskie oraz Nysa Kwisa i Bóbr. W skład okręgu                  

w miejscowości Legnica wchodzą koła znajdujące się w subregionach: Bory 

Dolnośląskie i Pogórze Kaczawskie. Natomiast w skład okręgu w Wałbrzychu 

wchodzą koła znajdujące się w subregionach: Ziemia Kłodzka, Przedgórze Sudeckie, 

                                            
36 Ocena wpływu zidentyfikowanych trendów rozwojowych na sytuację sektora turystyki na Dolnym 
Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem spodziewanych zmian na rynku pracy. Raport 2B pn. 
,,Wpływ zidentyfikowanych tendencji w ruchu turystycznym w regionie na trendy rozwojowe                         
w gospodarce turystycznej na Dolnym Śląsku”, s. 33. 
37 Strona internetowa www.pzw.org.pl. 
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Ślęża, Sudety Wałbrzyskie, oraz Sowiogórskim. Region dysponuje licznymi 

kompleksami leśnymi, stanowiącymi duży potencjał dla rozwoju tej formy turystyki. 

Na terenie Dolnego Śląska z możliwości polowania korzystają również turyści 

zagraniczni. 

 

Wnioski: 

• obszar województwa dolnośląskiego charakteryzuje się dużą różnorodnością 

krajobrazu, zróżnicowaniem rzeźby terenu, co wpływa na możliwość 

rozwijania różnorodnych form turystyki, 

• istnieje znaczna koncentracja walorów turystycznych w obszarach górskich, 

dotyczy to zarówno walorów specjalistycznych, jak i walorów krajoznawczych,  

• obszar regionu tworzy zróżnicowana rzeźba terenu obfitująca w bogactwo 

występowania form skalnych w postaci m. in. urwisk, wodospadów, przełomów 

rzecznych oraz terenów o wysokim stopni zalesienia - duże kompleksy leśne 

zlokalizowane są w Borach Dolnośląskich,  

• mocną stroną regionu jest występowanie wód mineralnych i leczniczych,                  

w  tym radoczynnych i termalnych i potencjał ośrodków leczniczych, co 

sprawia, że turystyka uzdrowiskowa może być markowym produktem 

turystycznym, 

• występowanie parków narodowych, krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody 

sprzyja rozwojowi turystyk aktywnej i wypoczynkowej, 

• różnorodność walorów kulturowych sprzyja uatrakcyjnieniu i rozwojowi 

turystyki krajoznawczej czy kulturowej,  

• region oferuje także dużą ilość imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, 

regionalnym, krajowym i międzynarodowym, 

• w subregionach rozwinięta jest turystyka pielgrzymkowa, która nierozerwalnie 

związana jest z chrześcijańskimi korzeniami w regionie (w celu lepszego 

wykorzystania potencjału niezbędne są działania promujące sanktuaria,  

szlaki pielgrzymkowe),   
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• w województwie istnieją znakomite warunki do uprawiania niszowych form 

turystyki aktywnej m. in.: wspinaczka skałkowa, paralotniarstwo /Subregion 

Sudetów Wałbrzyskich oraz Karkonoszy i Gór Izerskich/,  

• region posiada wysokiej rangi walory środowiskowe do rozwoju produktów 

turystycznych w sezonie zimowym, w oparciu o trasy narciarskie, wyciągi oraz 

elementy infrastruktury do uprawiania trasy narciarstwa biegowego (m.in. 

Subregion Karkonosze i Góry Izerskie), 

• na obszarze województwa występują rzeki i akweny wodne, które 

przystosowane są do pełnienia funkcji szlaków kajakowych i żeglarskich,  

• występuje wzrost zainteresowania turystyką jeździecką i jednocześnie rozwój 

nowych ośrodków jeździeckich, najwięcej ośrodków jeździeckich znajduje się 

w subregionach Ziemia Kłodzka i Karkonosze i Góry Izerskie, 

• największa sieć szlaków rowerowych jest w subregionach Karkonosze i Góry 

Izerskie, Ziemia Kłodzka, Sudety Wałbrzyskie, Nysa, Kwisa, Bóbr, Pogórze 

Kaczawskie oraz Ślęża, co zwiększa możliwości do uprawiania turystyki 

specjalistycznej, 

• rozwój turystyki specjalistycznej w subregionach jest szansą rozwoju regionu  

i przedłużeniem sezonu, 

• znaczący potencjał dla uprawiania turystyki narciarskiej (zjazdowej i biegowej) 

mają 3 subregiony: Karkonosze i Góry Izerskie, Sudety Wałbrzyskie  

oraz Ziemia Kłodzka. Narciarstwo biegowe można również - uprawiać  

w subregionach: Przedgórze Sudeckie oraz Ślęża. Istotnym czynnikiem 

warunkującym dalszy rozwój oferty subregionów w sferze turystyki narciarskiej 

jest systematyczna modernizacja i budowa infrastruktury tras narciarskich, 

wyciągów oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej w postaci wypożyczalni 

sprzętu narciarskiego oraz serwisu sprzętu, 

• tworzenie nowych szlaków pieszych i rowerowych, wraz z ich oznakowaniem, 

a także podnoszenie jakości infrastruktury towarzyszącej w postaci parkingów, 

miejsc postojowych czy wiat na szlakach i przy obiektach, przyczyni  

się w sposób istotny do wzrostu popytu na tego typu produkty specjalistyczne, 
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ważnym elementem jest również rozwój form turystyki rowerowej takich  

jak np. MTB oraz pieszej „Nordic Walking”, 

• koniecznym staje się zwiększenie zakresu i wielkości środków na 

skoncentrowaną promocję produktów turystycznych w układzie 

subregionalnym dla osiągnięcia efektu zrównoważonego rozwoju i aktywizacji 

turystycznej. 
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1.2. Jakość38 i atrakcyjność turystyczna39 produktów turystycznych40 
 Dolnego Śląska w układzie subregionalnym  

 

Walory turystyczne i ich określona atrakcyjność jako wielokrotnie podstawowy  

i bazowy element składowy każdego produktu turystycznego pozwalają  

na posiłkowanie się wynikami oceny ich atrakcyjności w ocenie jakości, czy 

atrakcyjności samego produktu turystycznego z zastrzeżeniem, że są to tylko oceny 

bardziej o charakterze jakościowo-wizerunkowych, niż statystycznie pewnym. 

 

Ocena jakości i atrakcyjności produktów turystycznych jest niezwykle trudnym 

zadaniem merytoryczno-metodologicznym ze względu na brak jednoznacznych 

narzędzi oraz wiarygodnych źródeł danych statystycznych. 

 

W 2010 roku Dolnośląska Organizacja Turystyczna przeprowadziła badania ruchu 

turystycznego na Dolnym Śląsku, pozwalające na podjęcie próby turystycznej 

waloryzacji i rangowania jakościowego produktów turystycznych w regionie. Badania 

te zostały przeprowadzone w formie wywiadów bezpośrednich, a częściowe wyniki 

zaprezentowano w tabelach poniżej. 

                                            
38 Patrz. szerzej  w H. Andrzejewska, T. Kolendo, l. Smoleńska, ,,Jakość w agroturystyce”, Poznań 
2006; Znanych jest wiele definicji jakości. Pomimo różnorodności podkreślić można wspólną cechę, 
jaką jest bezpośrednie lub pośrednie powiązanie pojęcia jakości z dziedziną użyteczności, łączącą się 
z wymaganiami nabywcy wyrobu czy usługi. Międzynarodowa Organizacja Standaryzacji (ISO) 
przyjęła uniwersalną, znormalizowaną i powszechnie obowiązującą definicję jakości: „jakość to ogół 
właściwości wyrobu lub usługi, decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia 
stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb”. 
39Patrz. szerzej w Z. Kruczek, ,,Metody badań atrakcji turystycznych”, [w:] Turystyka w badaniach 
naukowych. Red. R. Winiarski, W. Alejziak, AWF Kraków i WZIiZ w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów 
2005, s. 36; Pojęcie „atrakcje turystyczne” w literaturze przedmiotu pojmowane jest stosunkowo 
szeroko, mianowicie, obejmuje ono nie tylko elementy przyrody i kultury, ale np. poziom cen, postawy 
ludności miejscowej wobec turystów i turystyki, urządzenia turystyczne wraz z całą infrastrukturą 
techniczną.  
40  Ze względu na szeroki wachlarz definicji produktu turystycznego w literaturze na cele niniejszego 
raportu przytoczono definicje J. Altkorna, według którego w ujęciu węższym produktem turystycznym 
jest wszystko, co turysta kupuje (usługi transportowe, noclegowe, gastronomiczne), w ujęciu szerokim 
jest kompozycją tego co turysta czyni w czasie podróży turystycznej i w miejscu docelowego pobytu, 
dołączając do tego walory, urządzenia, usługi z których korzysta. Do kategorii produktu turystycznego 
zalicza produkty turystyczne proste w postaci: usług, rzeczy, obiektów, wydarzeń oraz produkty 
złożone w postaci imprez, szlaków, miejsc. 
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Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, we Wrocławiu jest zlokalizowanych 

najwięcej obiektów postrzeganych przez respondentów, jako najwartościowsze. 

Respondenci wymieniali wiele atrakcji turystycznych znajdujących się w subregionie 

wrocławskim. Są to m.in.: rynek wrocławski, Stare Miasto, Panorama Racławicka  

i fontanna wrocławska. Istotnym punktem na mapie atrakcji turystycznych Dolnego 

Śląska wskazywanym przez respondentów jest Zamek Książ. Mniejszym 

zainteresowaniem cieszą się atrakcje turystyczne o podobnym charakterze; zamki 

Czocha i Kliczków (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Top 10 produktów turystycznych na terenie Dolnego Śląska zdaniem 
turystów odwiedzających region (stan na 2010 r.). 

Lp. Subregion Produkty turystyczne  Procent turystycznych 
odpowiedzi  

1 Wrocław Rynek wrocławski 12,7% 
2 Sudety Wałbrzyskie Zamek Książ 7,3% 
3 Wrocław Stare Miasto Wrocław 6,1% 

4 Karkonosze i Góry 
Izerskie Śnieżka 3,9% 

5 Wrocław Ostrów Tumski 3,8% 
6 * Góry 3,4% 
7 Wrocław Panorama Racławicka 3,4% 
8 Wrocław Fontanna Wrocławska 3,2% 
9 Nysa, Kwisa, Bóbr Zamek Czocha 2,4% 
10 Bory Dolnośląskie Zamek Kliczków 2,4% 

Źródło: Opracowane przez DOT,  
Strona internetowa http://www.gazetagosp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=19:te-

miejsca-przycigaj-na-dolny-lsk&catid=3:regionalia&Itemid=16 
Wyniki nie sumują się do 100 % respondenci mogli wskazywać więcej niż jedną atrakcję. 
* - w pkt. 6 nie zweryfikowano subregionu ze względu na podaną „ogólną” nazwę produktu 
turystycznego, którą można zakwalifikować do więcej niż jednego subregionu. 

 

W Tabeli 4 zaprezentowano opinie respondentów d/t stopnia przystosowania 

obiektów dla ruchu turystycznego, co ma istotne znaczenie dla oceny ich ogólnej 

atrakcyjności. 
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Tabela 4. Top 10 najlepiej przystosowanych do ruchu turystycznego produktów 
turystycznych na  Dolnym Śląsku zdaniem turystów odwiedzających region (stan na 
2010 r.). 

Lp. Subregion Atrakcja turystyczna Procent turystycznych 
odpowiedzi   

1 Wrocław Rynek wrocławski 17,5% 
2 Sudety Wałbrzyskie Zamek Książ 6,3% 
3 Karkonosze i Góry Izerskie Świątynia Wang 3,0% 
4 Bory Dolnośląskie Zamek Kliczków 2,4% 
5 Wrocław Fontanna Wrocławska 2,2% 
6 Nysa, Kwisa, Bóbr Zamek Czocha 2,0% 
7 Karkonosze i Góry Izerskie Park Miniatur w Kowarach 1,6% 
8 Karkonosze i Góry Izerskie Western City Karpacz 1,6% 
9 Wrocław Hala Stulecia 1,2% 
10 Karkonosze i Góry Izerskie Wodospad Szklarki 1,2% 

Źródło: Opracowane przez DOT. 
Strona internetowa http://www.gazetagosp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=19:te-

miejsca-przycigaj-na-dolny-lsk&catid=3:regionalia&Itemid=16 
Wyniki nie sumują się do 100 % respondenci mogli wskazywać więcej niż jedną atrakcję. 

*Bazą do wnioskowania są dane zawarte w pkt. 1-3 tabeli. 

 

Jedno z pytań badawczych (w ramach badania DOT z 2010 r.) dotyczyło wskazania 

najbardziej atrakcyjnej miejscowości turystycznej w regionie. Respondenci 

w przeważającej większości wskazywali na miasto Wrocław (41,8% odpowiedzi). 

W następnej kolejności respondenci wymieniali Karpacz (16,3% odpowiedzi), jako 

najbardziej atrakcyjną miejscowość turystyczną Dolnego Śląska. Biorąc pod uwagę 

ranking najbardziej atrakcyjnych miejscowości turystycznych zdaniem turystów 

odwiedzających region, najwięcej wskazań d/t miejscowości  

w subregionie Karkonosze i Góry Izerskie oraz na Ziemi Kłodzkiej (Tabela 5).  
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Tabela 5. Top 10 najatrakcyjniejszych miejscowości turystycznych41 na  Dolnym 
Śląsku zdaniem turystów odwiedzających region (stan na 2010 r.). 
Lp. Subregion Miejscowość turystyczna Procent odpowiedzi 
1 Wrocław Wrocław 41,8% 
2 Karkonosze i Góry Izerskie Karpacz 16,3% 
3 Karkonosze i Góry Izerskie Szklarska Poręba 8,9% 
4 Ziemia Kłodzka Polanica Zdrój 7,5% 
5 Ziemia Kłodzka Kudowa Zdrój 3,2% 
6 Nysa, Kwisa, Bóbr Świeradów Zdrój 3,0% 
7 Karkonosze i Góry Izerskie Jelenia Góra 2,7% 
8 Sudety Wałbrzyskie Wałbrzych 2,1% 
9 Ziemia Kłodzka Kłodzko 1,4% 
10 Ziemia Kłodzka Duszniki Zdrój 1,2% 

Źródło: Opracowane przez DOT,  
Strona internetowa http://www.gazetagosp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=19:te-

miejsca-przycigaj-na-dolny-lsk&catid=3:regionalia&Itemid=16 
Wyniki nie sumują się do 100 % respondenci mogli wskazywać więcej niż jedną atrakcję. 

 

W Tabeli 6. przedstawiono, które produkty turystyczne są najatrakcyjniejsze dla 

respondentów. Są to: pałace, zamki, zabytkowe uzdrowiska, obiekty sakralne oraz 

turystyka piesza. Dosyć dobrze oceniono również atrakcyjność parków i rezerwatów 

przyrody, obiektów wpisanych na listę UNESCO, a także podziemi i fortyfikacji.  

 

Tabela 6. Najatrakcyjniejsze produkty turystyczne42 Dolnego Śląska (stan na 2010 r.) 

Lp. Produkty turystyczne 
Procentowy udział najatrakcyjniejszych 

produktów turystycznych w ogólnej liczbie 
odpowiedzi respondentów 

1 Pałace i parki Dolnego Śląska 28,7% 
2 Zamki piastowskie Dolnego Śląska 28,8% 
3 Turystyka piesza w górach 25,0% 
4 Zabytkowe uzdrowiska 24,2% 
5 Obiekty sakralne 22,8% 
6 Parki i rezerwaty przyrody 16,2% 
7 Dolnośląskie podziemia i fortyfikacje 15,6% 
8 Obiekty UNESCO 11,0% 
9 Dolnośląskie festiwale i wydarzenia 7,8% 
10 Szlak i obiekty cysterskie 7,2% 
11 Kulinaria i produkty lokalne 6,5% 

                                            
41 Ze względu na szeroki wachlarz definicji produktu turystycznego w literaturze na cele niniejszego 
raportu przytoczono definicje J. Altkorna, według którego w ujęciu węższym produktem turystycznym 
jest wszystko, co turysta kupuje (usługi transportowe, noclegowe, gastronomiczne), w ujęciu szerokim 
jest kompozycją tego co turysta czyni w czasie podróży turystycznej i w miejscu docelowego pobytu, 
dołączając do tego walory, urządzenia, usługi z których korzysta. Do kategorii produktu turystycznego 
zalicza produkty turystyczne proste w postaci: usług, rzeczy, obiektów, wydarzeń oraz produkty 
złożone w postaci imprez, szlaków, miejsc. 
42 Ibidem. 
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12 Bogactwo dolnośląskich lasów 5,4% 
13 Dolnośląskie szlaki rowerowe 5,0% 
14 Parki i centra rozrywki 4,9% 
15 Zabytkowe obiekty poprzemysłowe 4,9% 
16 Trasy i ośrodki narciarskie 3,6% 
17 Tradycje rzemieślnicze 3,4% 
18 Ośrodki Spa & wellness 3,2% 

Źródło: Opracowane przez DOT, 
Strona internetowa http://www.gazetagosp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=19:te-

miejsca-przycigaj-na-dolny-lsk&catid=3:regionalia&Itemid=16 
Wyniki nie sumują się do 100 % respondenci mogli wskazywać więcej niż jedną atrakcję.43 

 

W powyższych tabelach 3-6 ukazano, które produkty turystyczne, które zdaniem 

badanych są najlepiej dostosowane do ruchu turystycznego i najbardziej 

wartościowe czy atrakcyjne. Analiza wykazała, że najatrakcyjniejsze produkty 

turystyczne zlokalizowane są przede wszystkim w subregionach Wrocław, 

Karkonosze i Góry Izerskie oraz Ziemia Kłodzka. 

Analizując jakość i atrakcyjność produktów turystycznych Dolnego Śląska 

posiłkowano się również badaniami zrealizowanymi przez DOT w 2010 roku d/t 

Systemu Certyfikacji Produktów Turystycznych Dolnego Śląska44. Poniżej 

przedstawiono kilka kryteriów dotyczących produktów turystycznych: 

 
1. Produkt turystyczny 45: 

• wraz ze wzrostem oczekiwań turystów i rosnącej konkurencji w branży 

turystycznej ważnym staje się fakt świadomości różnicowania produktów  

dla potrzeb wyodrębnionych klientów, która jest uwzględniana w większości 

budowanych ofert produktów turystycznych (z badania wynika, że, około ¼  

klientów nie jest świadoma wagi tego typu działań).  

                                            
43 Dolnośląska Organizacja Turystyczna od 5 lat przeprowadza cykliczne badania ruchu turystycznego 
na Dolnym Śląsku. Pierwszy etap badań ruchu turystycznego przeprowadzono w 2010 roku.  
W badaniach udział wzięła reprezentatywna grupa 1001 turystów odwiedzających Dolny Śląsk. 
Podstawą wyników były bezpośrednie wywiady przeprowadzone w wielu atrakcjach i miejscowościach 
turystycznych regionu. Badanie były realizowane przy współfinansowaniu Departamentu Turystyki 
Ministerstwa Sportu i Turystyki RP oraz Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego.  
44 Ankietą certyfikacyjną objęto 100 atrakcji turystycznych na Dolnym Śląsku. Podczas badania wzięto 
pod uwagę szereg kryteriów decydujących o wyborze danej atrakcji przez turystę, jako celu wyjazdu 
turystycznego i determinujących pośrednio jakość produktu turystycznego. 
45 Open Mind Research Center Ł.H., ,,System Rekomendacji Produktów Turystycznych Dolnego 
Śląska’’, 2010 r. 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

48 
 

Wykres 1. Aktywność w podejmowaniu działań promocyjnych i sprzedażowych 
związanych z produktami turystycznymi na Dolnym Śląsku. 

 
Źródło: Open Mind Research Center Ł.H., „System Rekomendacji Produktów Turystycznych Dolnego 

Śląska”, s. 9.  
    

2. Cena produktu turystycznego46: 

• najpopularniejsze jest stosowanie cen grupowych i indywidualnych, 

zróżnicowana cena uwzględniająca specyfikę klientów, porę roku i dnia 

tygodnia jest jednym z podstawowych warunków zainteresowania klientów 

daną ofertą turystyczną. Cena jest jednym z kryteriów wyboru produktów 

turystycznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

46 Ibidem, przypis nr 26. 
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Wykres 2. Polityka cenowa w zarządzaniu atrakcją turystyczną na Dolnym Śląsku. 

 
Źródło: Open Mind Research Center Ł.H., „System Rekomendacji Produktów Turystycznych Dolnego 

Śląska”, s. 10. 
 

 
3. Dystrybucja produktu47: 

• świadomość roli, jaką mogą odgrywać pośrednicy w ramach dystrybucji 

produktu turystycznego, w znaczący sposób mogą wpływać na postrzeganie 

oferty. Dystrybucja może być istotnym elementem służącym do osiągania 

przewagi na rynku. W ramach badania respondenci w małym stopniu 

korzystają z usług pośrednictwa (w kraju 48% i z zagranicy 32%). 

  

Wykres 3. Dystrybucja produktu turystycznego - wykorzystanie pośrednictwa biur 
podróży na Dolnym Śląsku. 

 
Źródło: Open Mind Research Center Ł.H., „System Rekomendacji Produktów Turystycznych Dolnego 

Śląska”, s. 11.  

                                            
47 Ibidem, przypis nr 26. 
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4. Promocja48: 

• deklarowane użycie kanałów promocyjno – informacyjnych jest zadowalające, 

z punktu widzenia ankietowanych, którzy w znaczącym stopniu korzystali  

z kanałów informacyjnych, można wysnuć pozytywny wniosek, iż zarządzający 

atrakcjami turystycznymi mają świadomość tych form przekazu oraz wagi 

elementu marketingu mix. 

 

Wykres 4. Z jakich kanałów informacyjnych korzystano przy promocji swojej oferty  
na Dolnym Śląsku.   

 
Źródło: Open Mind Research Center Ł.H., „System Rekomendacji Produktów Turystycznych Dolnego 

Śląska”, s. 12. 
 

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w ramach opracowania 

niniejszego raportu, przeprowadziła 600 badań ankietowych w formie wywiadów 

bezpośrednich z turystami, odwiedzającymi 13 subregionów turystycznych Dolnego 

Śląska. Metodologia badania oraz wzór ankiety stanowią załącznik do niniejszego 

raportu.  

W załączniku nr 3, 3.1. Wynik badań ruchu turystycznego w układzie 

subregionalnym w 2011 r. – produkty turystyczne Dolnego Śląska, (s.173) 

przedstawiono wyniki badania z oznaczeniami wartości maksymalnych i minimalnych 

w celu ukazania skali danego zjawiska oraz subregionów - liderów w danej kategorii 

badawczej, co ma istotne znaczenie dla oceny wizerunku subregionów Dolnego 

                                            
48 Ibidem, przypis nr 26. 
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Śląska i pozwala na analizy porównawcze. W przeprowadzonym badaniu 

ankietowym, wzięło udział więcej mężczyzn niż kobiet (54,2% mężczyzn oraz 45,8% 

kobiety). Najwyższa średnia wieku ankietowanych to przedział między 26 a 35 lat 

(31,1%). Najwięcej ankietowanych pochodziło z Dolnego Śląska (45,7%), wśród 

ankietowanych 17% to turyści pochodzący z poza Polski. 

Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez respondentów (załącznik 3, 3.1., 

s.173): 

• turystyka aktywna i kulturowa to najlepiej rozwinięte formy turystyki na Dolnym 

Śląsku (średnio 30,8% odpowiedzi w ramach turystyki kulturowej, 38,7%  

dla turystyki aktywnej), 

• turystyka aktywna jest najlepiej rozwinęła się w subregionie Karkonosze i Góry 

Izerskie, natomiast turystyka kulturowa na Pogórzu Kaczawskim, turystyka 

uzdrowiskowa najlepiej rozwinięta jest na Ziemi Kłodzkiej, co jest również 

głównym motywem przyjazdu do tego subregionu, a także jego największą 

atrakcją turystyczną,  

• biorąc pod uwagę walory turystyczne Dolnego Śląska, z odpowiedzi 

ankietowanych wynika, że w subregionie Sowiogórskim występują 

najatrakcyjniejsze fortyfikacje i podziemia (25,4%). Z kolei godnym uwagi  

jest zamek Kliczków zlokalizowany w subregionie Bory Dolnośląskie (26,7%), 

• biorąc pod uwagę kategorię walorów obejmujących zabytkowe obiekty 

poprzemysłowe zdaniem respondentów najatrakcyjniejsze zlokalizowane są  

w subregionach: Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, Sudety Wałbrzyskie  

i Wrocławiu, 

• z danych wynika, iż pod względem koncentracji występowania szlaków 

pieszych dominującym jest subregion Karkonosze i Góry Izerskie (22,7%),  

• szlaki rowerowe skoncentrowane są i dominują jako element infrastruktury  

w Dolinie Odry Wschód (40,6%), co może świadczyć o dobrze rozwiniętej 

infrastrukturze związanej z turystyką aktywną, 

• zdaniem ankietowanych Pogórze Kaczawskie jest atrakcyjniejszym 

subregionem pod względem występowania sanktuariów i obiektów UNESCO 
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(w Jaworze znajduje się ewangelicki Kościół Pokoju, podobny obiekt 

występuje również w Świdnicy). 

 

Walory turystyczne i ich określona atrakcyjność, jako wielokrotnie podstawowy  

i bazowy element składowy każdego produktu turystycznego, pozwalają na 

posiłkowanie się wynikami oceny ich atrakcyjności w ocenie jakości czy atrakcyjności 

samego produktu turystycznego, z zastrzeżeniem, że są to tylko oceny bardziej                 

o charakterze jakościowo-wizerunkowych niż statystycznie pewnym. 

 

Tabela 7 prezentuje najczęściej udzielaną odpowiedz respondentów,  

w której wymieniali m. in. produkty turystyczne według nich najatrakcyjniejsze.  

Było to pytanie otwarte.  

 

Tabela 7. Najczęściej udzielane odpowiedzi respondentów dotyczące głównych 
atrakcji turystycznych/produktów turystycznych49 danego subregionu na Dolnym 
Śląsku. 

Subregion Atrakcja/produkt 
turystyczny 

% udzielonych 
odpowiedzi* 

Subregion Karkonosze i Góry Izerskie szlaki narciarskie, piesze, 
rowerowe, turystyczne 13,2% 

Subregion Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy Stawy 10,1% 
Subregion Pogórze Kaczawskie Kościół Pokoju w  Jaworze 23,5% 

Subregion Ślęża Zalew Mietkowski 14,0% 
Subregion Dolina Odry Wschód Kontakt z naturą 18,8% 
Subregion Sudety Wałbrzyskie Książ 17,3% 

Subregion Ziemia Kłodzka Uzdrowiska 23,2% 
Subregion Bory Dolnośląskie Ceramika Bolesławiecka 18,2% 

Subregion Nysa, Kwisa, Bóbr 
Browar 12,2% 

zamek Czocha 12,2% 
Subregion Dolina Odry Zachodniej Port Uraz 14,0% 

Przedgórze Sudeckie Opactwo w Henrykowie 15,8% 

                                            
49 Ze względu na szeroki wachlarz definicji produktu turystycznego w literaturze na cele niniejszego 
raportu przytoczono definicje J. Altkorna, według którego w ujęciu węższym produktem turystycznym 
jest wszystko, co turysta kupuje (usługi transportowe, noclegowe, gastronomiczne), w ujęciu szerokim 
jest kompozycją tego co turysta czyni w czasie podróży turystycznej i w miejscu docelowego pobytu, 
dołączając do tego walory, urządzenia, usługi z których korzysta. Do kategorii produktu turystycznego 
zalicza produkty turystyczne proste w postaci: usług, rzeczy, obiektów, wydarzeń oraz produkty 
złożone w postaci imprez, szlaków, miejsc. 
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Subregion Sowiogórski Sztolnia 12,1% 
Subregion Miasto Wrocław Rynek 11,5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań wykonanych w dniach 04.07-12.07.2011 roku. 
 
* najwyższy procent odpowiedzi w ogólnej populacji w danej kategorii.  

 
• spośród głównych atrakcji turystycznych subregionu Karkonosze i Góry 

Izerskie wymieniano przede wszystkim szlaki turystyczne, szlaki piesze  

i rowerowe, następne odpowiedzi dotyczyły gór (10, 5%), a także zabytków  

i przyrody (po 7,9%); subregion dysponuje bogatymi walorami krajoznawczymi 

i kulturowymi oraz produktami turystycznymi, w postaci m. in. szlaków 

turystycznych, które dają wiele możliwości do uprawiania turystyki pieszej  

i rowerowej, które są bardzo popularną i najtańszą formą spędzania czasu 

wolnego, 

• Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy to według respondentów obszar 

występowania atrakcji w formie głównie stawów (można domniemywać, że 

chodzi tu o stawy milickie 10,1%) i na ich obszarze bogatych siedlisk ptactwa 

wodnego i błotnego; jest to największy i najstarszy w Europie kompleks 

stawów tworzących unikalną atrakcję turystyczną, a docelowo produkt 

turystyczny regionu; wśród ankietowanych pojawiały się także wskazania  

na Bazylikę św. Jadwigi w 7,6%, jako atrakcji subregionalnej, 

• zdaniem respondentów jednym z produktów turystycznych Pogórza 

Kaczawskiego jest Kościół Pokoju w Jaworze - 23,5% odpowiedzi (obiekt 

UNESCO), Wąwóz Myśliborski (9,8%), rynek w Legnicy i Park Krajobrazowy 

Chełmy (po 7,8% odpowiedzi); jest to obszar wyróżniający się występowaniem 

walorów turystycznych krajoznawczych i wypoczynkowych, sprzyjających 

rozwojowi turystyki w subregionie, 

• za główną atrakcją turystyczną subregionu Ślęża respondenci uznali Zalew 

Mietkowski (14% odpowiedzi),  który jest największym zbiornikiem 

retencyjnym na Dolnym Śląsku, stwarzającym doskonałe warunki do 

uprawniania sportów wodnych, w tym żeglarstwa, 

• w subregionie Dolina Odry Wschód występują obszary terenów zielonych  

w postaci kompleksów lasów oraz duże ilości wód powierzchniowych,  
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co sprzyja rozwojowi produktów turystycznych związanych z turystyką 

aktywną i wypoczynkową; bardzo cenna dla turysty jest możliwość spędzania 

wolnego czasu obcując z naturą i przyrodą (18,85 odpowiedzi); w 12,5% 

odpowiedzi respondenci wskazali również rynek w Oławie, jako produkt 

charakteryzujący dany subregion, 

• dominującym produktem turystycznym w subregionie Sudetów Wałbrzyskich  

w ocenie badanych jest miejscowość Książ (17,3%) oraz Zamek Książ 

(13,5%), który jest jednym z trzech największych zamków w Polsce (zwany 

„Perłą Dolnego Śląska”) oraz jeden z największych w Europie, jest obiektem 

ze wszech miar imponującym i tworzącym unikalny produkt turystyczny 

regionu, 

• respondenci obok w/w produktów wymienili również Twierdzę Kłodzką, 

Muzeum Kolejnictwa, Muzeum Techniki, a także festiwal muzyki rocka 

gotyckiego Castle Party (3,8% odpowiedzi), 

• wg respondentów główną atrakcją turystyczną subregionu Ziemia Kłodzka                

są uzdrowiska (23,2%) oraz występujące w regionie wody mineralne; 

występowanie naturalnych zasobów wodnych przyczynia się do rozwoju 

turystyki uzdrowiskowej oraz lecznictwa związanego z poprawą zdrowia, 

• jednym z produktów turystycznych Borów Dolnośląskich w ocenie 

respondentów jest ceramika bolesławiecka (18,2%), charakteryzująca się 

unikatowym w skali świata wzornictwem, nawiązującym do kilkusetletniej 

tradycji garncarstwa, ankietowani wymienili również miejscowości takie jak: 

Bolesławiec, Żagań, Jawor czy Bolków,  

• wśród respondentów w subregionie Nysa, Kwisa i Bóbr najczęstszą 

odpowiedzią dotyczącą głównych produktów turystycznych był Zamek 

Czocha, zlokalizowany w gminie Leśna, a także Muzeum Browarnictwa                  

we Lwówku Śląskim (po 12,2%), który jest jedynym takim muzeum na Dolnym 

Śląsku; w subregionie poza wymienionymi produktami respondenci 

wskazywali również kościół Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu, 

wiadukt kolejowy nad Bobrem, Dom Zdrojowy w Świeradowie Zdrój, układ 
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średniowiecznych murów w m. Nowogrodziec, stanowiące bogactwo 

kulturowe subregionu, 

• w subregionie Dolina Odry Zachód najatrakcyjniejszy zdaniem badanych jest 

Port Uraz, zlokalizowany na 275 kilometrze Odry, na prawym brzegu, 

pomiędzy śluzą Wrocław - Rędzin a śluzą Brzeg Dolny50, produkt stanowi 

jeden z elementów do uprawiania aktywnych sportów wodnych na rzece 

Odrze, w tym do uprawiania turystyki kajakowej, 

• główną atrakcją subregionu Przedgórze Sudeckie zdaniem ankietowanych jest 

Opactwo w Henrykowie (15,8%), przyroda i natura (po 8,8% odpowiedzi),  

a także Złoty Stok, Kopalnia Złota oraz obiekty cysterskie (po 7,0% 

odpowiedzi),  

• w subregionie sowiogórkim wg ankietownych osób występują liczne szlaki 

turystyczne (10,6% odpowiedzi), co stwarza doskonałe warunki do uprawiania 

różnych form turystyki aktywnej (wycieczki piesze, rowerowe, nordic walking)  

oraz podziemne poniemieckie sztolnie w Walimiu i Głuszycy, stanowiące 

istotny „historyczny” produkt turystyczny,  

• według ankietowanych subregion Wrocław to obszar o niepowtarzalnych 

walorach kulturowych w postaci Rynku (11,5%), licznych kościołów (5,4%), 

Katedry (5,4%), Hali Ludowej (4,7%), fontanny (4,7%), które stanowią istotny 

element oferty turystycznej miasta, a także pośrednio regionu; zdaniem 

badanych w mieście odbywają się liczne imprezy kulturalne o znaczeniu 

krajowym i międzynarodowym np. wymieniony festiwal „Era Nowe Horyzonty” 

(4,7%). 

  

W tabeli 8 ukazano najczęściej udzielane odpowiedzi dotyczące skojarzeń  

z danym subregionem, a tym samym pośrednio świadomości respondentów  

o usługach czy produktach turystycznych. 

 

 

                                            
50 www.uraz.pl.   
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Tabela 8. Najczęściej udzielane odpowiedzi na pytanie: „Z czym najbardziej kojarzy 
się Panu(i) obszar, który odwiedzacie?” na Dolnym Śląsku. 

 
Z czym najbardziej kojarzy się Panu(i) 

obszar, który odwiedzacie? 
 

Skojarzenie % udzielonych 
odpowiedzi*51 

Subregion Karkonosze i Góry Izerskie  Góry 27,8% 
Subregion Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy  Bazylika Św. Jadwigi 13,0% 
Subregion Pogórze Kaczawskie  Kościół Pokoju w Jaworze 30,3% 

Subregion Ślęża  Góry 12,5% 
Odpoczynek 

Subregion Dolina Odry Wschód 
z rodziną

10,7% rower 
przygoda 

Subregion Sudety Wałbrzyskie  Zamek Książ 25,0% 
Subregion Ziemia Kłodzka  Uzdrowiska 26,1% 
Subregion Bory Dolnośląskie  Ceramika Bolesławiecka 27,8% 

Subregion Nysa, Kwisa, Bóbr  
Zamki 

26,7% 
Zamek Czocha 

Subregion Dolina Odry Zachodniej Różowy most w Głogowie 12,1% rondo w Głogowie
Przedgórze Sudeckie Góry, Góry Stołowe 17,9% 

Subregion Sowiogórski 
Góry 

26,7% 
Góry Stołowe 

Subregion Miasto Wrocław  Historia Wrocławia 10,8% 
Historia II wojna światowa 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań wykonanych w dniach 04.07-12.07.2011 roku. 
* najwyższy procent odpowiedzi w ogólnej populacji w danej kategorii. 

 

• respondenci wskazali, iż Karkonosze i Góry Izerskie kojarzą się przede 

wszystkim ze Śnieżką (14,8% odpowiedzi), a także ze szlakami górskimi  

i przyrodą (po 9,3% odpowiedzi),  

• Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy kojarzą się z Bazyliką św. Jadwigi,  

a także z karpiem milickim i Doliną Baryczy (po 9,3% odpowiedzi),  

• Pogórze Kaczawskie kojarzone jest z Kościołem Pokoju w Jaworze,  

oraz z architekturą (15,2% odpowiedzi) i historią (9,1% odpowiedzi), 

                                            
51 W niektórych subregionach podawano po kilka skojarzeń, ze względu na to, że na każdą odpowiedź 
przypadało tyle samo procent odpowiedzi. 
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• Ślęża to wg respondentów odpoczynek i góry (po 12,5% odpowiedzi), wraz ze 

swoimi zabytkami, warunkami przyrodniczymi (Park Krajobrazowy Gór 

Sowich), stanowi dogodne miejsce wypoczynku dla turysty, 

• Subregion Doliny Odry Wschód to obszar predystynowany do rozwoju 

turystyki rodzinnej, rowerowej i „przygody”, a także związany z tym 

wypoczynek (7,1% odpowiedzi); subregion oprócz koncentracji tras i szlaków 

posiada skorelowane produkty turystyczne, sprzyjające uprawianiu aktywnych 

form ruchu, np. ,,Nadodrzańskie safari”, „Odra - temat rzeka”, „Odra Slow-

tour”, „Odrzańskie Obserwatorium Doliny” (patrz rozdział 4), 

• Subregion Sudety Wałbrzyskie kojarzy się respondentom głównie z Zamkiem 

Książ (25%), który stanowi unikalny zabytek architektoniczny w skali kraju,  

• Subregion Ziemia Kłodzka kojarzony jest głównie z uzdrowiskami, następnie  

z naturą i górami (8,7% odpowiedzi), fakt ten nie dziwi, ponieważ region 

dysponuje uzdrowiskami znanymi w skali światowej, ponadto w subregionie 

występuje urozmaicona rzeźba terenu w postaci skalnych miasta, skalnych 

form i labiryntów (Błędne Skały, Skalne Grzyby, Szczeliniec),  

• Subregion Bory Dolnośląskie głownie kojarzony jest z ceramiką bolesławiecką 

(27,8%), co świadczy silnej marcie i rozpoznawalności tego dziedzictwa 

historycznego i rzemieślnictwa subregionalnego, 

• Subregion Nysa, Kwisa i Bóbr zdaniem respondentów, to poza zamkiem 

Czocha, także przyroda i lokalne piwo (po 16,7% odpowiedzi), subregion 

oprócz licznych walorów przyrodniczych obfituje w atrakcje kulturowe, w tym  

o znaczeniu lokalnym, 

• Dolina Odry Zachód w ocenie badanych to przede wszystkim różowy most 

oraz rondo znajdujące się w mieście Głogów, dziwi fakt kojarzenia subregionu 

tylko z wymienioną infrastrukturą, Głogów dysponuje licznymi zabytkami  

o znaczeniu kulturalnym w tym m. in.: Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 

Stare Miasto, zabytkowe kościoły,  

• Subregiony Przedgórze Sudeckie (17,9% odpowiedzi) i Sowiogórski (26,7% 

odpowiedzi) kojarzone są z górami Stołowymi,  
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• Subregion wrocławski kojarzy się respondentom z historią miasta i II wojną 

światową, a także z Euro 2012 (6,0% odpowiedzi) oraz z Panoramą 

Racławicką, Halą Ludową, europejską stolicą kultury i festiwalem „Era Nowe 

Horyzonty” (4,7% odpowiedzi), co może świadczyć o dużym potencjale 

kulturowym stolicy Dolnego Śląska. 
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1.3. Aktualny wizerunek regionu 
 

Na potrzeby niniejszego raportu Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. 

przeprowadziła 600 badań ankietowych w formie wywiadów bezpośrednich  

z turystami, odwiedzającymi 25 miejscowości (które reprezentują 13 subregionów 

turystycznych) Dolnego Śląska. Metodologia badania oraz wzór ankiety stanowią 

załącznik nr 1 i 2 do niniejszego raportu. Poniżej w tabeli 8 przedstawiono wyniki 

badania z oznaczeniami wartości maksymalnych i minimalnych w celu ukazania skali 

danego zjawiska oraz subregionów - liderów w danej kategorii badawczej, co ma 

istotne znaczenie dla oceny wizerunku subregionów Dolnego Śląska.  

Aktualny wizerunku Dolnego Śląska zbadano poprzez analizę ocen respondentów 

d/t poszczególnych elementów usług turystycznych w subregionach,  

w którym każdy element usług został oceniony przez ankietowanego turystę wg skal 

(-3) - 3 (Tabela 9). Natomiast wyniki procentowe w formie tabelarycznej 

przedstawiono w załączniku nr 3, 3.2. Badanie wizerunku Dolnego Śląska (s. 173). 

 

Tabela 9. Oznaczenie skali jaką przyznawali respondenci w badaniu ankietowym d/t 
elementów usług turystycznych w subregionach Dolnego Śląska. 

Ocena  Oznaczenie skali 

‐3  bardzo niski / niska / mała/ nieinteresująca / niedostępna / trudny. 

‐2  niski / niska / mała/ nieinteresująca / niedostępna / trudny 

‐1  raczej niski / niska / mała/ nieinteresująca / niedostępna / trudny 

0 
ani nie wysoki / wysoka / duża / interesująca / dostępna / łatwy, ani nie niski / niska 

/ mała/ nieinteresująca / niedostępna / trudny 

1  raczej wysoki / wysoka / duża / interesująca / dostępna / łatwy 

2  wysoki / wysoka / duża / interesująca / dostępna / łatwy 

3 
bardzo: wysoki / wysoka / duża / interesująca / dostępna / łatwy, 2 ‐ wysoki / 

wysoka / duża / interesująca / dostępna / łatwy 

Źródło: Opracowanie własne zgodnie z metodologią badania przedstawioną w załączniku nr 1 (s.165) 
i 2 (s. 170). Badanie wykonano w dniach 04.07-12.07.2011 roku. 
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Tabela 10. Badanie wizerunku Dolnego Śląska. 
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3 8,4% 10,5% 12,4% 12,1% 15,4% 31,6% 28,2% 30,6% 18,7% 
2 19,6% 27,1% 25,9% 30,2% 25,9% 32,9% 32,9% 30,8% 30,0% 
1 26,1% 22,9% 22,0% 22,8% 24,9% 17,6% 20,4% 25,2% 27,6% 
0 36,0% 24,5% 33,1% 24,7% 20,5% 11,3% 11,7% 9,6% 14,1% 
-1 7,8% 9,5% 5,4% 6,9% 7,0% 3,2% 2,6% 2,7% 4,8% 
-2 0,9% 3,7% 0,7% 2,0% 3,3% 2,3% 2,5% 0,6% 3,2% 
-3 1,2% 1,8% 0,4% 1,3% 3,0% 1,1% 1,7% 0,6% 1,8% 

Źródło: Opracowanie własne zgodnie z metodologią badania przedstawioną w załączniku nr 1 (s.165) 
i 2 (s. 170). Badanie wykonano w dniach 04.07-12.07.2011 roku. Opis znaczenia numeracji skali od  
(-3) do 3 przedstawiono w Tabela 9). 
 

Dla ułatwienia analizy, poniżej także w formie kartogramów nr 16-20 

przedstawiono uzyskane dane na tle układu przestrzennego regionu (wykorzystano 

dane - zdiagnozowane wartości najwyższe danej odpowiedzi w odniesieniu do całej 

grupy subregionów).    



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

61 
 

Rysunek 16. Wynik badania z dnia 04.07-12.07.2011 r.  –  Ceny i jakość usług noclegowych na Dolnym Śląsku. 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s.165) i nr 2 (s.170).  

 
Najwyższe ceny za usługi noclegowe zdaniem ankietowanych występują w subregionie Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy 

(25,0% odpowiedzi), przy czym część respondentów uznawała ceny za relatywnie niskie (6,3% odpowiedzi). Najniższe ceny usług 

noclegowych zdaniem niewielkiej liczby respondentów występują w subregionie Sowiogórskim (5,7% odpowiedzi) i Nysa, Kwisa  
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i Bóbr (5,6% odpowiedzi). Tylko w subregionie Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy niska cena noclegu (6,3% odpowiedzi) 

odpowiada niskiej jakości (4,8% odpowiedzi). Subregion Dolina Odry Zachód zdaniem respondentów ma ani wysoką ani niską 

zarówno cenę (53,8% odpowiedzi), jak i jakość (36,4% odpowiedzi). Na uwagę zasługują subregiony, gdzie występuje wysoka 

jakość usług noclegowych, przy dość niskiej ich cenie. Są to subregiony: Bory Dolnośląskie (cena – 3,6% odpowiedzi, jakość – 

32,1% odpowiedzi) i Pogórze Ślęża (cena – 4,3% odpowiedzi, jakość – 41,7% odpowiedzi). 
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Rysunek 17. Wynik badania z dnia 04.07-12.07.2011 r.  – Cena i jakość usług gastronomicznych  na Dolnym Śląsku.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s.165) i nr 2 (s.170).  
 

Analizując oceny ankietowanych na temat ceny i jakości usług gastronomicznych, zauważono, iż w subregionie Dolina Odry 

Wschód cena usług gastronomicznych jest w opinii badanych ani wysoka ani niska (80% odpowiedzi) i odpowiada jakości tych 

usług, które również są ani wysokie ani niskie (81,4% odpowiedzi). Najwyższej jakości usługi gastronomiczne zdaniem badanych 
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osób świadczone są przez gestorów obiektów gastronomicznych w subregionie Bory Dolnośląskie, a najniższą odnotowano  

w stosunku do subregionu Dolina Odry Zachód. 
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Rysunek 18. Wynik badania z dnia 04.07-12.07.2011 r. – Oferta kulturalno-rozrywkowa/Ilość atrakcji turystycznych na Dolnym 
Śląsku. 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s.165) i nr 2 (s.170). 

 

Analizując wyniki badań ankietowych d/t oferty kulturalno-rozrywkowej Dolnego Śląska, według respondentów dużą ofertę 

posiada subregion Wrocław (duża – 37,5% odpowiedzi). Mała (14,3% odpowiedzi), dość mała (35,7%) i bardzo mała (14,3%) ilość 
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ofert kulturalno-rozrywkowych występuje w subregionie Dolina Odry Wschód, podobnie jak w kategorii ilości atrakcji turystycznych 

(18,5% odpowiedzi – dość mała, 22,2% odpowiedzi – mała, 11,1% odpowiedzi – bardzo mała). 

Zdaniem ankietowanych dużą ilości atrakcji turystycznych posiadają subregiony Sudety Wałbrzyskie (50,0% odpowiedzi), 

Sowiogórski (47,6% odpowiedzi) i Wrocław (42,7% odpowiedzi). Ani dużą ani małą zarówno ofertę kulturalną (50,0% odpowiedzi), 

jak i turystyczną (29,7% odpowiedzi) posiada subregion Nysa, Kwisa i Bóbr. 
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Rysunek 19. Wynik badania z dnia 04.07-12.07.2011 r.  – Ilość atrakcji obiektów architektury/Ilość atrakcji przyrodniczych  
na Dolnym Śląsku. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s.165) i nr 2 (s.170).  
 

Analizując subregiony pod względem ilości atrakcji obiektów architektury i atrakcji przyrodniczych zarówno dużo obiektów 

(40,9% odpowiedzi),  jak i atrakcji przyrodniczych (38,5% odpowiedzi) występuje w subregionie Ziemia Kłodzka. Bardzo dużo i dużo 

obiektów architektury zdaniem respondentów znajduje się w zachodnio-południowej części Dolnego Śląska (patrz rysek po lewej  
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na rozmieszczenie strzałek o wartości bardzo duża i duża). Negatywnie postrzegamy jest subregion Dolina Odry Wschód, gdzie 

tych atrakcji jest mało i bardzo mało (obiekty architektury - 34,6% odpowiedzi, atrakcje przyrodnicze – 23,1% odpowiedzi), a także 

Ślęża, gdzie oceniono, że atrakcji przyrodniczych jest mało w tym subregionie (5,9% odpowiedzi). 
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Rysunek 20. Wynik badania z dnia 04.07-12.07.2011 r.  - Zagospodarowanie 
walorów turystycznych na Dolnym Śląsku. 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.165) i nr 2 (s.170).  

 
 

Zdaniem respondentów (czytaj stosowne i wystarczające) zagospodarowanie 

walorów turystycznych posiadają subregiony Karkonosze i Góry Izerskie (35,7% 

odpowiedzi) oraz Przedgórze Sudeckie (38,2% odpowiedzi). Natomiast 

zagospodarowanie subregionu Ziemia Kłodzka ocenione zostało zarówno jako 

wysokie (43,9% odpowiedzi), ale również jako ani wysokie ani niskie (26,8% 

odpowiedzi), co może świadczyć o rozbieżnych opiniach respondentów na temat 

tego subregionu.  

Niskie zagospodarowanie walorów turystycznych posiada subregion Dolina Odry 

Wschód (11,5% odpowiedzi – dość mała, 23,1% odpowiedzi – mała, 26,9% 

odpowiedzi – bardzo mała). 
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Badania wizerunku Dolnego Śląska zostały również przedstawione w dokumencie 

pn. „Strategia komunikacji wizerunkowej województwa dolnośląskiego w kraju i za 

granicą na lata 2009-2014 ze szczególnym uwzględnieniem EURO 2012”52.  

W dokumencie tym przedstawiono wyniki badań dotyczące m.in. postrzegania 

Dolnego Śląska przez turystów polskich i zagranicznych53 oraz analizę 

konkurencyjności regionu na tle innych regionów Polski. Poniżej zaprezentowano 

wybrane schematy zamieszczone w w/w dokumencie. 

 

Rysunek 21. Wizerunek Dolnego Śląska postrzegany przez turystów. 

 
Źródło: MarketPlace Grupa Eskadra, „Strategia komunikacji wizerunkowej województwa 
dolnośląskiego w kraju i za granicą na lata 2009-2014 ze szczególnym uwzględnieniem 
EURO 2012”, s. 107. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
52 MarketPlace Grupa Eskadra, „Strategia komunikacji wizerunkowej województwa dolnośląskiego  
w kraju i za granicą na lata 2009-2014 ze szczególnym uwzględnieniem EURO 2012”. 
53 Badanie przeprowadzono w całej Polsce (we wszystkich województwach, poza dolnośląskim (wśród 
turystów spędzających urlopy i wakacje w kraju). 
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Rysunek 22. Dolny Śląsk na tle innych regionów. 
 

 
 
Źródło: MarketPlace Grupa Eskadra, „Strategia komunikacji wizerunkowej województwa 
dolnośląskiego w kraju i za granicą na lata 2009-2014 ze szczególnym uwzględnieniem 
EURO 2012”, s 105.  

 

Rysunek 23. Konkurencyjność Dolnego Śląska na tle innych regionów Polski. 

 
 

Źródło: MarketPlace Grupa Eskadra, „Strategia komunikacji wizerunkowej województwa 
dolnośląskiego w kraju i za granicą na lata 2009-2014 ze szczególnym uwzględnieniem 
EURO 2012”, s. 104.  
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Rysunek 24. Konkurencyjność Dolnego Śląska na tle innych regionów. 

 
Źródło: MarketPlace Grupa Eskadra, „Strategia komunikacji wizerunkowej województwa 
dolnośląskiego w kraju i za granicą na lata 2009-2014 ze szczególnym uwzględnieniem 
EURO 2012”, s. 104. 
 

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami w dokumencie pn. „Strategia 

komunikacji wizerunkowej województwa dolnośląskiego w kraju i za granicą na lata 

2009-2014 ze szczególnym uwzględnieniem EURO 2012” 54 : 

• „Dolny Śląsk oceniany jest pozytywnie, jednak bardziej pozytywnie 

postrzegany jest przez mieszkańców, 

• kojarzony jest przede wszystkim z Wrocławiem i jego ciekawą ofertą,  

a w dalszej kolejności z regionem, 

• turyści kojarzą region przede wszystkim z całym Śląskiem, przypisując mu 

cechy przemysłowe, 

• Dolny Śląsk jest regionem dla mieszkańców atrakcyjnym we wszystkich 

porach roku, określany jest raczej jako miejsce wypoczynku weekendowego 

oraz atrakcyjny cel wakacyjny, 

                                            
54 MarketPlace Grupa Eskadra, „Strategia komunikacji wizerunkowej województwa dolnośląskiego  
w kraju i za granicą na lata 2009-2014 ze szczególnym uwzględnieniem EURO 2012”. 
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• mieszkańcy Dolnego Śląska określają region, jako gościnny, życzliwy, 

posiadający: specyficzny klimat, unikalne atrakcje turystyczne, dobą 

infrastrukturę turystyczną np. zróżnicowaną bazę noclegową, całoroczny 

kalendarz imprez kulturalnych i rozrywkowych, 

• mieszkańcy innych regionów postrzegają Dolny Śląsk głównie, jako cel 

podróży weekendowy w lecie i w zimie, 

• koniecznie należy promować region, jako miejsce atrakcyjne turystycznie nie 

tylko na weekendy, ale przez cały rok”55. 

 

W 2007 roku rozpoczęła się ogólnopolska kampania promocyjna Dolnego Śląska. 

"To je výborné. Das ist super! Dolny Śląsk". W ramach projektu powstało logo 

województwa w postaci tęczowego Ślężańskiego Misia, którego projekt opierał się  

na kamiennym posągu stojącym na górze Ślęża (Rysunek 24). Kampania 

promocyjna markowych produktów turystycznych Dolnego Śląska oceniona została, 

jako przeprowadzona z sukcesem. Około 57% respondentów oceniło reklamę 

telewizyjną regionu, jako bardzo atrakcyjną lub atrakcyjną. Ponadto 69% 

respondentów potwierdziło zamiar odwiedzenia Dolnego Śląska w celach 

turystycznych po obejrzeniu reklamy w telewizji. Z kolei kampania outdoorowa 

Dolnego Śląska miała największy zasięg wśród osób młodych oraz wśród 

specjalistów i kadry zarządzającej56.  

 

Rysunek 25. Logo Ślężańskiego Misia 

 
Źródło: Strona internetowa www.miastowroclaw.blox.pl/tagi_b/200613/slezanski-mis.html. 

                                            
55 Ibidem. 
56 www.turystyka.dolnyslask.pl/content/view/388/1/, stan na lipiec 2011. 
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Warto również wspomnieć o przeprowadzonej kampanii promocyjnej, która mogła 

mieć wpływ na postrzeganie Dolnego Śląska, jako atrakcyjnej destynacji turystycznej 

w sferze turystyki uzdrowiskowej zarówno przez samych mieszkańców regionu jak  

i turystów z Polski. Mowa tu o kampanii promocyjnej 10 dolnośląskich gmin 

uzdrowiskowych pod hasłem „Dowód na udany wypoczynek”, które otrzymały środki 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wspólną promocję produktu 

turystycznego „Uzdrowiskowy Dolny Śląsk”57. Założeniem kampanii było odświeżenie 

wizerunku Dolnego Śląska, posiadającego wysokie walory turystyczne                      

i uzdrowiskowe. Ogólnopolska kampania przedstawiała potencjał gmin pod wspólną 

marką „All Inclusive”. Autorzy kampanii za pomocą hasła „Dowód na udany 

wypoczynek”, chcieli zainteresować swoją ofertą osoby poszukujące atrakcyjnych 

form aktywnego spędzenia wolnego czasu, turystyki i rekreacji oraz prawdziwego 

sanus per aquam [łac. zdrowie przez wodę], jakie mogą zapewnić zabiegi 

z wykorzystaniem uzdrowiskowych źródeł wód leczniczych i mineralnych58. Poniżej 

zaprezentowano baner reklamowy wykorzystany w kampanii promocyjnej. 

 

Rysunek 26. Baner reklamowy kampanii promocyjnej projektu „Uzdrowiskowy Dolny 
Śląsk”. 

 
Źródło: Strona internetowa www.uzdrowiskowydolnyslask.pl. 

                                            
57 Uzdrowiskowy Dolny Śląsk tworzą: Jelenia Góra, jako lider projektu, Świeradów - Zdrój, Niemcza, 
Kudowa - Zdrój, Duszniki - Zdrój, Polanica - Zdrój, Szczawno - Zdrój, Jedlina - Zdrój, Lądek - Zdrój, 
Bystrzyca Kłodzka. W ramach kampanii pojawiło się ok. 800 bilbordów w największych miastach 
województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-
pomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Akcja 
promocyjna, skierowana głównie do ludzi młodych (powyżej 30 lat) i aktywnych zawodowo 
(zarabiających ok. 3000 zł), objęła również działania w media.  
Kampania miała również zwrócić uwagę na problemy uzdrowisk, których źródłem są nie tylko 
trudności finansowe, ale także brak odpowiednich inwestycji.  
58 www.fizjoterapiaonline.pl/uzdrowiskowy_dolny_slask_all_inclusive,274,n.html, stan na 13.06.2011. 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

75 
 

Na wizerunek regionu ma również wpływ postrzeganie przez mieszkańców  

i turystów stolicy Dolnego Śląska – miasta Wrocławia. Zgodnie z odpowiedziami 

udzielanymi w ankiecie pt. „Wizerunek Wrocławia w oczach turystów” 59 dostępnej  

w Internecie: 

• ponad 90% ankietowanym podoba się miasto Wrocław (pytanie: „Jakie jest 

Pani/a wrażenie związane z Wrocławiem?”), 

• wizytówką Wrocławia wg ankietowanych w pierwszej kolejności są: Starówka - 

65,76% odpowiedzi i Panorama Racławicka - 54,05% odpowiedzi, ponad 20% 

głosów otrzymał: Ogród Zoologiczny, Ostrów Tumski, Uniwersytet Wrocławski 

i Hala Ludowa (pytanie: „Co wg Pani/a jest wizytówką Wrocławia?”), 

• Wrocław kojarzy się ankietowanym głównie z zoo, zabytkami, Starówką 

(pytanie: „Z czym Pani/u kojarzy się Wrocław?”), 

• Na pytanie: „Co najbardziej podoba się Pani/u we Wrocławiu?” ponad 50 % 

respondentów wskazało na architekturę miasta, 46,84% wymieniało 

klimat/atmosfera w mieście, ponad 30% ankietowanych odpowiadało, że parki, 

ogrody i miejsca rekreacji, zabytki, wydarzenia/życie kulturalne, ogólny wygląd 

miasta, budynki, ulice itp., 

• Na pytanie: „Jakie są wg Pani/a cechy wizerunku miasta Wrocław?” 58,55% 

ankietowanych odpowiedziało, że jest to miasto otwarte na ludzi; 57,65% 

że jest miastem biznesu/inwestycji, około 45% uznało Wrocław za miasto  

nauki, a 41,44% ankietowanych nazwało stolicę Dolnego Śląska miastem 

turystycznym,  

• 93,69% ankietowanych uznało, że chcieliby jeszcze raz przyjechać do 

Wrocławia (pytanie: Chciałbym/am kiedyś jeszcze raz przyjechać  

do Wrocławia?”), a 73,87% odpowiedziało, że jest kolejny raz we Wrocławiu. 

 

W tabeli 11 zaprezentowano wyniki odpowiedzi respondentów w w/w badaniu 

dotyczące pytania: „Czym Wrocław wyróżnia się na tle innych miast?”. Zgodnie  

                                            
59 Badanie internetowe pt. „Wizerunek Wrocławia w oczach turystów”, 
www.ankietka.pl/ankieta/10016/wizerunek-wroclawia-w-oczach-turystow.html, stan na 13.06.2011. 
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z odpowiedziami Wrocław wyróżniają pozytywnie przede wszystkim: wydarzenia 

kulturalne oraz zabytki architektury i budownictwa. A miasto zdaniem ankietownych 

nie wyróżnia się obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, a także warunkami życia 

swoich mieszkańców. 

 

Tabela 11. Odpowiedzi na pytanie: „Czym Wrocław wyróżnia się na tle innych 
miast?”. 

 % (Odpowiedzi) 

Odpowiedź wyróżnia 
pozytywnie 

słabo wyróżnia 
pozytywnie 

nie 
wyróżnia 

słabo wyróżnia 
negatywnie 

wyróżnia 
negatywnie 

bliskość gór 
 

45,04% 
 

 
25,22% 

 

 
29,72% 

 
0,0% 0,0% 

bliskość granicy  
z Niemcami  
i Czechami 

 
46,84% 

 

 
24,32% 

 

 
27,92% 

 

 
0,9% 

 
0,0% 

przemysł  
i rozwój 
gospodarczy 

 
54,05% 

 

 
22,52% 

 

 
22,52% 

 

 
0,9% 

 
0,0% 

warunki życia 
mieszkańców 
miasta 

35,13% 
 

24,32% 
 

 
34,23% 

 

 
3,6% 

 

 
2,7% 

 

wydarzenia 
kulturalne 

 
63,96% 

 

 
21,62% 

 

 
10,81% 

 

 
1,8% 

 
1,8% 

biznes 
turystyczny (np. 
hotele, biura 
podróży) 

 
47,74% 

 

 
33,33% 

 

 
17,11% 

 

 
1,8% 

 
0,0% 

ilość 
przyjezdnych z 
zagranicy 

 
38,73% 

 

 
36,03% 

 

 
22,52% 

 

 
1,8% 

 

 
0,9% 

 

obiekty sportowe 
i rekreacyjne 

 
25,22% 

 

 
39,63% 

 

 
32,43% 

 

 
1,8% 

 

 
0,9% 

 
zabytki 
architektury  
i budownictwa 

 
70,27% 

 

 
20,72% 

 

 
8,1% 

 

 
0,9% 

 
0,0% 

Źródło: Badanie internetowe pt. „Wizerunek Wrocławia w oczach turystów”, stan na 13.06.2011. 
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Wnioski: 

• Dolny Śląsk oceniany jest pozytywnie w kilku kategoriach cech istotnych  

z punktu widzenia sektora turystyki zarówno przez mieszkańców, jak  

i turystów, 

• na wizerunek regionu niewątpliwie ma wpływ jego stolica –Wrocław oraz to jak 

miasto jest postrzegane, 

• region oceniany jest jako gościnny i życzliwy, dlatego też postuluje się  

o dołożenie starań, aby taki wizerunek regionu został utrzymany, 

• interesująca oferta kulturalno-rozrywkowa występuje we Wrocławiu, dlatego 

też należy dążyć do wzbogacenia tej oferty w pozostałych subregionach, 

przede wszystkim w miastach „stolicach” subregionów, 

• bogata oferta kulturalno-rozrywkowa i bogaty kalendarz powoduje, że region 

jest atrakcyjny turystycznie przez cały rok, 

• Dolny Śląsk postrzegany jest jako region, gdzie występują przeciętne ceny 

noclegów i usług gastronomicznych, a jakość ich oceniona została jako dość 

niska, co może wpływać negatywnie na wizerunek regionu, a jego 

postrzeganie ma również wpływ nie tylko turystów, ale również przyszłych 

mieszkańców, czy inwestorów, 

• Dolny Śląsk ze swoją bogatą ofertą kulturową, obiektami architektury  

i atrakcjami przyrodniczymi może być regionem udanych wakacji dla każdego 

polskiego, jak i zagranicznego turysty, 

• można określić wizerunek regionu jako nie dość spójny i pomimo wielu akcji 

promocyjnych nie została wypracowana jednolita marka regionalna, w tym 

turystyczna, która byłaby parasolem dla powstających marek subregionalnych. 
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1.4. Skala popytu na kluczowe walory turystyczne regionu 
 

Kwestia poznania skali popytu na walory turystyczne regionu jest wyjściową przy 

rozwoju produktu turystycznego, stąd w rozdziale tym przedstawiono wyniki badań 

terenowych.60  
W celu określenia skali popytu przedstawiono wyniki badań pytania nr 261 ankiety 

(załącznik nr 2, s.170), w którym poszczególne elementy pytania przyporządkowano 

do walorów turystycznych.62 Zastosowano podział na walory wypoczynkowe, 

krajoznawcze i specjalistyczne, zgodnie z podziałem podanym w podrozdziale 1.1. 

Struktura przestrzenna walorów turystycznych w regionie (s. 8). 

Wyniki badań przedstawiono dla całego Dolnego Śląska i w układzie 

subregionalnym (załącznik nr 3, 3.3. Skala popytu na kluczowe walory turystyczne 

Dolnego Śląska w układzie subregionalnym, s.189). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
60 Na cele niniejszego raportu przeprowadzono badania własne w formie wywiadów bezpośrednich  
w 13 subregionach turystycznych Dolnego Śląska w okresie 04.07-12.07.2011 r. Szczegółową 
metodologię przeprowadzonego badania przedstawiono w załącznikach numer 1 i 2 niniejszego 
raportu.  
61 W ramach pytania nr 2 ankiety, wszystkich odpowiedzi w skali Dolnego Śląska udzielono 1083,  
z czego odpowiedzi dotyczące walorów turystycznych stanowią 829. 
62 Elementy pytania nr 2 ankiety, to jedne z elementów składowych walorów turystycznych. Na cele 
niniejszego raportu i podrozdziału zastosowano metodologię polegającą na przyporządkowaniu do 
każdego waloru poszczególnych elementów składowych. I tak do waloru wypoczynkowego 
przyporządkowano – wypoczynek (w lesie, nad wodą, w górach), do waloru krajoznawczego – 
zwiedzanie (architektura, kultura, przyroda), do waloru specjalistycznego – uprawianie turystyki 
aktywnej – pieszej, rowerowej, narciarskiej innej, poprawa zdrowia). 
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Wykres 5. Skala popytu na walory turystyczne w 2011 r. na Dolnym Śląsku63. 
 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.165) i 2 (s.170). Badanie zostało przeprowadzone w dniach 04.07-
12.07.2011 rok.  
 

Z powyższego wykresu ( 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 5) wynika że w województwie dolnośląskim największy popyt wśród 

turystów występuje na walory krajoznawcze (43,8% odpowiedzi), związane ze 

zwiedzaniem dotyczącym architektury, kultury i przyrody (osobliwości przyrodnicze 

takie jak: parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody). Najmniejszy jest popyt na 
                                            

63 Walory wypoczynkowe – wypoczynek (w lesie, nad wodą, w górach); walory krajoznawcze – 
zwiedzanie (architektura, kultura, przyroda); walory specjalistyczne – uprawianie turystyki aktywnej 
(pieszej, rowerowej, narciarskiej), poprawa zdrowia, rehabilitacja. 
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walory specjalistyczne (23,9% odpowiedzi), związane  

z aktywnym wypoczynkiem oraz poprawą zdrowia, wiążącym się miejscowościami 

uzdrowiskowymi64. 

Popyt turystów na walory turystyczne Dolnego Śląska określono również  

w podziale na płeć, wiek i wykształcenie respondentów. Wyniki przedstawiono  

na poniższych wykresach.  

 
Wykres 6. Skala popytu na walory turystyczne w 2011 r. na Dolnym Śląsku według 
płci respondentów. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.165) i 2 (s.170). Badanie zostało przeprowadzone w dniach 04.07-
12.07.2011 rok.  
 

Wykres 7. Skala popytu na walory turystyczne w 2011 roku na Dolnym Śląsku 
według wykształcenia respondentów. 

                                            
64 W ramach pytania nr 2 ankiety, ze wszystkich udzielonych odpowiedzi, 77% dotyczyło walorów 
turystycznych. Procenty dotyczące skali popytu na walory turystyczne dla całego Dolnego Śląska 
obliczono z ogółu odpowiedzi dotyczących tylko walorów turystycznych. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.165) i 2 (s.170). Badanie zostało przeprowadzone w dniach 04.07-
12.07.2011 rok.  
Na wykresie zaznaczono wartości najwyższe w danej kategorii. 
Wykres 8. Skala popytu na walory turystyczne w 2011 r. na Dolnym Śląsku według 
wieku respondentów. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.165) i 2 (s.170). Badanie zostało przeprowadzone w dniach 04.07-
12.07.2011 rok.  
Na wykresie zaznaczono wartości najwyższe w danej kategorii. 
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Analiza wyżej prezentowanych danych pozwala na wyciągniecie kilku wniosków.  

I tak:  

• zarówno wśród kobiet (46,0% odpowiedzi), jak i mężczyzn (42,7% 

odpowiedzi) największy popyt występuje na walory krajoznawcze,  

• walory wypoczynkowe (32,3% odpowiedzi) i specjalistyczne (25,0% 

odpowiedzi) bardziej preferują mężczyźni, 

• z badań wynika, że wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym występuje 

większy popyt na walory krajoznawcze (48% odpowiedzi) i wypoczynkowe 

(44,0% odpowiedzi),  

• natomiast respondenci z wykształceniem średnim i wyższym bardziej preferują 

walory specjalistyczne związane z aktywną możliwością spędzenia czasu 

wolnego czy poprawą zdrowia, 

• biorąc pod uwagę wiek respondentów osoby do 25 roku życia częściej 

korzystają z walorów krajoznawczych (51,9% odpowiedzi), walory 

wypoczynkowe to domena osób w wieku 46-55 lat (36,3% odpowiedzi), 

natomiast osoby powyżej 55 roku życia korzystają głównie z walorów 

specjalistycznych (37,1% odpowiedzi), do których zaliczamy również usługi, 

jakie oferują uzdrowiska Dolnego Śląska (wyniki w załączniku 3.3., s. 189). 

 

Biorąc pod uwagę skalę popytu na walory turystyczne w podziale subregionalnym 

(Wykres 9)65: 

• największy popyt na walory krajoznawcze występuje w subregionach: Pogórze 

Kaczawskie (70,2% odpowiedzi) i we Wrocławiu (67,2% odpowiedzi), 

                                            
65 W ramach pytania nr 2 ankiety, odpowiedzi procentowe w poszczególnych subregionach rozkładały 
się następująco: KiGI - 89,5%, WTiDB - 66,9% ,PK – 82,5%, Ś – 92,3%, DOW – 51,3%, SW – 78,5%, 
ZK – 94,4%, BD - 85,5%, NKB – 71,9%, DOZ – 78,3%, PS – 73,1%, S – 93,2%, W – 57,7%.  
Ze względu na fakt, iż nie każdy element pytania nr 2 jest elementem składowym walorów 
turystycznych, procenty dotyczące skali popytu na walory turystyczne dla poszczególnych 
subregionów obliczono z ogółu odpowiedzi dotyczących tylko walorów turystycznych przypadających 
na dany subregion, czyli z odpowiedzi dotyczących wypoczynku (w lesie, nad wodą, w górach); 
zwiedzania (architektura, kultura, przyroda); uprawiania turystyki aktywnej (pieszej, rowerowej, 
narciarskiej), poprawy zdrowia, rehabilitacja. 
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• duży popyt na walory krajoznawcze odnotowano również w subregionach: 

Sudety Wałbrzyskie (56,5% odpowiedzi), Nysa Kwisa i Bóbr (53,7% 

odpowiedzi), Sowigórskim (52,2% odpowiedzi),  

• w subregionie Ślęża występuje największy popyt na walory wypoczynkowe 

(50% odpowiedzi), a także w Borach Dolnośląskich (41,5% odpowiedzi)  

i Dolinie Odry Zachód (40,7% odpowiedzi), 

• z badań wynika, że największy popyt na walory specjalistyczne występuje  

w subregionie Dolina Odry Wschód (70,0%), a także w subregionie Ziemia 

Kłodzka (43,5% odpowiedzi), Karkonosze i Góry Izerskie (36,5% odpowiedzi) 

oraz Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy (32,4% odpowiedzi), (wyniki  

w załączniku 3.3., s. 189). 
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Wykres 9. Skala popytu na walory turystyczne w 2011 r. na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym. 

 

Oznaczenia na wykresie: KiGI – subregion Karkonosze i Góry Izerskie, WTiB – subregion Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy, PK – subregion Pogórze 
Kaczawskie, Ś – subregion Ślęża, DOW – subregion Dolina Odry Wschód, SW – subregion Sudety Wałbrzyskie, ZK – subregion Ziemia Kłodzka, BD – 
subregion Bory Dolnośląskie, NKB – subregion Nysa, Kwisa, Bóbr, DOZ – subregion Dolina Odry Zachód, PS – subregion Pogórze Sudeckie, W – subregion 
Wrocław. Na wykresie zaznaczono wartości najwyższe w danej kategorii. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s.165) i 2 (s.170). Badanie 
zostało przeprowadzone w dniach 04.07-12.07.2011 rok.  
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Dodatkowo w niniejszym podrozdziale przedstawiono wyniki badań pytania nr 366, 

w którym respondenci podawali, jaki walor turystyczny Dolnego Śląska jest 

najatrakcyjniejszy. Przyjęto, że skala atrakcyjności waloru turystycznego może 

wpłynąć na skalę popytu na dany walor. Atrakcyjność jest związana między innymi  

z preferencjami i gustami nabywców (turystów), co może być czynnikiem 

wpływającym na popyt. Wyniki badań w formie tabel przedstawiono w załączniku                  

nr 3, 3.4 Wyniki badań ankietowych 2011 na Dolnym Śląsku – skala atrakcyjności 

walorów turystycznych, s.191). 

 

Wykres 10. Wyniki badań ankietowych w 2011 r. na Dolnym Śląsku – skala 
atrakcyjności walorów turystycznych. 
 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.165) i 2 (s.170). Badanie zostało przeprowadzone w dniach 04.07-
12.07.2011 rok.  
 
 

                                            
66 Pytanie nr 3 ankiety: „Który z walorów turystycznych w subregionie jest najatrakcyjniejszy?”. 
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Z powyższego wynika, że według respondentów najatrakcyjniejsze walory 

turystyczne to zamki i ruiny zamków (15,0% odpowiedzi), szlaki piesze (12,7% 

odpowiedzi) oraz parki i rezerwaty przyrody (10,4% odpowiedzi).  

 
Wykres 11. Wyniki badań ankietowych w 2011 r. na Dolnym Śląsku – skala 
atrakcyjności walorów turystycznych według płci respondentów. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została 
przedstawiona w załączniku nr 1 (s.165) i 2 (s.170). Badanie zostało przeprowadzone w dniach 04.07-
12.07.2011 rok.  
 

Z powyższego wynika, że dla kobiet najatrakcyjniejsze są zamki i ruiny zamków 

(15,8% odpowiedzi) oraz szlaki piesze (13,4% odpowiedzi), a także parki i rezerwaty 

przyrody (12,3% odpowiedzi). Podobnie jak w przypadku kobiet, mężczyźni uważają 

za najatrakcyjniejsze zamki i ruiny zamków (13,7% odpowiedzi) i szlaki piesze 

(12,3% odpowiedzi). Można przypuszczać, że wśród turystów na Dolnym Śląsku 

największy popyt związany jest ze zwiedzaniem obiektów zabytkowych oraz 

turystyka aktywną. 
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Atrakcyjność walorów turystycznych Dolnego Śląska określono również  

w podziale wiek, wykształcenie respondentów oraz poziom dochodu przypadających 

na osobę w gospodarstwie domowym. Wyniki przedstawiono na poniższych 

wykresach.  

Analiza poniższych wykresów (Wykresy 12-14) pozwala na wyciągniecie kilku 

wniosków.  

I tak:  

• dla osób z wykształceniem wyższym najatrakcyjniejsze są uzdrowiska (6,5% 

odpowiedzi) i szlaki piesze (15,2% odpowiedzi),  

• osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym preferują zabytkowe obiekty 

poprzemysłowe (13,8% odpowiedzi), obiekty UNESCO (9,2% odpowiedzi), 

szlaki rowerowe (8,7% odpowiedzi), wodne (2% odpowiedzi), trasy i ośrodki 

narciarskie (3% odpowiedzi), a także muzea (5,7% odpowiedzi), natomiast 

wśród osób z wykształceniem niższym niż gimnazjalne najatrakcyjniejsze są 

obiekty zabytkowe (25% odpowiedzi),  

• biorąc pod uwagę wiek respondentów, uzdrowiska najatrakcyjniejsze są dla 

osób powyżej 55 roku życia (10,7% odpowiedzi), turyści do 25 roku życia 

preferują festiwale (6,7% odpowiedzi), dla respondentów w wieku nie 

przekraczającym 35 lat najatrakcyjniejsze są zamki i ruiny zamkowe (16,9% 

odpowiedzi) oraz szlaki piesze (15,2% odpowiedzi), dla osób do 55 roku życia 

atrakcyjne są pałace i zespoły pałacowe (13,8% odpowiedzi) oraz parki  

i rezerwaty (11,4% odpowiedzi), 

• osoby, gdzie dochód na jednego mieszkańca gospodarstwa domowego 

wynosi mniej niż 500 PLN,  preferują tańsze formy spędzenia czasu wolnego, 

są to parki i rezerwaty przyrody (16,7% odpowiedzi), szlaki piesze (16,7% 

odpowiedzi) i rowerowe (16,7% odpowiedzi), 

• dla turystów z budżetem powyżej 1000 PLN najatrakcyjniejsze są uzdrowiska 

(10,5% odpowiedzi), podziemia i fortyfikacje (9,3% odpowiedzi), muzea (8,6% 

odpowiedzi), a także zamki i ruiny pałacowe (15,0% odpowiedzi) w  

szczególności wśród respondentów z budżetem powyżej 2500 PLN na osobę. 
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Wykres 12. Wyniki badań ankietowych w 2011 r. na Dolnym Śląsku – skala atrakcyjności walorów turystycznych według 
wykształcenia respondentów. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s.165) i 2 (s.170). Badanie 
zostało przeprowadzone w dniach 04.07-12.07.2011 rok. Dodatkowo na każdej kolumnie przedstawiono w % po 3 pierwsze cechy o najwyższych 
parametrach. 
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Wykres 13. Wyniki badań ankietowych w 2011 r. na Dolnym Śląsku – skala atrakcyjności walorów turystycznych według wieku 
respondentów. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s.165) i 2 (s.170). Badanie 
zostało przeprowadzone w dniach 04.07-12.07.2011 rok. Dodatkowo na każdej kolumnie przedstawiono w % po 3 pierwsze cechy o najwyższych 
parametrach. 
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Wykres 14. Wyniki badań ankietowych w 2011 r. na Dolnym Śląsku – skala atrakcyjności walorów turystycznych według poziomu 
dochodów w gospodarstwie domowym na osobę. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s.165) i 2 (s.170). Badanie 
zostało przeprowadzone w dniach 04.07-12.07.2011 rok. Dodatkowo na każdej kolumnie przedstawiono w % po 3 pierwsze cechy o najwyższych 
parametrach. 
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Wnioski: 

• nie dziwi duży popyt na walory krajoznawcze w subregionie Wrocław, który 

posiada bogatą ofertę kulturalną w postaci obiektów kultury materialnej  

i duchowej takich jak kościoły, świątynie czy kapliczki itp., 

• popyt na walory wypoczynkowe wiąże się z występującymi w danych 

subregionach krajobrazem, wodami czy lasami, są to w szczególności 

subregiony Bory Dolnośląskie, Ślęża, Dolina Odry Zachód, 

•  walory specjalistyczne to głównie subregiony, gdzie rozwinięta jest turystyka 

aktywna (piesza, rowerowa, wspinaczkowa czy narciarstwo) w szczególności  

w subregionie Dolina Odry Wschód (ścieżki pisze i rowerowe wzdłuż rzeki 

Odry) oraz w regionach położonych w południowej części Dolnego Śląska, 

• walory specjalistyczne to również poprawa zdrowia i rehabilitacja, z czego 

można skorzystać przede wszystkim w subregionach, gdzie znajdują się 

uzdrowiska, obiekty wellness i SPA: Ziemia Kłodzka, Ślęża, Karkonosze  

i Góry Izerskie, Sudety Wałbrzyskie, Nysa Kwisa i Bóbr, 

• oferta atrakcji turystycznych Dolnego Śląska jest urozmaicona i wynika  

z bogatych walorów naturalnych i kulturowych. W ofercie turystycznej bardziej 

rozwinięte są subregiony położone na południu regionu oraz większe miasta. 

• popyt na poszczególne walory turystyczne jest zróżnicowany pod względem 

wieku, wykształcenia, płci, a także dochodu, jaki przypada na osobę  

w gospodarstwie domowym. 
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2. Analiza bazy okołoturystycznej na Dolnym Śląsku w układzie  
 subregionalnym 

 

2.1. Koncentracja przestrzenna, stan ilościowy i jakościowy 
 

Baza okołoturystyczna definiowana jest przez J. Płocką  „jako obiekty stanowiące 

wyposażenie rejonu, szlaku i miejscowości mogące obsługiwać różne działy 

gospodarki narodowej, w rym również służyć obsłudze ruchu turystycznego. 

Sformułowanie zawarte w podanym zdaniu sugeruje, że istotą urządzeń 

paraturystycznych jest służenie innym - niż turystyka - sferom życia społeczno-

gospodarczego. Jako synonim "urządzeń paraturystycznych". 

Ponadto J. Płocka stosuje określenie „"infrastruktura ogólna", która jej zdaniem 

składa się z: otwartej bazy gastronomicznej, infrastruktury komunikacyjnej, obiektów 

kulturalnych (kina, teatry, biblioteki itp.), obiektów ochrony zdrowia, sklepów  

z artykułami spożywczymi oraz uzbrojenia terenu w sieć wodociągową  

i kanalizacyjną. Z poglądami autorki można polemizować (np. co do pomijania sieci 

energetycznej, albo sklepów innych niż spożywcze, np. księgarń), ale w podanym 

przez nią zestawieniu znajdują się faktycznie wymienione obiekty, które służą nie 

tylko turystom”67. 
 

Ze względu na duże rozproszenie bazy okołoturystycznej oraz na małą ilość 

danych zbiorczych na jej temat, na cele niniejszego podrozdziału przedstawiono  

w tabelach i na kartogramach analizy d/t wybranych elementów bazy 

okołoturystycznej, z których zarówno turyści, jak i mieszkańcy Dolnego Śląska 

korzystają bądź mogą korzystać na co dzień. 

Podstawą zagospodarowania czasu wolnego turystów w miejscowościach 

turystycznych jest obok korzystania z instytucji i urządzeń sportowo-rekreacyjnych  

i rozrywkowych sieć instytucji kulturalnych. I tę rolę często spełniają między innymi 

                                            
67 www.fotografiaarturro.strefa.pl/articles/artykul2.html, stan na lipiec 2011. 
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kina, muzea czy biblioteki, a więc placówki prowadzące działalność kulturalno-

rozrywkową, a także oświatową związaną z upowszechnianiem dóbr kultury68. 
 

Jednym z takich obiektów, jak wspomniano wcześniej, są kina funkcjonujące  

na terenie Dolnego Śląska. Obiekty te służą głównie mieszkańcom poszczególnych 

miejscowości, lecz również turystom.69 Można stwierdzić, że kina pełnią funkcję 

„dodatkowych usług turystycznych”, które uzupełniają i poszerzają ofertę kulturową 

poszczególnych subregionów. Jest to usługa dostępna dla turysty cały rok, bez 

względu na porę roku.  

Na poniższym kartogramie przedstawiono, w których subregionach (na podstawie 

ilości widzów) występuje największe zainteresowanie korzystania z tego typu usługi, 

co może dać impuls w przyszłości do tego, aby tego typu obiekty w poszczególnych 

subregionach odpowiadały pod względem dostępności każdemu, w tym osobom 

niepełnosprawnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
68 S. Łuczak, „Urządzenia paraturystyczne i infrastruktura związana z obsługą turystyczną.” 
69 Dane GUS podają jedynie ogólną liczbę osób korzystających z kin w poszczególnych gminach, bez 
wyodrębniania ile osób to turyści. Kina również nie prowadzą statystyk ilości widzów z podziałem na 
mieszkańców i osoby przyjezdne. 
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Rysunek 27. Kina na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym – ilu widzów 
skorzystało z jednego miejsca w kinach – stan na 2010 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – stan na 2010 r. 

 

Z danych wynika, że najwięcej ludzi korzysta z kin w subregionie Wrocław  

i Pogórzu Kaczawskim, natomiast najmniejsze zainteresowanie tego typu usługami 

występuje w subregionie Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy oraz Przedgórze 

Sudeckie. Na ilość widzów korzystających z usług kina nie ma wpływu pogoda czy 

pora roku, lecz głownie oferowany repertuar, który jest znacznie większy  

w większych miejscowościach np. Wrocław, Legnica, Kłodzko czy Bolesławiec. 

Na korzystanie z usług kina przez turystów może mieć również wpływ 

dostosowanie budynków do poruszania się osób niepełnosprawnych, którzy również 

podróżują w celach turystycznych. Na poniższym kartogramie przedstawiono 

rozmieszczenie przestrzennego kin przystosowanych dla osób poruszających się  

na wózkach inwalidzkich. 
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Rysunek 28. Kina na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym - ile z kin na Dolnym 
Śląsku jest przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: 
wejście do budynku – stan na 2010 r.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – stan na 2010 r. 

 

Mimo, iż stosunkowo wiele obiektów jest dostosowanych dla osób 

niepełnosprawnych, paradoksalnie są to tylko ułatwienia wejścia do budynku. 

Analizując tą kwestię zauważalne są wyraźne braki udogodnień wewnątrz kin.   

Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych, może wpłynąć na mniejszy popyt 

na korzystanie z tego typu usług w subregionach, nie tylko turystów 

niepełnosprawnych, ale również przez osoby im towarzyszące. A kina to jedne  

z elementów turystyki, które powinny być powszechne i dostępne dla wszystkich 

osób bez względu na ich fizyczne, bądź psychiczne ograniczenia. 

 

Turysta, aby odpowiednio zagospodarować sobie czas wolny może również 

skorzystać z lokalnych muzeów, których oferta jest zróżnicowana. Najwięcej muzeów 
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występuje w subregionie Wrocław (22 muzea)70, które równocześnie oferują 

najbogatszą tematykę wystaw71 oraz w subregionie Karkonosze i Góry Izerskie (10 

muzeów)72. Należy tu zwrócić również uwagę, iż często wystawy skierowane są 

zarówno do wszystkich, jak i do indywidualnego odbiorcy zainteresowanego 

konkretną tematyką  np. Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu. 

 

Turysta ma również możliwość skorzystania z bibliotek zlokalizowanych  

w poszczególnych subregionach, których zbiory pozwalają na zapoznanie się  

z historią oraz atrakcjami, jakie oferuje okolica, a także gminy czy powiaty. 

 

Tabela 12. Biblioteki na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym – stan na 2010 r. 

SUBREGION 

B
ib

lio
te

ki
 

 i 
fil

ie
 

Pr
ac

ow
ni

cy
 

bi
bl

io
te

k 

K
si
ęg

oz
bi

ór
 Obiekty przystosowane dla 

osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich:  

wejście do 
budynku 

udogodnienia 
wewnątrz 
budynku 

[ob.] [osoba] [wol.] [ob.] [ob.] 
Karkonosze i Góry Izerskie 35 112 609107 10 8 
Wzgórz Trzebnickich i Doliny 
Baryczy 31 50 458365 13 7 

Pogórze Kaczawskie 31 73 450995 6 2 
Ślęża 32 46 377366 10 3 
Dolina Odry Wschód (Kraina 
Grądów Odrzańskich) 56 94 686762 15 9 

Sudety Wałbrzyskie 34 142 630686 12 4 
Ziemia Kłodzka 49 121 872938 15 10 
Bory Dolnośląskie 80 141 1028593 24 13 
Nysa, Kwisa, Bóbr 59 125 844996 12 9 
Dolina Odry Zachodniej 39 86 518895 9 5 
Przedgórze Sudeckie 80 214 1195640 26 11 
Sowiogórski 36 109 642973 16 7 
Wrocław 47 296 1160512 27 16 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – stan na 2010. 
 

Pod względem dostępności bibliotek dla osób niepełnosprawnych, którzy również 

mogą być turystami, stosunkowo niewiele tego typu obiektów na Dolnym Śląsku jest 

dostosowana dla tej grupy odbiorców. Aż 3 subregiony wykazują wynik, poniżej 25% 
                                            

70 Na podstawi danych GUS z 2011 r., www.stat.gov.pl. 
71 www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/, stan na lipiec 2011. 
72 Na podstawi danych GUS z 2011 r., www.stat.gov.pl. 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

97 
 

- co oznacza, że na tym obszarze więcej niż ¾ obiektów bibliotecznych nie jest 

dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Największe przystosowanie wykazuje 

subregion wrocławski, jednak należy mieć na uwadze, iż na tym obszarze 

zlokalizowana jest najwyższa ilość bibliotek. Podobnie jak w przypadku kin, 

występuje również problem z udogodnieniami wewnątrz budynku bibliotek. Wiele 

bibliotek mimo, iż posiada podjazdy, wewnątrz nie jest dostosowana dla osób 

niepełnosprawnych. Rodzi to sprzeczności i w konsekwencji niemożność korzystania 

osób tej grupy z bibliotek. 

 

Bazę okołoturystyczną stanowią również instytucje kultury w postaci domów  

i ośrodków kultury, klubów czy świetlic, a także obiekty sportowe. Dane dotyczące 

wymienionych obiektów przedstawiono w poniższych tabelach (Tabela 13,  

Tabela 14). 

 

Tabela 13. Obiekty sportowe na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym – stan  
na 2010 r. 

SUBREGION 
Obiekty 

sportowe 
Obiekty sportowe dostosowane 

do osób niepełnosprawnych 
[ob.] [ob.] 

Karkonosze i Góry Izerskie 13 4 
Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy 7 3 
Pogórze Kaczawskie 17 3 
Ślęża 16 3 
Dolina Odry Wschód (Kraina Grądów 
Odrzańskich) 13 3 
Sudety Wałbrzyskie 11 6 
Ziemia Kłodzka 21 6 
Bory Dolnośląskie 20 10 
Nysa, Kwisa, Bóbr 19 8 
Dolina Odry Zachodniej 13 4 
Przedgórze Sudeckie 36 11 
Sowiogórski 8 4 
Wrocław 9 1 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – stan na 2010. 
 

Obiekty sportowe służą zarówno sportowemu wypoczynkowi, jak i szeroko 

rozumianej rekreacji, z których mogą korzystać również przyjezdni turyści. Obiekty te 

umożliwiają turyście uprawianie turystyki aktywnej i sportu, a dobre zaplecze 
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rekreacyjno-sportowe umożliwia organizację imprez o zasięgu lokalnym, regionalnym 

czy ogólnopolskim. 

 Najwięcej obiektów sportowych występuje w subregionach położonych na 

południu Dolnego Śląska. Fakt ten nie dziwi, ze względu na występowanie w tych 

subregionach urządzeń służących do uprawiania sportów zimowych (np. skocznie 

narciarskie, lodowiska), czemu sprzyja ukształtowanie terenu. Zdecydowanym 

liderem jest Przedgórze Sudeckie, posiadające aż 36 obiektów sportowych, z czego 

niestety tylko ok. 30% to obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  

W kontekście całego Dolnego Śląska spośród wszystkich 187 obiektów, tylko 

30% jest dostosowana do możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

 
Tabela 14. Instytucje kultury na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym – stan  
na 2009 r.73 

SUBREGION 
Instytucje 

kultury Imprezy Uczestnicy 
imprez Zespoły artystyczne 

[ob.] [szt.] [os.] [szt.] 
Karkonosze i Góry Izerskie 9 524 252391 56 
Wzgórz Trzebnickich i Doliny 
Baryczy 10 1004 155479 58 

Pogórze Kaczawskie 26 900 160713 32 
Ślęża 7 444 138897 50 
Dolina Odry Wschód (Kraina 
Grądów Odrzańskich) 21 720 208501 87 

Sudety Wałbrzyskie 10 671 97916 49 
Ziemia Kłodzka 13 1248 210399 69 
Bory Dolnośląskie 43 2647 451906 181 
Nysa, Kwisa, Bóbr 24 1105 307701 105 
Dolina Odry Zachodniej 21 1382 317108 83 
Przedgórze Sudeckie 39 1789 377355 132 
Sowiogórski 9 705 241228 51 
 Wrocław 18 1313 600863 226 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – stan na 2009. 
 

Instytucje kultury to kolejne obiekty bazy okołoturystycznej zapewniające dostęp 

turyście do różnorodnych form kultury i sztuki. Organizowane imprezy kulturalne 

mogą mieć wpływ na podniesienie walorów turystycznych, jak i popularyzację 

danego subregionu. Najwięcej imprez kulturalnych organizowanych jest w Borach 

                                            
73 Najaktualniejsze dane dotyczące liczby instytucji kultury na Dolnym Śląsku pochodzą z 2009 r., 
www.stat.gov.pl. 
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Dolnośląskich, przy czym tam również znajduje się najwięcej tego typu ośrodków.  

Na uwagę zasługuje tutaj Wrocław, który mimo, iż ma tylko 18 ośrodków kultury,  

to imprezy organizowane w mieście przyciągają największa liczbę uczestników. 

 

Niewątpliwie nieodzownymi elementami, z jakich korzystają turyści przyjeżdżający 

do poszczególnych subregionów, są usługi podstawowe w postaci sklepów, urzędów 

pocztowych, aptek i punktów aptecznych czy publicznych i niepublicznych ośrodków 

zdrowia. 

Na poniższych kartogramach przedstawiono rozkład przestrzennych 

poszczególnych w/w usług w subregionach. 
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Rysunek 29. Sklepy na Dolnym Śląsku w układzie 
subregionalnym – stan na 2009 r.74 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – stan na 2009 r. 

                                            
74 Najaktualniejsze dane dotyczące liczby sklepów na Dolnym Śląsku 
pochodzą z 2009 r., www.stat.gov.pl. 

Rysunek 30. Urzędy pocztowe w układzie subregionalnym  
na Dolnym Śląsku – stan na 2011 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – stan na 2011 r. 
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Rysunek 31. Publiczne i niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym – 
stan na 2010 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – stan na 2010 r. 

Rysunek 32. Apteki i punkty apteczne na Dolnym Śląsku  
w układzie subregionalnym – stan na 2010 r. 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – stan na 2010 r. 
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Na podstawie powyższych kartogramów stwierdzono, że: 

• największa ilość obiektów handlowych zlokalizowana jest w subregionie 

wrocławskim, najmniejsza natomiast w subregionie Wzgórz Trzebnickich  

i Doliny Baryczy oraz w subregionie Ślęża, 

• najwięcej urzędów pocztowych występuje w subregionie wrocławskim.  

W pozostałych subregionach ich ilość jest porównywalna. Najmniejsza ilość 

poczt znajduje się w Subregionach: Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, 

Doliny Odry Zachodniej oraz Ślęży, 

• największa ilość zakładów zdrowotnych zlokalizowanych jest w subregionie 

wrocławskim; w porównaniu do pozostałych subregionów Wrocław dominuje 

pod tym względem, na Ziemi Kłodzkiej funkcjonuje największa ilość 

uzdrowisk, jednak w tym zestawieniu subregion Ziemi Kłodzkiej nie należy do 

czołówki, najmniej zakładów opieki występuje w subregionach: Dolina Odry 

Zachodniej, Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy, Ślęża, Nysa, Kwisa, Bóbr 

oraz Sudety Wałbrzyskie, 

• największa ilość aptek i punktów aptecznych funkcjonuje w subregionie 

wrocławskim. Najmniejsza natomiast w subregionie Dolina Odry Zachodniej.  

 

Wnioski: 

• rozmieszczenie terytorialne bazy okołoturystycznej nie jest równomierne  

w przestrzeni tak regionu, jak i poszczególnych subregionów,  

• na podstawie danych dotyczących ilości poszczególnych obiektów bazy 

okołoturystycznej, można stwierdzić, że najliczniejsza baza okołoturystyczna 

zlokalizowana jest we Wrocławiu oraz w zachodnio-południowej części 

Dolnego Śląska, może mieć na to wpływ między innymi położenie 

subregionów przy granicy z Niemcami i Czechami, 

• nie dziwi jednak fakt, iż największe skupisko tej bazy występuje we Wrocławiu, 

stolicy województwa i mieście, które zamieszkuje największa liczba 
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mieszkańców Dolnego Śląska,75 ilość i struktura bazy okołoturystycznej zależy 

w dużej mierze od stopnia zurbanizowania danego subregionu, 

• postuluje się prowadzenie badań nt. ilości osób, które korzystają z bazy 

okołoturystycznej, w tym osób przyjezdnych, co pozwoli w sposób 

dokładniejszy oszacować, jakie jest zapotrzebowanie na tą bazę,  

• ilość obiektów w danym subregionie może mówić o zapotrzebowaniu na tego 

typu usługi, ale jedynie wśród mieszkańców (po zbadaniu ilu mieszkańców 

przypada na danych subregion), ale nie mówi o zapotrzebowaniu ze strony 

turystów, 

• baza okołoturystyczna powinna zapewniać turyście niezbędne warunki 

egzystencji w miejscu, które jest celem podróży. 

 
 
 
 
 
 

                                            
75 Na podstawie danych GUS z 2010 r. oszacowano, że mieszkańcy Wrocławia stanowią około 22% 
wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska. 
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2.2. Kierunki i perspektywy rozwoju 
 

Ze względu na duże rozproszenie bazy okołoturystycznej oraz małą ilość danych zbiorczych na jej temat, przy określaniu 

kierunków i perspektyw rozwoju bazy okołoturystycznej przeanalizowano dodatkowo Koncepcje Subregionalne Produktów 

Turystycznych poszczególnych subregionów. Najważniejsze kierunki i perspektywy rozwoju przedstawiono w poniższej tabeli 

(Tabela 15). 

 

Tabela 15. Kierunki i perspektywy rozwoju bazy okołoturystycznej na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym. 

SUBREGION Baza infrastruktury okołoturystycznej76 Baza infrastruktury turystycznej77 
Karkonosze i 
Góry Izerskie 

• podnoszenie jakości istniejącej bazy okołoturystycznej, poprzez 
dostosowanie obiektów do osób niepełnosprawnych, 

• powstawanie nowych instytucji artystycznych m.in. ośrodków kultury 
muzycznej czy placówek kulturalnych, świadczących usługi kinowe  
w ośrodkach turystycznych poza Karpaczem i Jelenią Górą, które 
głównie skupiają tego typu instytucje, 

• poszerzenie działań istniejących instytucji kultury i dostosowanie 
godzin działania infrastruktury paraturystycznej do sezonowości 
ruchu turystycznego w ujęciu weekendowym oraz rocznym,  

• poprawa infrastruktury drogowej umożliwiającej lepszy dostęp do 
całej bazy turystycznej subregionu, w tym bazy okołoturystycznej, 

• wyznaczenie i tworzenie nowych miejsc parkingowych, a także 
modernizacja istniejących, zwłaszcza przy atrakcjach 
turystycznych, 

• poprawa i uzupełnienie infrastruktury uzupełniającej na 
wyznaczonych szlakach (np. miejsca parkingowe, wiaty, miejsca 
odpoczynku dla rowerzystów i koni, ławeczki, toalety, kosze na 
śmieci).79 

                                            
76 „Baza okołoturystyczna to obiekty stanowiące wyposażenie rejonu, szlaku i miejscowości mogące obsługiwać różne działy gospodarki narodowej, w rym 
również służyć obsłudze ruchu turystycznego. Sformułowanie zawarte w podanym zdaniu sugeruje, że istotą urządzeń paraturystycznych jest służenie innym 
- niż turystyka - sferom życia społeczno-gospodarczego. Jako synonim "urządzeń paraturystycznych", www.fotografiaarturro.strefa.pl/articles/artykul2.html, 
stan na lipiec 2011. 
77 „Infrastruktury turystyczna to zespół obiektów i urządzeń, stanowiących wyposażenie określonego obszaru, szlaku lub miejscowości, umożliwiający 
zaspokojenie potrzeb ruchu turystycznego”, J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa, 1979, s. 30. 
79 Ibidem, 
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• dalszy rozwój bazy okołoturystycznej w głównych ośrodkach 
turystycznych subregionu tzn. Karpacz, Szklarska Poręba  
i Jelenia Góra, 

• rozwój infrastruktury sportowej, z której mogliby korzystać również 
turyści (boiska, hale sportowe, baseny itp.), 

• szersze udostępnienie obiektów sportowych turystom, dostosowanie 
działania do sezonowości ruchu (zwłaszcza w wakacje), 

• dostosowanie godzin działania infrastruktury paraturystycznej 
/sklepy, ZOZ- y/ do sezonowości ruchu turystycznego w ujęciu 
weekendowym oraz rocznym, 

• finansowanie bazy ze źródeł zewnętrznych m.in. dotacje unijne oraz 
ze środków budżetu państwa.78 

Wzgórz 
Trzebnickich 
i Doliny Baryczy 

• podnoszenie jakości istniejącej bazy okołoturystycznej, poprzez 
dostosowanie obiektów do osób niepełnosprawnych, 

• tworzenie bazy okołoturystycznej sprzyjającej rozwojowi markowych 
produktów turystycznych, 

• dostosowanie godzin działania infrastruktury paraturystycznej 
/sklepy, ZOZ- y/ do sezonowości ruchu turystycznego w ujęciu 
weekendowym oraz rocznym, 

• finansowanie bazy ze źródeł zewnętrznych m.in. dotacje unijne oraz 
ze środków budżetu państwa.80 

• poprawa infrastruktury drogowej umożliwiającej lepszy dostęp  
do całej bazy turystycznej subregionu, w tym bazy 
okołoturystycznej, 

• poprawa dostępu do bazy turystycznej i okołoturystycznej, 
poprzez wzrost liczby połączeń komunikacyjnych 
(kolejowe, autobusowe, przewoźnicy prywatni), uwzględniając 
potrzeby turystów weekendowych i odwiedzających subregion 
w dni świąteczne, 

• stworzenie sieci miejsc postojowych, w szczególności przy 
atrakcjach turystycznych, parkingów o odpowiedniej pojemności 
przystosowanych do obsługi samochodów osobowych  
i autokarów, 

• baza gastronomiczna o zróżnicowanym standardzie dostosowana 
do obsługi grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych, 

                                            
78 Opracowano na podstawie Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w składzie Raszkowski A., Zbadyński M., Fruba M., „Koncepcja 
Subregionalnego Produktu Turystycznego „Karkonosze i Góry Izerskie””, Jelenia Góra 2008. 
80 Opracowano na podstawie Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego w składzie Kobielska K., Nawrocka E., Gryzel P., Kieruzal P., Wojcieszak P. 
„Koncepcja Subregionalnego produktu turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy”. 
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• sklepy z charakterystycznymi pamiątkami związanymi z danym 
obiektem oraz regionem, mapami, przewodnikami i informatorami 
o regionie, 

• poprawa zagospodarowania szlaków pieszych, rowerowych  
i kajakowego Doliny Baryczy (tablice informacyjne, miejsca 
odpoczynku, parkingi itp.),  

•  wypożyczalnie rowerów oraz kajaków oraz przechowalnie  
dla rowerów i stanice wodne dla kajakowego sprzętu wodnego, 

• miejsca odpoczynku turystów przy szlakach wyposażone  
w zadaszenie na wypadek niepogody, stoły, ławki, pojemniki 
na śmieci, toalety i stojaki dla rowerów.81 

Pogórze 
Kaczawskie 

• podnoszenie jakości istniejącej bazy okołoturystycznej, poprzez 
dostosowanie obiektów do osób niepełnosprawnych, 

• poprawa jakości istniejących i powstawanie nowych obiektów 
sportowo-rekreacyjnych, 

• zmniejszenie dysproporcji w poziomie jakości infrastruktury 
turystycznej i paraturystycznej między obszarami miejskimi  
i wiejskimi, 

• dostosowanie godzin działania infrastruktury paraturystycznej 
/sklepy, ZOZ- y/ do sezonowości ruchu turystycznego w ujęciu 
weekendowym oraz rocznym, 

• finansowanie bazy ze źródeł zewnętrznych m.in. dotacje unijne oraz 
ze środków budżetu państwa.82 

• poprawa infrastruktury drogowej umożliwiającej lepszy dostęp  
do całej bazy turystycznej subregionu, w tym bazy 
okołoturystycznej, 

• poprawa skomunikowania subregionu z innymi regionami,  
w szczególności ze stolicą, zwiększenie liczby połączeń 
kolejowych  i regionalnych kolei turystycznych, 

• wyznaczenie i tworzenie nowych miejsc parkingowych, a także 
modernizacja istniejących, zwłaszcza przy atrakcjach 
turystycznych, 

• stworzenie zintegrowanej sieci oznakowania spacerowych 
szlaków turystycznych, miejsc odpoczynku turystów na szlakach 
wyposażonych we właściwą infrastrukturę (wiaty z zadaszeniem, 
ławki, stoły, toalety, itd.), 

• odpowiednia infrastruktura podstawowa i uzupełniająca  
w turystyce rowerowej, parkingi wraz ze stojakami, punkty 
serwisowe, wypożyczalnie rowerów, miejsca postojowe, punkty 
widokowe, 

• stworzenie sieci wypożyczalni i serwisu sprzętu rowerowego  
                                            

81 Ibidem. 
82 Opracowano na podstawie Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w składzie Raszkowski A., Zbadyński M., Walicki A., „Koncepcja 
Subregionalnego Produktu Turystycznego Subregionu „Pogórza Kaczawskiego”, Jelenia Góra 2008. 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

107 
 

na szlakach, w tym wsparcie zakupu sprzętu turystycznego.83 
Ślęża • podnoszenie jakości istniejącej bazy okołoturystycznej, poprzez 

dostosowanie obiektów do osób niepełnosprawnych (w pierwszej 
kolejności muzea, placówki kulturowe, ogólnodostępne atrakcje 
turystyczne jak obiekty sakralne, obiekty infrastruktury turystycznej: 
noclegi, gastronomia), 

• zwiększenie wykorzystania obiektów sportowo - rekreacyjnych  
w całym subregionie, nie tylko w gminie Sobótka, 

• powstanie nowych przedsięwzięć usługowych w miejscach 
koncentracji ruchu turystycznego, niezbędne jest zaopatrzenie tych 
miejsc w materiały informacyjne (materiały dla turystów: przewodniki, 
mapy, pamiątki) np. umieszczenie standów z informacjami na 
stacjach benzynowych, zaopatrzenie głównych atrakcji w parkingi, 
wiaty przystankowe oraz stojaki na rowery wraz z podstawową 
infrastrukturą informacyjną, 

• wzrost dostępu do bankomatów, toalet, podniesienie częstotliwości 
lokalnego transportu, 

• finansowanie bazy ze źródeł zewnętrznych m.in. dotacje unijne oraz 
ze środków budżetu państwa.84 

• rozbudowa infrastruktury w zakresie rekreacji i specjalistycznych 
form turystyki, 

• powstanie zaplecza do uprawiania sportów wspinaczkowych,  
do nurkowania, 

• rewaloryzacja punktów widokowych - ich odtworzenie wraz  
z remontem, odnową lub odbudową wież widokowych, rozwój 
sieci punktów widokowych, 

• rozbudowa infrastruktury i urządzeń zapewniających aktywny 
wypoczynek nad wodą, 

• zapewnienie miejsc postojowych przy szlakach turystycznych  
i obiektach turystycznych, 

• poprawa stanu zagospodarowania i sytemu informacji wizualnej 
miejsc postojowych i parkingów, zwłaszcza przy trasach 
tranzytowych w celu „odzyskania” turystów dotychczas 
omijających subregion, 

• inwestycje w infrastrukturę: przystanie, wypożyczalnie sprzętu 
turystycznego pływającego, zakup jednostek pływających, 
mariny, pola campingowe, usługi transportowe sprzętu itp. np. 
przy Zbiorniku Mietkowskim, 

• uzupełnienie brakującego oznakowania atrakcji turystycznych  
i urządzeń infrastruktury turystycznej w ramach ujednoliconego 
systemu oraz wyposażenie ich w infrastrukturę dydaktyczno-
informacyjną (tablice, kierunkowskazy) i biernego wypoczynku 
(miejsca postoju, wiaty wypoczynkowe, kosze na śmieci na trasie 
i w punktach źródłowych ruchu turystycznego).85 

                                            
83 Ibidem. 
84 Opracowano na podstawie Dolnośląska Organizacja Turystyczna w składzie Fedyk W., Dołęga A., Pęgowska P., oraz eksperci zewnętrzni Zawiła-Piłat M., 
Haromszeki Ł., Wilk A., „Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego „Ślęża””, Wrocław 2009. 
85 Ibidem. 
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Dolina Odry 
Wschód (Kraina 
Grądów 
Odrzańskich) 

• podnoszenie jakości istniejącej bazy okołoturystycznej, poprzez 
dostosowanie obiektów do osób niepełnosprawnych, 

• dostosowanie obiektów rekreacyjnych i sportowych do uprawiania 
turystyki aktywnej do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

• powstanie nowych przedsięwzięć usługowych w miejscach 
koncentracji ruchu turystycznego, niezbędne jest zaopatrzenie tych 
miejsc w materiały informacyjne (materiały dla turystów: przewodniki, 
mapy, pamiątki), 

• wprowadzenie systemu obniżek cenowych dla korzystających z bazy 
sportowo-rekreacyjnej w celu zintensyfikowania ruchu rekreacyjnego 
mieszkańców Wrocławia,  

• wzrost dostępu do bankomatów, toalet, podniesienie częstotliwości 
lokalnego transportu, 

• finansowanie bazy ze źródeł zewnętrznych m.in. dotacje unijne oraz 
ze środków budżetu państwa.86 

• poprawa stanu komunikacji samochodowej, a także rozwoju tras 
rowerowych pomiędzy subregionem a aglomeracją wrocławską, 

• rozwój bazy okołoturystycznej w celu zaspokojenia rosnącego 
popytu na wszelkie usługi, 

• rozwój szlaków turystycznych oraz zapewnienie chociaż 
podstawowej infrastruktury towarzyszącej, 

• rozwój systemu parkingów przy atrakcjach turystycznych, 
• inwestycje w OWW w Jelczu – Laskowicach oraz okolice Jeziora 

Bajkał (obecnie bardzo zaniedbane) zdecydowanie wpłyną  
na wzrost ruchu turystycznego w subregionie, 

• stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla rodzin, 
opartej na zasobie wodnym, promującej subregion i jego 
potencjał, 

• w ramach wytyczania szlaków potrzeba zaplanowania miejsc 
postojowych dla samochodów, a na szlakach kilku miejsc 
odpoczynku, najlepiej zadaszonych.87 

Sudety 
Wałbrzyskie 

• dostępność oferty turystycznej subregionu dla niepełnosprawnych 
wymaga znaczącej poprawy, dobra infrastruktura dostosowana dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych oferowana jest praktycznie tylko 
przez obiekty niedawno modernizowane i wybudowane, 

• stała poprawa jakości oferowanych usług, a także budowa nowych 
obiektów zgodnie z trendami w turystyce aktywnej i rekreacyjnej oraz 
biznesowej,  

• ciągła modernizacja stanu technicznego infrastrukturalny 
okołoturystycznej ze względu na zachodzący w skali kraju wzrost 
poziomu świadczenia tych usług, a także wyraźny wzrost poziomu 
oczekiwań potencjalnego turysty, co do ich jakości, 

• finansowanie bazy ze źródeł zewnętrznych m.in. dotacje unijne oraz 

• poprawa infrastruktury drogowej umożliwiającej lepszy dostęp do 
całej bazy turystycznej subregionu, w tym bazy okołoturystycznej, 

• inwestycje polegające na rozszerzeniu infrastruktury 
towarzyszącej odpowiadającej wymogom współczesnego turysty 
(np. drogi, sanitariaty, oznakowanie, śmietniki, itp.), 

• zwiększenie dostępności do podstawowych usług niezbędnych 
dla obsługi ruchu turystycznego i komunikacji, 

• budowy infrastruktury sportów zimowych i uruchomienia zaplecza 
dla usług turystycznych i okołoturystycznych typu: wypożyczalnie 
sprzętu, schroniska, szkółki sportów zimowych itp., 

• budowa sieci parkingów z uwzględnieniem potrzeb ruchu 
turystycznego – także w ramach PPP.89 

                                            
86 Opracowano na podstawie Dolnośląska Organizacja Turystyczna w składzie Fedyk W., Dołęga A., Pęgowska P., Zawiła-Piłat M., oraz Dolnośląska 
Fundacja Ekorozwoju w składzie Smolnicki K., Lubaczewska S., Leśniak-Johann M., Antoniewicz P., „Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego 
„Kraina Grądów Odrzańskich””, Wrocław 2008. 
87 Ibidem. 
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ze środków budżetu państwa.88 
Ziemia Kłodzka • podnoszenie jakości istniejącej bazy okołoturystycznej, poprzez 

dostosowanie obiektów do osób niepełnosprawnych, 
• rozwój infrastruktury sportowej, z której mogliby korzystać również 

turyści (boiska, hale sportowe, baseny itp.) 
• finansowanie bazy ze źródeł zewnętrznych m.in. dotacje unijne oraz 

ze środków budżetu państwa.90 

• poprawa infrastruktury drogowej umożliwiającej lepszy dostęp  
do całej bazy turystycznej subregionu, w tym bazy 
okołoturystycznej, 

• wyznaczenie i tworzenie nowych miejsc parkingowych, a także 
modernizacja istniejących, zwłaszcza przy atrakcjach 
turystycznych, 

• poprawa i uzupełnienie infrastruktury uzupełniającej na 
wyznaczonych szlakach (np. miejsca parkingowe, wiaty, miejsca 
odpoczynku dla rowerzystów i koni, ławeczki, toalety, kosze na 
śmieci).91 

Bory 
Dolnośląskie 

• podnoszenie jakości istniejącej bazy okołoturystycznej, poprzez 
dostosowanie obiektów do osób niepełnosprawnych, 

• dalszy rozwój bazy okołoturystycznej w głównych ośrodkach 
turystycznych subregionu, 

• rozwój infrastruktury sportowej, z której mogliby korzystać również 
turyści (boiska, hale sportowe, baseny itp.), 

• szersze udostępnienie obiektów sportowych turystom, dostosowanie 
działania do sezonowości ruchu (zwłaszcza w wakacje), 
modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej, 

• dostosowanie godzin działania infrastruktury paraturystycznej 
/sklepy, ZOZ- y/ do sezonowości ruchu turystycznego w ujęciu 
weekendowym oraz rocznym, 

• przedsięwzięcia polegające na modernizacji i doposażeniu w sprzęt 

• poprawa infrastruktury drogowej umożliwiającej lepszy dostęp  
do całej bazy turystycznej subregionu, w tym bazy 
okołoturystycznej, 

• poszerzenie działań istniejących instytucji kultury i dostosowanie 
godzin działania infrastruktury paraturystycznej do sezonowości 
ruchu turystycznego w ujęciu weekendowym oraz rocznym,  

• wyznaczenie i tworzenie nowych miejsc parkingowych, a także 
modernizacja istniejących, zwłaszcza przy atrakcjach 
turystycznych, 

• poprawa i uzupełnienie infrastruktury uzupełniającej na 
wyznaczonych szlakach (np. miejsca parkingowe, wiaty, miejsca 
odpoczynku dla rowerzystów i koni, ławeczki, toalety, kosze na 
śmieci), 

• parkingi ze stojakami, punkty serwisowe, wypożyczalnie rowerów, 

                                                                                                                                                                                                                  
89 Ibidem. 
88 Business Mobility International Spółka z o.o. na zlecenie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, „Strategia Rozwoju Turystyki w gminach: Wałbrzych, 
Świebodzice, Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Walim, Głuszyca oraz w Powiecie Wałbrzyskim na tle Subregionu Turystycznego 
„Góry Wałbrzyskie””, Poznań 2009. 
90 „Koncepcja Rozwoju Subregionalnych Produktów Turystycznych Ziemi Kłodzkiej”. 
91 Ibidem. 
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niezbędny do prawidłowego funkcjonowania instytucji kultury, 
• finansowanie bazy ze źródeł zewnętrznych m.in. dotacje unijne oraz 

ze środków budżetu państwa.92 

miejsca postojowe, punkty widokowe.93 

Nysa, Kwisa, 
Bóbr 

• podnoszenie jakości istniejącej bazy okołoturystycznej, poprzez 
dostosowanie obiektów do osób niepełnosprawnych, 

• nakłady inwestycyjne w rozwój bazy okołoturystycznej na obszarach 
wiejskich połączone ze wzrostem jakości świadczonych 
finansowanie bazy ze źródeł zewnętrznych m.in. dotacje unijne oraz 
ze środków budżetu państwa.94 

• zintegrowana sieć oznakowania spacerowych szlaków 
turystycznych, miejsce odpoczynku turystów na szlaku 
wyposażone we właściwą infrastrukturę (wiaty z zadaszeniem, 
ławki, stoły, toalety, itd.), 

• przystosowane parkingi ze stojakami, punkty serwisowe, 
wypożyczalnie rowerów, miejsca postojowe, punkty widokowe, 

• poprawa i uzupełnienie infrastruktury uzupełniającej na 
wyznaczonych szlakach (miejsca) parkingowe, wiaty, miejsca 
odpoczynku dla rowerzystów i koni).95 

Dolina Odry 
Zachodniej 

• dalszy rozwój bazy okołoturystycznej w głównych ośrodkach 
turystycznych subregionu, 

• rozwój infrastruktury sportowej, z której mogliby korzystać również 
turyści (boiska, hale sportowe, baseny itp.), 

• dostosowanie godzin działania infrastruktury paraturystycznej 
/sklepy, zozy/ do sezonowości ruchu turystycznego w ujęciu 
weekendowym oraz rocznym, 

• finansowanie bazy ze źródeł zewnętrznych m.in. dotacje unijne oraz 
ze środków budżetu państwa. 

• poprawa infrastruktury drogowej umożliwiającej lepszy dostęp  
do całej bazy turystycznej subregionu, w tym bazy 
okołoturystycznej, 

• podnoszenie jakości istniejącej bazy okołoturystycznej, poprzez 
dostosowanie obiektów do osób niepełnosprawnych, 

• wyznaczenie i tworzenie nowych miejsc parkingowych, a także 
modernizacja istniejących, zwłaszcza przy atrakcjach 
turystycznych, 

• poprawa i uzupełnienie infrastruktury uzupełniającej  
na wyznaczonych szlakach (np. miejsca parkingowe, wiaty, 
miejsca odpoczynku dla rowerzystów i koni, ławeczki, toalety, 
kosze na śmieci). 

Przedgórze 
Sudeckie 

• podnoszenie jakości istniejącej bazy okołoturystycznej, poprzez 
dostosowanie obiektów do osób niepełnosprawnych, 

• poprawa infrastruktury drogowej umożliwiającej lepszy dostęp  
do całej bazy turystycznej subregionu w tym bazy 

                                            
92 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w składzie Raszkowski A., Zbadyński M., Danko Olga, Walicki A., „Koncepcja Subregionalnego Produktu 
Turystycznego „Borów Dolnośląskich””, Jelenia Góra 2009. 
93 Ibidem. 
94 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w składzie Raszkowski A., Zbadyński M., Fruba M., „Koncepcja Subregionalnego Produktu 
Turystycznego Subregionu „Nys-Kwisa-Bóbr””, Jelenia Góra 2008. 
95 Ibidem. 
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• dalszy rozwój bazy okołoturystycznej w głównych ośrodkach 
turystycznych subregionu, 

• rozwój infrastuktury sportowej, z której mogliby korzystać również 
turyści (boiska, hale sportowe, baseny itp.) 

• dostosowanie godzin działania infrastruktury paraturystycznej 
/sklepy, ZOZ-y/ do sezonowości ruchu turystycznego w ujęciu 
weekendowym oraz rocznym, 

• finansowanie bazy ze źródeł zewnętrznych m.in. dotacje unijne oraz 
ze środków budżetu państwa. 

okołoturystycznej, 
• wyznaczenie i tworzenie nowych miejsc parkingowych, a także 

modernizacja istniejących, zwłaszcza przy atrakcjach 
turystycznych, 

• poprawa i uzupełnienie infrastruktury uzupełniającej na 
wyznaczonych szlakach (np. miejsca parkingowe, wiaty, miejsca 
odpoczynku dla rowerzystów i koni, ławeczki, toalety, kosze na 
śmieci). 

Sowiogórski • budowa, modernizacja, remont i dostosowywanie do potrzeb turysty 
bazy okołoturystycznej, 

• rozwój infrastruktury sportowej, 
• modernizacja bazy instytucji kultury, 
• finansowanie bazy ze źródeł zewnętrznych m.in. dotacje unijne oraz 

ze środków budżetu państwa.96 

• budowa parkingów, 
• zagospodarowanie szlaków turystycznych małą architekturą – 
ławeczki, kosze na śmieci itp.97 

Wrocław • podnoszenie jakości istniejącej bazy okołoturystycznej, poprzez 
dostosowanie obiektów do osób niepełnosprawnych, 

• dostosowanie obiektów rekreacyjnych i sportowych do uprawiania 
turystyki aktywnej do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

• rozwój bazy okołoturystycznej w celu zaspokojenia rosnącego 
popytu na wszelkie usługi, 

• powstanie nowych przedsięwzięć usługowych w miejscach 
koncentracji ruchu turystycznego,  

• finansowanie bazy ze źródeł zewnętrznych m.in. dotacje unijne oraz 
ze środków budżetu państwa. 

• rozwój systemu parkingów przy atrakcjach turystycznych. 

 

Źródło: Opracowano 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- 

                                            
96 Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w składzie Baran E., Kowalczyk M., Matijczak K., Krok A., Kropiwnicki R., Kupaj M., Rabczenko J., 
„Strategia Subregionu Sowiogórskiego. Koncepcja rozwoju subregionalnego produktu turystycznego.” 
97 Ibidem. 
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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, Aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa 
Dolnośląskiego, POT, wrzesień 2009. 

 
 

Wnioski98: 

Potrzeby w dziedzinie rozwoju bazy okołoturystycznej, choć zróżnicowane w zależności od specyfiki subregionów, można 

pogrupować „określając wspólny mianownik”. Głównymi kierunkami rozwoju są:  

• poprawa dostępności komunikacyjnej, w tym drogowej, poprzez remonty i rozwój, gdzie jest to możliwe sieci drogowej 

prowadzących do atrakcji turystycznych w subregionach, dalszy rozwój połączeń komunikacji zbiorowej transportu 

lokalnego do i z atrakcji turystycznej oraz dostosowanie ich funkcjonowania do sezonowości ruchu turystycznego w danej 

atrakcji turystycznej, jak i również miejsc pochodzenia głównych segmentów docelowych odbiorców danego produktu 

turystycznego /przykładem jej braku jest np. subregion Sowiogórski, takie obiekty jak Włodarz czy Osówka położone  

w trudnym terenie pozbawione takich połączeń/, niezbędne jest tutaj włączenie przedstawicieli sektora transportu również 

tego prywatnego w prace nad rozwojem produktu prowadzone w grupach projektowych. Dalsza rozbudowa parkingów 

zlokalizowanych przy atrakcjach turystycznych i lepsze oznakowanie atrakcji turystycznych, 

• poprawa dostępności bazy okołoturystycznej dla osób niepełnosprawnych, 

• poprawa i uzupełnienie infrastruktury uzupełniającej na wyznaczonych szlakach (np. wiaty, miejsca odpoczynku  

dla rowerzystów i koni, ławeczki, toalety, kosze na śmieci), 

                                            
98 Wnioski oparto o dane zawarte w podrozdziale 2.1. oraz o Koncepcje Subregionalnych Produktów Turystycznych poszczególnych subregionów. 
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• dostosowanie czasu działania infrastruktury okołoturystycznej do specyfiki i sezonowości ruchu turystycznego na danym 

obszarze, 

• udostępnienie obiektów bazy sportowo – rekreacyjnej zarządzanej przez JST /np. centra sportowe zlokalizowane  

w szkołach/ turystom w okresie wakacyjnym. 

 

Większość wskazanych działań powinno być realizowane i rozwijane przez JST działające na danym obszarze, jako głównych 

dysponentów elementów infrastruktury turystycznej, lub dysponujących narzędziami do realizacji celów realizowanych przez 

lokalny biznes. Podczas planowania inwestycji drogowych powinny one brać pod uwagę w pierwszej kolejności poprawę 

dostępności atrakcji turystycznych.    
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3. Analiza stanu jakościowego i technicznego walorów turystycznych Dolnego Śląsku w kontekście ich 
przystosowania do percepcji ruchu turystycznego 
 

W tabeli 16 przedstawiono stan jakościowy i techniczny walorów turystycznych regionu w układzie subregionalnym w kontekście 

ich przystosowania do percepcji ruchu turystycznego krajowego i zagranicznego. Przy opracowywaniu tabeli przeanalizowano 

Koncepcje Subregionalne Produktów Turystycznych poszczególnych subregionów. 

 

Tabela 16. Analiza stanu jakościowego i technicznego walorów turystycznych Dolnego Śląską w układzie subregionalnym.  

Subregion Walory wypoczynkowe Walory krajoznawcze Walory specjalistyczne 
Karkonosze i Góry 
Izerskie 

• Ukształtowanie terenu umożliwia 
uprawianie różnych form turystyki 
kwalifikowanej, 

• potencjał w zakresie rozwoju turystyki 
wiejskiej i agroturystyki związany 
z występującymi warunkami 
środowiska naturalnego, 

• wiele terenów atrakcyjnych 
przyrodniczo, zasługujących na objęcie 
specjalną ochroną, 

• stan środowiska jest zadowalający, 
malejąca tendencja występowania 
zanieczyszczeń, stały monitoring, 

• Szklarska Poręba pretenduje do miana 

• ciekawe zabytki i wydarzenia kulturalno-
sportowe są czynnikiem zwiększającym 
atrakcyjność subregionu, 

• muzea w Jeleniej Górze gromadzące wartości 
i ważne zbiory, 

• obiekty zabytkowe są w przeważającej 
większości w złym stanie technicznym100. 

• wysoka ranga Karpacza i Szklarskiej 
Poręby, jako ośrodków sportów 
zimowych, do których masowo 
przybywają turyści w okresach letnich i 
zimowych, 

• występowanie leczniczych wód 
termalnych, 

• uzdrowiska o wyjątkowych walorach 
leczniczych, 

• doświadczenie i wieloletnia tradycja  
w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, 

• Kowarskie inhalatorium jest jedynym  
w Polsce i piątym na świecie 
naturalnym podziemnym inhalatorium 

                                            
100 Ibidem, 
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Mineralogicznej Stolicy Polski, oferta 
mineralogiczna z każdym rokiem staje 
się coraz bogatsza99. 

prowadzącym leczenie radonem 
zgodnie z wymogami speleoterapii, 

• Na terenie gminy miejskiej Szklarska 
Poręba występują zasoby kopalin 
przydatne do leczenia substancjami 
błotnistymi, wód radoczynnych i wód 
termalnych. Złoża te mogą  
w przyszłości przyczynić się do rozwoju 
funkcji uzdrowiskowych miasta, 

• Cieplickie złoża leczniczych wód 
termalnych, jako jedyne w Polsce  
o temperaturze dochodzącej do 90C, 
wykorzystywane są w leczeniu 
schorzeń: narządu ruchu 
(reumatologia, ortopedia, neurologia, 
osteoporoza), układu moczowego 
(urologia, nefrologia), okulistyce. 
"Uzdrowisko Cieplice"  
Sp.  z o.o. jako jedyne uzdrowisko  
w Polsce leczy balneologicznie 
schorzenia oczu101. 

Wzgórza 
Trzebnickie  
i Dolina Baryczy  
 

• stan lasów subregionów określono  
jako zadawalający (wg oceny\ 
poszczególnych nadleśnictw), 

• konieczność poprawy jakości wód w 
celu rozwoju turystyki wodnej, 

• brak terenów ekologicznie 
zdegradowanych, 

• stan techniczny obiektów zabytkowych 
i innych budowli określany jest  
w większości przypadków jako dobry, 
z wyjątkiem zaniedbanych cmentarzy 
ewangelickich i wymagających renowacji 
wiejskich kościółków i kapliczek, 

• Oborniki Śląskie - niepowtarzalna w tym rejonie 

- 

                                            
99 Opracowano na podstawie Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w składzie Raszkowski A., Zbadyński M., Fruba M., „Koncepcja 
Subregionalnego Produktu Turystycznego „Karkonosze i Góry Izerskie””, Jelenia Góra 2008. 
101 Ibidem, 
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• brak obszarów o masowym ruchu 
turystycznym powodujących zbytnie 
obciążenie środowiska, 

• duże możliwości rozbudowy 
infrastruktury turystycznej bez jej 
negatywnego wpływu na stan 
środowiska naturalnego, 

• brak znacznego natężenia ruchu 
turystycznego daje możliwość 
obcowania z przyrodą, 

• trudny dostęp do obszarów 
przyrodniczych102. 

(przede wszystkim pod kątem ilościowym, ale 
także jakościowym) architektura – liczne wille 
i pensjonaty otoczone parkami, ogrodami 
i miejscami zieleni. Oborniki przywoływane są 
jako przykład miasta ogrodu103. 

Pogórze 
Kaczawskie 

• poprawa stanu czystości wód 
powierzchniowych i powietrza 
atmosferycznego, 

• nieskażone przez przemysł powietrze, 
• jaskinie w Wojcieszowie obfitujące  

w liczne zjawiska krasowe, wśród 
których znajdują się unikatowe, 
przepiękne jaskinie na skalę światową 
np. Jaskinia Kryształowa oraz 
najgłębsza na Dolnym Śląsku 
Szczelina Wojcieszowska (głębokość 
113 m) z bogatą szatą naciekową oraz 
okazami fauny i flory jaskiniowej104. 

• unikatowe walory kulturowe (zabytki, muzea), 
• niezadowalający stan zabytków 

i zagospodarowania przestrzeni parkowych 
wymagający dużych nakładów finansowych, 

• Kościół Pokoju w powiecie jaworskim, wpisany 
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
podnosi rangę subregionu105. 

- 

                                            
102 Opracowano na podstawie Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego w składzie Kobielska K., Nawrocka E., Gryzel P., Kieruzal P., Wojcieszak P. 
„Koncepcja Subregionalnego produktu turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy”. 
103 Ibidem. 
104 Opracowano na podstawie Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w składzie Raszkowski A., Zbadyński M., Walicki A., „Koncepcja 
Subregionalnego Produktu Turystycznego Subregionu „Pogórza Kaczawskiego””, Jelenia Góra 2008. 
105 Ibidem. 
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Ślęża 
 

• Masyw Ślęży jest jednym z najbardziej 
charakterystycznych elementów 
krajobrazowych Dolnego Śląska,  

• szczyt Ślęży stwarza wybitne walory 
widokowe w skali kraju, zapewniając 
stukilometrową widoczność. Walory te 
są w małym stopniu wykorzystane (np. 
lunety, wizualizacja panoram, zły stan 
wieży widokowej), 

• największy zbiornik retencyjny na 
Dolnym Śląsku – Jezioro Mietkowskie, 
ze względu na jego rozpiętość oraz 
panujące warunki wietrzne, stwarza 
najlepsze na Dolnym Śląsku warunki 
do żeglarstwa, 

•  stan środowiska można określić jako 
zadowalający ze wskazaniem potrzeby 
kontynuowania proekologicznych 
kierunków, narzędzi i środków rozwoju 
gospodarczego i komunikacyjnego106. 

• różnorodność form i miejsc lokalizacji, wysoka 
wartość historyczna i artystyczna dotyczy 
zarówno cmentarzy, kaplic, mauzoleów, jak 
i innych zabytków sztuki cmentarnej i jest 
niezaprzeczalnym walorem subregionu, 
wszystko to przemawia za koniecznością 
objęcia ich szerszą niż dotychczas ochroną,  

• niszczejące zabytki, innowacyjny pomysł 
dotyczący przejęcia części kompetencji 
wrocławskich i wałbrzyskich „służb” (wydziały 
urzędów zajmujące się zabytkami) 
i powołanie własnej tzw. „Subregionalnej 
Służby Ochrony Zabytków” oraz zaopatrzenie 
jej w niezbędne do realizacji zadań 
i zobowiązań, środki materialne, 

• dostęp do zabytkowych obiektów sakralnych 
na terenie Subregionu, dla turystów nie jest 
łatwy, ograniczony zwykle do godzin 
sprawowania liturgii, poza nimi jest praktycznie 
niemożliwy lub bardzo trudny, zależy od dobrej 
woli „kościelnych” czy księży proboszczów, 

• niezbędne skoordynowanie działań 
renowacyjnych i finansowe wsparcie renowacji 
i konserwacji obiektów oraz ich otoczenia, 

• zniszczenia, niedostępność, brak 
bezpiecznego  
i estetycznego sąsiedztwa czy otoczenia oraz 
jakiejkolwiek infrastruktury turystycznej 
oznacza to, że walory turystyczne obiektów 

- walory uzdrowiskowe Przerzeczyna 
Zdrój nie wykorzystane. 

                                            
106 Opracowano na podstawie Dolnośląska Organizacja Turystyczna w składzie Fedyk W., Dołęga A., Pęgowska P., oraz eksperci zewnętrzni Zawiła-Piłat M., 
Haromszeki Ł., Wilk A., „Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego „Ślęża””, Wrocław 2009. 
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świeckich praktycznie zanikają, 
• zabytkowe cmentarze są zniszczone, 

zdewastowane, ograbione z materii 
i sacrum, porośnięte najczęściej  samosiejkami  
i chwastami, nie zwracają szczególnej uwagi, 
nawet odstraszają (Gilów, Łagiewniki)107. 

Dolina Odry 
Wschód (Kraina 
Grądów 
Odrzańskich) 
 

• dobra jakość wód i powietrza, 
• warunku klimatyczne sprzyjają 

rozwojowi turystyki przez cały rok, 
w szczególności na wiosnę i lato, 

• bogactwo wód stwarza dogodne 
warunki do uprawiania sportów 
wodnych, spływów kajakowych, 

• występowanie licznych starorzeczy  
w dolinie Odry, unikatowe co najmniej 
w skali Dolnego Śląska, cennych pod 
względem przyrodniczym, 

• liczne oczka wodne i starorzeka, 
stwarzają warunki dogodne do 
uprawiania turystyki w postaci 
obserwowania ważek108. 

• ukształtowanie terenu sprawia, że teren ten 
dostępny jest dla przeciętnie 
wykwalifikowanego turysty, rzeźba umożliwia 
uprawianie na tym obszarze narciarstwa 
biegowego czy turystyki konnej, 

• ograniczenia dla rozwoju ruchu turystycznego 
spowodowane licznie występującymi 
obszarami chronionymi, 

• bardzo kiepski stan techniczny niektórych 
obiektów (pałace przede wszystkim), co 
znacznie obniża ich atrakcyjność turystyczną, 

• większa część obiektów jest niedostępna dla 
turystów, przede wszystkim obiektów 
najcenniejszych (Oleśnica Mała, Oława - wieża 
ratuszowa, zabytki hydrotechniki, obiekty 
przemysłowe), 

• większość obiektów pozbawiona jest opisu 
krajoznawczego, brakuje także stosownych 
oznaczeń przy drodze głównej 

- 

                                            
107 Ibidem. 
108 Opracowano na podstawie Dolnośląska Organizacja Turystyczna w składzie Fedyk W., Dołęga A., Pęgowska P., Zawiła-Piłat M., oraz Dolnośląska 
Fundacja Ekorozwoju w składzie Smolnicki K., Lubaczewska S., Leśniak-Johann M., Antoniewicz P., „Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego 
„Kraina Grądów Odrzańskich””, Wrocław 2008. 
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(kierunkowskazy, tablice informacyjne), 
• brak oznakowania zabytków109. 

Sudety 
Wałbrzyskie 

• warunki klimatyczne umożliwiają 
tworzenie i rozwój oferty turystycznej 
obejmującej zarówno okres letni, 
jak i zimowy, 

• stan środowiska ulega systematycznej 
poprawie jednak wciąż wymaga 
nowych inwestycji w wielu dziedzinach 
ochrony środowiska naturalnego. 
Problemy te związane są w większości 
z monoprzemysłową przeszłością 
regionu, 

• poprawiający się stan środowiska 
naturalnego wskutek kolejnych 
inwestycji  
w samorządach lokalnych ma 
pozytywne znaczenie dla rozwoju 
turystyki we  wszystkich jej 
aspektach110. 

• ukształtowanie powierzchni jest silnie 
zróżnicowane, co daje wiele możliwości jego 
wykorzystania w turystyce, 

• zabudowa regionu pochodzą z różnych 
okresów oraz znajdują się w różnym stanie 
technicznym, ale stanowią przedmiot aktualnie 
trwających lub planowanych inwestycji w 
ramach programów rewitalizacji, 

• duża ilość zabytków sakralnych zwiększa 
atrakcyjność turystyczną regionu i daje 
możliwość konstruowania tras turystycznych 
w oparciu o ten walor, 

• szczególne znaczenie dla regionu ma Zamek 
Książ, będący najlepiej rozpoznawana marką 
turystyczną w obszarze, 

• w celu skonstruowania oferty turystycznej 
opartej o lokalne obiekty kultury konieczne są 
inwestycje w infrastrukturę instytucji kultury i 
ich organizacje zaplecza, w tym zasoby 
ludzkie111. 

• źródła wód mineralnych 
wykorzystywane od wieków w celach 
leczniczych, mające znaczenie dla 
rozwoju turystyki leczniczo-
uzdrowiskowej w uzdrowiskach  
i sanatoriach, 

• baza uzdrowiskowa pozwala na 
konstruowanie oferty w oparciu 
o turystykę leczniczą i uzdrowiskową, 
a także docelowo powinna pozwolić na 
stworzenie oferty dotyczącej odnowy 
biologicznej i SPA112. 

 

Ziemia Kłodzka • rzadki klimat ( w niektórych miejscach 
przypominający alpejski),urozmaicona 
rzeźba terenu z pięknymi krajobrazami 

• górskie szlaki rowerowe wymagają nakładów 
finansowych w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa, jednak konieczne jest tutaj 

• region wyróżnia się na tle innych 
regionów w województwie i kraju 
bardzo wysoką liczebnością źródeł wód 

                                            
109 Ibidem. 
110 Business Mobility International Spółka z o.o. na zlecenie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, „Strategia Rozwoju Turystyki w gminach: Wałbrzych, 
Świebodzice, Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Walim, Głuszyca oraz w Powiecie Wałbrzyskim na tle Subregionu Turystycznego 
„Góry Wałbrzyskie””, Poznań 2009. 
111 Ibidem. 
112 Ibidem. 
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(góry), występowanie kompleksów 
leśnych  
z obfitą fauną i florą ( w tym gatunki 
chronione), rozbudowana sieć rzek  
i potoków113. 

 

również podejście systemowe: ratownictwo i 
kwestie związane z udzieleniem pierwszej 
pomocy, 

• pogłębiający się zły stan techniczny większości 
samych zabytków. Od lat nieremontowane 
kamienice, kościoły i inne zabytki wymagają 
znacznych nakładów finansowych, by mogły 
świecić dawnym blaskiem. Zaniechanie 
inwestycji zmierzających do poprawy stanu 
technicznego i estetyki zabytków w latach 
najbliższych oraz obniżający się poziom 
zainteresowania prywatnych inwestorów 
inwestowaniem w takie obiekty jest jednym 
z kolejnych zagrożeń, przed jakimi staje 
turystyka kulturowa na Ziemi Kłodzkiej, 

• niewątpliwie mocną stroną jest 
niepowtarzalność i unikatowość obiektów114. 

mineralnych, znanych w Europie  
od kilkuset lat, 

• zły stan infrastruktury oraz zaniechanie 
działań promocyjnych prowadzi  
do systematycznego spadku liczby 
kuracjuszy odwiedzających Ziemię 
Kłodzką, 

• niewątpliwie zaniedbana nfrastruktura, 
niepozwalająca na realizowanie funkcji 
turystycznych w połączeniu z brakiem 
znajomości języków obcych wśród 
personelu to słabe strony kłodzkich 
uzdrowisk115.  

Bory Dolnośląskie • łagodny klimat, urozmaicowana flora  
i fauna, bogactwo kompleksów 
leśnych.116 

 
 
 

• ukształtowanie powierzchni sprzyja uprawianiu 
różnych form niemęczącej turystyki aktywnej 
o charakterze rekreacyjnym, przez rodziny 
z małymi dziećmi, osoby w starszym wieku 
(60+) i niepełnosprawne - wędrowanie, Nordic 
Walking, spacery rowerowe, jazda konna 
w terenie, 

• Formy te wymagają oznakowania 
i zagospodarowania w odpowiednie 

- 

                                            
113 „Koncepcja Rozwoju Subregionalnych Produktów Turystycznych Ziemi Kłodzkiej”. 
114 Ibidem. 
115 Ibidem. 
116 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w składzie Raszkowski A., Zbadyński M., Danko Olga, Walicki A., „Koncepcja Subregionalnego Produktu 
Turystycznego „Borów Dolnośląskich””, Jelenia Góra 2009. 
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urządzenia: miejsca wypoczynku, miejsca 
zabawy dla dzieci, punkty widokowe, itd., 

• zabytkowe obiekty architektury świeckiej - 
dwory i pałace, w większości są zniszczone lub 
w stanie niezabezpieczonych ruin.117 

Nysa, Kwisa, Bóbr • występowanie w subregionie Doliny 
Kwisy i Zalewu Zlotnickiego sprzyja 
rozwojowi w subregionie różnych 
turystyki aktywnej, 

• rzadkie okazy flory i fauny, ze względu 
na położenie subregionu w dolinie 
trzech rzek Kwisy, Nysy i Bobru, 

• rzeka Kwisa nazywana jest Perłą 
Dolnośląskich Rzek, ze względu na 
swoje walory przyrodnicze i bogactwo 
wielu rzadkich i chronionych gatunków 
zwierząt118. 

• ukształtowanie terenu i przygotowane trasy 
sprzyjają wędrówkom pieszym i wycieczkom 
rowerowym, 

• obiekty zabytkowe są w przeważającej 
większości w złym stanie technicznym, 
wymagają prac renowacyjnych  
i rewitalizacyjnych, 

• brak oznakowania obiektów interesujących pod 
względem architektonicznym i historycznym119. 

- 

Dolina Odry 
Zachodniej 

• w związku z występującymi złożami 
rud miedzi region ten narażony jest 
na większe niż w innych subregionach 
zanieczyszczenia wód, gleb 
i powietrza, 

• kluczowe obiekty technologiczne 
posiadają stałą całodobową obsługę, 
inne obiekty liniowe i powierzchniowe 
kontrolowane są cyklicznie według 
ustalonego harmonogramu, wszystkie 

• unikatowe walory kulturowe (zabytki, muzea), 
• stan techniczny obiektów zabytkowych 

i innych budowli określany jest w większości 
przypadków jako dobry. 

 

- 

                                            
117 Ibidem. 
118 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w składzie Raszkowski A., Zbadyński M., Fruba M., „Koncepcja Subregionalnego Produktu 
Turystycznego Subregionu „Nysa-Kwisa-Bóbr””, Jelenia Góra 2008. 
119 Ibidem. 
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istotne dla bezpieczeństwa eksploatacji 
obiekty wyposażone są  
w specjalistyczne systemy 
monitorowania stanu technicznego. 

Przedgórze 
Sudeckie 

• klimat ciepły i wilgotny, 
• bogactwo flory i fauny, 
• ukształtowanie terenu silnie 

pofałdowane, co sprzyja rozwojowi 
turystyki aktywnej na tym obszarze (np. 
narciarstwo biegowe, turystyka 
rowerowa). 

• pozytywnym zjawiskiem jest renowacja, 
odsłanianie wież widokowych, budowa nowych 
(np. platforma widokowa na Jaworniku 
Wielkim), wytyczanie lub czyszczenie szlaków 
pieszych i rowerowych (cyklotrasa Lądek Zdrój 
– Javornik) oraz tworzenie nowych szlaków 
turystycznych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (transgraniczny Szlak Królewny 
Marianny Orańskiej), 

• niektóre zabytki będące własnością kościoła 
charakteryzują się ograniczoną dostępnością, 
brakiem jasnych zasad udostępniania ich 
turystom, 

• niektóre zabytki, atrakcyjne turystycznie 
niszczeją wskutek braku środków finansowych 
na ich renowację lub są remontowane (np. 
Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim), 

• niektóre zabytki są zbyt rozległe i kosztowne 
w utrzymaniu (np. Twierdza Srebrnogórska). 

- 

Sowiogórski • bogactwo flory i fauny, 
• klimat sprzyja rozwojowi przyrody typu 

arktyczno-alpejskiego120. 

• obiekty zabytkowe są w przeważającej 
większości w złym stanie technicznym, 

• różnorodność oferty turystycznej - 
uzupełniające się nawzajem oferta turystyki 
aktywnego oraz walory kulturowo-historyczne, 

• walory środowiska naturalnego - duży udział 

• Sanatorium w Przeczynie Zdroju 
wykorzystuje unikalne źródła wód: 
radoczynnej, siarczkowo – wapiennej 
i magnezowej do różnego rodzaju 
zabiegów, w tym m.in. borowinowych, 
fizykoterapeutycznych itp.  

                                            
120 Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w składzie Baran E., Kowalczyk M., Matijczak K., Krok A., Kropiwnicki R., Kupaj M., Rabczenko J., 
„Strategia Subregionu Sowiogórskiego. Koncepcja rozwoju subregionalnego produktu turystycznego.” 
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powierzchni lasów, Park Krajobrazowy Gór 
Sowich, obszary Natura 2000.121 

W uzdrowisku leczone są choroby 
zwyrodnieniowe stawów, choroby 
reumatyczne, nerwobóle, osteoporozę, 
jak i przeprowadza się zabiegi 
rehabilitacyjne122. 

Wrocław • niezaprzeczalnym walorem 
przyrodniczym metropolii jest rzeka 
Odra – druga, co do wielkości rzeka w 
Polsce, jej długość w granicach miasta 
wynosi 26 km, niestety stopień 
wykorzystania Odry dla celów 
turystycznych jest znikomy. 

• bogata historia, perły dziedzictwa kulturowego 
rozsiane po całym obszarze oraz placówki 
muzealne stanowią o jego znaczeniu w skali 
Europy i kraju, 

• znajdują się tu zabytkowe obiekty sakralne 
i świeckie, ciekawe układy urbanistyczne, 
skanseny, galerie, 

• miasto jest też miejscem spotkań z folklorem 
oraz kulturą i sztuką ludową, 

• można tu także uczestniczyć w widowiskach 
i inscenizacjach historycznych. 

- 

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, Aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa 
Dolnośląskiego, POT, wrzesień 2009. 

                                            
121 Ibidem. 
122 Ibidem. 
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Dodatkowo w celu przedstawienia stanu jakościowego walorów krajoznawczych, 

które obejmują elementy kultury materialnej i duchowej, poniżej przedstawiono  

mapę lokalizacji zbioru zabytków zagrożonych niszczeniem i dewastacją  

w trzystopniowej skali ocen123 dla Dolnego Śląska, przedstawionych na portalu 

internetowym www.zabytki.blox.pl w projekcie pn. „Czerwona Lista Dolnośląskich 

Zabytków”. Dokładny wykaz zabytków, którym grozi dalsza dewastacja znajduje się 

w załączniku 4. Czerwona Lista Dolnośląskich Zabytków, (s.195). Projekt jest  

w trakcie realizacji, dlatego też w tabeli w załączniku zaprezentowano jego 

dotychczasowe wyniki.124  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
123 1-3 – zabytki, które należy mieć na uwadze, które jak tylko nadarzy się sposobność należy poddać 
renowacji; 4-6 – zabytki dla których należy koniecznie opracować strategię i biznesplan renowacji; 7-9 
– zabytki, które należy ratować zabytki z wykorzystaniem środków publicznych.  
124 www.zabytki.blox.pl, stan na 04.07.2011. Dany projekt składa się z trzech etapów. Pierwszym 
etapem jest zbieranie i identyfikacja obiektów zabytkowych zagrożonych niszczeniem i dewastacją  
oraz poddanie ich analizie ekspertom. Kolejny etap dotyczy przeprowadzenia szczegółowych 
konsultacji z historykami sztuki/konserwatorami zabytków oraz specjalistami dziedzin pokrewnych.  
W ramach podjętych działań powstanie dokument "Czerwona Lista Dolnośląskich Zabytków" złożony               
z 2 części: krótką listą najcenniejszych dolnośląskich zabytków zagrożonych dewastacją bądź 
zniszczeniem, a także otwartym spisem zabytków zagrożonych dewastacją bądź zniszczeniem, 
podlegający dalszym aktualizacjom.  Następnie dokument zostanie przedstawiony zainteresowanym 
urzędnikom. Listę obiektów z Dolnego Śląska, którym grozi zniszczenie stworzyła grupa miłośników 
zabytków. 
Analizowane obiekty zostały ocenione w 3 kryteriach: klasa obiektu/ zagrożenie dalszą 
dewastacją/potencjał marketingowy. Wszystkie te pozycje oceniane zostały wg skali 1-3 /gdzie 1-
niewielkie / 2-średnie / 3–duże /. Następnie oceny zostały zsumowane by uzyskać wynik końcowy 
identyfikacji zabytku. Skala końcowej oceny wahała się od 1 – 9. 
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Rysunek 33. Mapa lokalizacji zabytków Dolnego Śląska zagrożonych niszczeniem  
i degradacją  - stan na 04.07.2011 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony internetowej www.zabytki.blox.pl, dokładny wykaz 
zabytków znajduje się w załączniku 4. Czerwona Lista Dolnośląskich Zabytków, s.195). 
 

Wnioski:  

• ponad połowa ze sklasyfikowanych obiektów zabytkowych jest 

zidentyfikowana z poleceniem - ratować natychmiast, najwięcej 

zdewastowanych obiektów występuje w Subregionie Dolina Odry, we 

Wrocławiu oraz w powiecie strzelińskim, 

• we Wrocławiu ponad 50% zabytków wymaga natychmiastowej interwencji,  
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• postuluje się o niezwłoczne zabezpieczenie tych obiektów, umożliwiając tym 

samym bezpieczne ich zwiedzanie, 

• szereg wskazanych w tym podrozdziale zabytków o istotnej wartości 

krajoznawczej może zniknąć z powierzchni ziemi, dlatego też niezbędne są 

działania prewencyjne, mogące ten proces zatrzymać, bądź odwrócić, 

szczególnie ważne są tu skoordynowane działania JST oraz służb 

konserwatorskich, przy wsparciu samorządu szczebla regionalnego, 

• dalsze utrzymywanie takiego stanu zabytków może w przyszłości rodzić 

określone konsekwencje tj. np. obniżyć poziom zadowolenia z pobytu  

w regionie i oceny jego wizerunku, jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, 

• finansowanie renowacji i rewitalizacji obiektów ze źródeł zewnętrznych m.in. 

dotacji unijnych oraz ze środków budżetu państwa (np. Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego), 

• postuluje się zawiązywanie partnerstwa publiczno-prywatnego w celu 

ratowania obiektów zabytkowych (np. miedzy samorządami                      

a przedsiębiorcami, prywatnymi inwestorami, sektorem organizacji 

pozarządowych itp.), 

• postuluje się o organizację cyklicznych (corocznych) badań dotyczących 

zbioru zabytków zagrożonych niszczeniem i dewastacją nt. w formie 

wprowadzonej projektu „Czerwonej Listy Dolnośląskich Zabytków”. 
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4. Wykorzystanie kluczowych walorów turystycznych Dolnego Śląska 
 

W tabeli 17 zaprezentowano najważniejsze walory turystyczne oraz analizę stopnia wykorzystania walorów turystycznych  

z podziałem na poszczególne subregiony Dolnego Śląska. W analizie przyjęto podział walorów na: wypoczynkowe, krajoznawcze  

i  specjalistyczne. Przy opracowywaniu tabeli korzystano m.in. z koncepcji rozwoju subregionalnych produktów turystycznych oraz 

danych przedstawionych w raportach 1B, 2A i 5C zrealizowanych w ramach niniejszego projektu. W analizie stopnia wykorzystania 

walorów turystycznych zastosowano cztery kryteria: ruch turystyczny (ilość korzystających z noclegów – wraz z prognozą), 

wskaźnik funkcji turystycznej Baretjea, ilość imprez mających wpływ na generowanie ruchu turystycznego oraz zainwestowane 

środki w ramach RPO WD mające na celu lepsze wykorzystanie walorów turystycznych. 

 

Tabela 17. Analiza stopnia wykorzystania walorów turystycznych Dolnego Śląska w ujęciu subregionalnym. 

Subregion Walory turystyczne Produkty turystyczne wykorzystujące 
walory turystyczne subregionu 

Analiza stopnia wykorzystania 
walorów turystycznych 

Subregion Wzgórz Trzebnickich 
i Doliny Baryczy  

Walory wypoczynkowe: 
- urozmaicona rzeźba terenu, 
- duże zasoby leśne, w tym cenne 
przyrodniczo obszary chronione, 
- duże zasoby wodne w szczególności 
Stawy Milickie oraz rzeka Odra wraz  
z dopływami), 
 
Walory krajoznawcze: 

Sieciowe produkty turystyczne 
wykorzystujące walory turystyczne: 
• Subregion Doliny Baryczy i Wzgórz 

Trzebnickich – Krainą Żywiołów – w 
ramach produktu wykorzystywane będą 
walory krajoznawcze m.in. stanowiska 
archeologiczne (pokazujące życie 
człowieka prehistorycznego),imprezy 
kulturalne i edukacyjne 

• Zgodnie z prognozą turystów 
korzystających z noclegów             
w subregionie wskazuje na trend 
rosnący (w 2009 r. liczba 
korzystających z noclegów 
wynosiła 29582, z kolei w 2015 
r. przewiduje się wzrost do 
39779125 ), co może świadczyć  
o lepszym wykorzystaniu 

                                            
125 http://www.projekt.turystyka.dolnyslask.pl/raporty/1b.pdf, s. 57. 
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- liczne obiekty zabytkowe, w tym 
sakralne, spełniające rolę sanktuariów 
pielgrzymkowych, 
- układy urbanistyczne, 
- zespoły pałacowe, 
- zespoły dworsko – folwarczne, 
- muzea, 
- imprezy kulturalne i sportowe, 
- milicki karp. 
 
Walory Specjalistyczne: 
- liczne trasy rowerowe, 
- dogodne warunki do uprawiania 
turystyki pieszej, 
- dobre warunki do uprawiania turystyki 
konnej 
- dobre warunki do uprawiania 
wędkarstwa, 
- główne rzeki subregionu umożliwiają 
uprawianie kajakarstwa, 
- Trzebnica i występujące źródła 
lecznicze, 
- Oborniki Śląskie z klimatem  
do leczenia gruźlicy. 
 

przedstawiające, produkty lokalne, 
przedstawianie żywiołów i przyrody, 
spektakle przedstawiające życie  
człowieka prehistorycznego. 

• Stawy Milickie – od tradycji  
do nowoczesności – w ramach 
produktu wykorzystywane będą Stawy 
Milickie jako osobliwość (unikatowy 
kompleks przyrodniczy o wysokich 
walorach krajoznawczych). Produkt ten 
będzie zawierał tradycyjną wioskę 
rybacką ukazującą tradycje w hodowli 
ryb, komercyjne łowiska dla wędkarzy 
(walory specjalistyczne), ścieżki 
edukacyjno – przyrodnicze, produkty 
lokalne (oparte na karpiu), pamiątki 
lokalne, miejsca do obserwacji ptaków 
a także imprezy masowe. 

• Księstwo Świętej Jadwigi Śląskiej – 
produkt ten będzie się opierał na 
walorach krajoznawczych m.in. tradycji 
pielgrzymkowej, obiektach sakralnych, 
przedstawianiu życia dawnych ludzi         
z czasów św. Jadwigi, imprezach             
i spektaklach inspirowanych czasami 
średniowiecznymi, kuchni lokalnej oraz 
tradycyjnym rzemiośle.  

walorów turystycznych, 
• Pod względem wskaźnika funkcji 

turystycznej Baretjea subregion  
z wynikiem 2,27 plasuje się  
na trzecim miejscu  
w województwie126, 

• W subregionie co rok 
organizowane jest kilkadziesiąt 
imprez z czego 8 ma duże 
znaczenie dla generowania 
ruchu turystycznego, 

• W ramach środków z UE (RPO 
WD) oraz własnych                       
w subregionie zainwestowano       
w budowę ścieżki rowerowej - 6 
292 252,04 zł , budowę basenów 
i infrastruktury rekreacyjnej – 
46 274 330,28   zł, restaurację       
i rewitalizację obiektów 
zabytkowych - 13 629 426,39 zł, 
promocję, informację oraz 
organizację imprez  - 815 265,25 
zł, infrastrukturę noclegową 
schronisk – 1 905 371,98 zł.127 

                                            
126 Więcej informacji  -  Raport 1B  zrealizowany w roku 2010r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w I etapie wdrażania s.122: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/. 
127 Więcej informacji  -  Raport 5C zrealizowany w roku 2011r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska                   
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w II etapie wdrażania, załącznik nr 2: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/. 
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• Produkt turystyki aktywnej – produkt 
będzie opierał się przede wszystkim na 
budowie i rozbudowie szlaków 
pieszych, rowerowych, konnych, 
kajakowych, ścieżek do uprawiania 
nordic walking, punktów obserwacji 
ptaków.   

 „Kraina Grądów Odrzańskich” 
Subregion Dolina Odry Wschód 
 

Walory Wypoczynkowe: 
- występowanie zbiorowisk leśnych, łąk 
(niski stopień urbanizacji), 
- gęsta sieć wód powierzchniowych 
występująca w otoczeniu 
zróżnicowanego krajobrazu, 
 - występowanie przyrodniczych 
obszarów chronionych z cennymi  
i rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt. 
Walory krajoznawcze: 
- wielokulturowe bogactwo (silna 
obrzędowość), 
- liczne zabytki architektoniczne, 
- liczne imprezy o charakterze 
religijnym, historycznym, edukacyjnym 
oraz kulturalnym, 
- dziedzictwo średniowiecznych 
zakonów rycerskich.  
 
Walory Specjalistyczne: 

W Koncepcji przedstawiono projekty 
mające na celu wykorzystanie walorów 
turystycznych subregionu do budowy 
produktów turystycznych: 
Szlaki turystyczne – walory 
specjalistyczne: 
- Odra Velo” - system szlaków 
rowerowych, 
- „Odrzańska cyklostrada”, 
- „Odrzański system szlaków”, 
- „System szlaków historycznych”.  
Turystyka Wodna - walory 
specjalistyczne i krajoznawcze: 
- „System przepraw promowych” –
uzupełnienie systemu szlaków, 
- „Rekreacja nad wodą”, 
- „Odrzańskie Otwarte Muzeum Techniki”, 
- „Pływające Muzeum Rzeki”. 
Wyrafinowana oferta turystyczna: 
- Nadodrzańskie safari”,  

• Zgodnie z prognozą  
turystów korzystających z 
noclegów w subregionie 
wskazuje na trend rosnący (w 
2009 r. liczba korzystających z 
noclegów wynosiła 42475, z 
kolei w 2015 r. przewiduje się 
wzrost do 48568128 ), co może 
świadczyć o prognozie lepszego 
wykorzystania walorów 
turystycznych. 

• Wskaźnik funkcji turystycznej 
Baretjea  dla subregionu wynosi 
zaledwie 0,53 i jest jednym z 
najniższych w regionie,129 

• Na terenie subregionu 
organizowanych jest co roku 
kilkadziesiąt imprez z czego 
zaledwie 4 mają znaczenie dla 
generowania ruchu 

                                            
128 http://www.projekt.turystyka.dolnyslask.pl/raporty/1b.pdf, s. 74. 
129 Więcej informacji  -  Raport 1B  zrealizowany w roku 2010r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w I etapie wdrażania s.122: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/ 
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- turystyka piesza, 
- turystyka wodna, 
- turystyka rowerowa, 
- turystyka konna, 
- wędkarstwo, 
- turystyka zimowa (narciarstwo 
biegowe, inne sporty), 
- turystyka przyrodnicza i edukacyjna, 
- turystyka kulturowa i sentymentalna 

- „Odra - temat rzeka”, 
- „Odra Slow-tour”, 
- „Odrzańskie Obserwatorium Doliny”. 
Produkty turystyczne bazujące na 
walorach kulturowych i przyrodniczych 
subregionu: 
- „System szlaków historycznych”, 
- „Rzeka historii” – edukacja regionalna. 
 

turystycznego, 
• W ramach środków z UE (RPO 

WD) oraz własnych w 
subregionie zrealizowano 
projekty wykorzystujące walory 
specjalistyczne (m. i. stadion, 
ścieżki piesze i rowerowe, 
ośrodek sportów wodnych) 
12 466 490,72 zł. Realizowano 
również projekty wykorzystujące 
walory krajoznawcze (renowacja 
zabytków, doposażenie Ośrodka 
Kultury.) – 786 200,16 zł 130. 

Subregion „Ślęża” 
 

Walory wypoczynkowe: 
- ukształtowanie terenu sprzyja 
uprawianiu turystyki i rekreacji 
(szczególnie dla mniej wykwalifikowanej 
turystyki aktywnej), 
- Masyw Ślęży stanowi idealne miejsce 
widokowe, 
- subregion posiada atrakcyjne warunki 
do uprawiania turystyki wodnej (np. 
rzeki, Jezioro Mietkowskie), 
- na terenie subregionu występują parki 
krajobrazowe oraz obszary 
funkcjonujące w sieciach ekologicznych 
bogate w zwierzęta. 

Koncepcja Subregionalnego Produktu 
Turystycznego w przedstawionych celach 
wytycza kierunki budowy produktów 
turystycznych, opierających się na 
rozwoju: 
- szlaków turystycznych – wykorzystanie 
walorów krajoznawczych i 
specjalistycznych, 
- tras rowerowych – wykorzystanie 
walorów specjalistycznych, 
- kompleksowej oferty turystyki aktywnej i 
kwalifikowanej (narciarstwo i turystyka 
piesza) – wykorzystanie walorów 
specjalistycznych, 

• Zgodnie z prognozą  
turystów korzystających z 
noclegów w subregionie 
wskazuje na trend malejący (w 
2009 r. liczba korzystających z 
noclegów wynosiła 21931, z 
kolei w 2015 r. przewiduje się 
spadek do 14511131 ), co może 
świadczyć o słabnącym 
wykorzystaniu walorów 
turystycznych. 

• Wskaźnik funkcji turystycznej 
Baretjea  dla subregionu wynosi 

                                            
130 Więcej informacji  -  Raport 5C zrealizowany w roku 2011r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w II etapie wdrażania, załącznik nr 2: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/. 
131 http://www.projekt.turystyka.dolnyslask.pl/raporty/1b.pdf, s. 68. 
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Walory krajoznawcze: 
- bogata historia subregionu obfituje  
w ważne wydarzenia historyczne, 
- w subregionie funkcjonuje wiele 
zabytkowych obiektów i zespołów 
architektonicznych, 
- występują obiekty pielgrzymkowe, 
- występują zabytkowe obiekty 
przemysłowe o atrakcyjnej architekturze, 
- występują ciekawe pomniki, 
- występuje zabytkowa zabudowa 
wiejska, 
- na terenie subregionu organizowane 
są różnego rodzaju imprezy kulturalne 
(wykorzystujące folklor, tradycje 
kulinarne, dawne obyczaje itd.). 
 
Walory Specjalistyczne do 
uprawiania: 
- turystyka piesza, 
- turystyka rowerowa 
- turystyka wodna, 
- wędkarstwo, 
- turystyka konna, 
- turystyka zimowa 

- kompleksowej oferty turystyki i rekreacji 
wodnej – wykorzystanie walorów 
specjalistycznych i wypoczynkowych , 
- turystyki zielonej – wykorzystanie 
walorów wypoczynkowych i 
krajoznawczych, 
- kompleksowej oferty turystyki kulturowej 
i turystyki dziedzictwa, 
- kompleksowej turystyki biznesowej – 
wykorzystanie walorów wypoczynkowych 
i krajoznawczych . 

zaledwie 0,54 i jest jednym z 
najniższych w regionie,132 

• Na terenie subregionu odbywa 
się wiele imprez, z których 
znaczna większość ma 
charakter lokalny (jedynie 5 ma 
znaczenie dla generowania 
ruchu turystycznego), 

• W ramach środków z UE (RPO 
WD) oraz własnych w 
subregionie zrealizowano projekt  
wykorzystujący walory 
specjalistyczne  - Budowa 
Ośrodka Sportów Wodnych w 
Borzygniewie )etap I za kwotę  
 4 202 049,29 zł.133  

 

Subregion Bory Dolnośląskie 
 

Walory wypoczynkowe: 
- łagodne ukształtowanie terenu 
sprzyjające rozwojowi mniej 

Koncepcja Subregionalnego Produktu 
Turystycznego „Bory Dolnośląskie” oparta 
jest na wykorzystaniu walorów 

• Zgodnie z prognozą  
turystów korzystających z 
noclegów w subregionie 

                                            
132 Więcej informacji  -  Raport 1B  zrealizowany w roku 2010r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w I etapie wdrażania s.122: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/. 
133 Więcej informacji  -  Raport 5C zrealizowany w roku 2011r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w II etapie wdrażania, załącznik nr 2: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/. 
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wymagających form turystyki aktywnej, 
- bogactwo kompleksów leśnych, 
- występowanie rzek i zbiorników 
wodnych, 
- bogactwo flory i fauny, 
- liczne tereny chronione w tym obszary 
NATURA 2000, 
- łagodny klimat. 
Walory krajoznawcze: 
- liczne zabytki sakralne, świeckie, 
ruchome, zabytkowe cmentarze, zamki 
pałace, dworki, tradycyjna zabudowa 
wiejska, zabytki techniki oraz 
stanowiska archeologiczne, 
- dobrze funkcjonujące instytucje kultury, 
- liczne imprezy kulturalne i sportowe      
(np. Bolesławieckie święto ceramiki czy 
też Dolnośląskie święto wina i miodu), 
- oryginalne potrawy i pokarmy (np. 
wrzosowy miód), 
- kultywowanie tradycji wielu narodów, 
- tradycja i obyczaje łemkowskie. 
Walory specjalistyczne: 
- liczne trasy rowerowe, 
- dogodne warunki do uprawiania 
turystyki pieszej (połączonej z edukacją 
ekologiczną), 

turystycznych subregionu poprzez 
następujące sieciowe produkty 
turystyczne: 
- Leśna Kraina Borów Dolnośląskich – 
eksponowanie walorów wypoczynkowych 
oraz krajoznawczych np. osobliwości 
przyrody, 
- Rodzinne Szlaki Piesze oraz Rowerowe 
Borów Dolnośląskich – wykorzystania 
walorów krajoznawczych i 
specjalistycznych, 
- Szlaki Wodne Borów Dolnośląskich – 
budowa produktu o walory krajoznawcze i 
specjalistyczne, 
- Bory Wypoczynku i Relaksu – 
wykorzystanie walorów wypoczynkowych 
(bogactwo kompleksów leśnych), 
- Kraina Ceramiki i Szkła – wykorzystanie 
walorów krajoznawczych (tradycje 
szklarskie i ceramiczne m.in. ceramika 
bolesławiecka), 
- Tajemnice i Magia Borów Dolnośląskich 
– wykorzystanie walorów krajoznawczych 
kompleksów leśnych, 
- Bory Dolnośląskie – Kraina Wielu Kultur 
– wykorzystanie walorów krajoznawczych 
poprzez prezentację wielokulturowości, 

wskazuje na trend malejący (w 
2009 r. liczba korzystających z 
noclegów wynosiła 97165, z 
kolei w 2015 r. przewiduje się 
wzrost do 80860134 ), co może 
świadczyć o słabnącym 
wykorzystaniu walorów 
turystycznych, 

• Wskaźnik funkcji turystycznej 
Baretjea  dla subregionu wynosi 
zaledwie 0,54 i jest jednym z 
najniższych w regionie,135 

• Na terenie subregionu odbywa 
się wiele imprez, z których 
znaczna większość ma 
charakter lokalny (jedynie 4 mają 
znaczenie dla generowania 
ruchu turystycznego), 

• W ramach środków z UE (RPO 
WD) oraz własnych w 
subregionie zrealizowano projekt  
wykorzystujący walory 
specjalistyczne (budowa krytej 
pływalni a także budowa ścieżek 
rowerowych) – 21 987 192,23 zł. 
W ramach wykorzystania 
walorów krajoznawczych 

                                            
134 http://www.projekt.turystyka.dolnyslask.pl/raporty/1b.pdf, s. 68. 
135 Więcej informacji  -  Raport 1B  zrealizowany w roku 2010r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w I etapie wdrażania s.122: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/. 
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- dobre warunki do uprawiania 
wędkarstwa (szczególnie na wodach 
płynących), 
- główne rzeki subregionu umożliwiają 
uprawianie kajakarstwa, 
- występowanie szlaków konnych.  

folkloru czy tradycji kulinarnych, 
- Zamki, Dwory i Pałace Borów 
Dolnośląskich – wykorzystanie walorów 
krajoznawczych np. Zamek Kliczków, 
- Turystyka Konna w Borach 
Dolnośląskich – wykorzystanie walorów 
specjalistycznych i krajoznawczych 
(ośrodki rekreacji konnej oraz 
gospodarstwa agroturystyczne 
umożliwiające uprawianie jeździectwa),   , 
- Agroturystyka Niesamowitych Borów 
Dolnośląskich – produkt ten będzie 
budowany w oparciu o walory 
wypoczynkowe, krajoznawcze i 
specjalistyczne. Oferta gospodarstw 
będzie posiadała szeroki wachlarz 
atrakcji dopasowanych do potrzeb 
turystów, 
- Wrzosowa Kraina Borów Dolnośląskich  
produkt ten opierać się będzie na 
walorach krajoznawczych w tym m.in. 
osobliwości przyrodniczej jaką są obszary 
wrzosowisk, produkty kulinarne, 
bogactwo kultury oraz rękodzielnictwo,  , 
- Produkty Lokalne Borów Dolnośląskich 
– produkt będzie wykorzystywał walory 
krajoznawcze np. miód wrzosowy, 
nalewki, wina itp.. ofercie produktów 
lokalnych będą towarzyszyć imprezy 

(promocja produktów 
turystycznych, rewitalizacja 
obiektów zabytkowych, 
informacja turystyczna) – 
3 614 911,47 zł. Ponadto 
zrealizowano projekty 
poprawiające stan bazy 
noclegowej  - 6 573 899,92 zł.136  

                                            
136 Więcej informacji  -  Raport 5C zrealizowany w roku 2011r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w II etapie wdrażania, załącznik nr 2: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/. 
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kulturalne,    
- Bory Sportu i Rekreacji – produkt będzie 
realizowany poprzez walory 
specjalistyczne, promocja zdrowego trybu 
życia, imprezy propagujące aktywność 
fizyczną,  
- Zabytki Architektury Borów 
Dolnośląskich – produkt będzie 
wykorzystywał bogate walory 
krajoznawcze subregionu w oparciu o 
zabytki architektury,   
- Szlak Parkowo – Kulturowy po obu  
stronach Nysy Łużyckiej – wykorzystanie 
walorów krajoznawczych. Produkt będzie 
opracty na prezentacji parków i ogrodów 
subregionu. 

Subregion Karkonosze i Góry 
Izerskie 
 

Walory wypoczynkowe: 
- górzyste ukształtowanie terenu, 
- kompleksy leśne, 
- występowanie obszarów chronionych, 
- bogactwo fauny i flory, w tym gatunków 
chronionych, 
- występowanie gorących źródeł, 
- wodospady. 
Walory krajoznawcze: 
- występowanie licznych zabytków 
świeckich i sakralnych, 
- zabytki techniki, 
- muzea, 
- liczne imprezy sportowe i kulturalne, 

Wybrane sieciowe produkty turystyczne 
subregionu: 
- Dolina Pałaców i Ogrodów – produkt ten 
opiera się na walorach krajoznawczych i 
wypoczynkowych. Jest to oferta takie 
elementy walorów jak: zabytki, koncerty, 
wydarzenia, pakiety tematyczne. 
- Góry Kultury i Wypoczynku – produkt 
oparty przede wszystkim na walorach 
krajoznawczych i wypoczynkowych a 
także specjalistycznych wykorzystujący 
takie elementy jak: bogata historia i 
kultura, zabytki, imprezy kulturalne oraz 
oferta uzdrowiskowa, 

• Zgodnie z prognozą  
turystów korzystających z 
noclegów w subregionie 
wskazuje na trend rosnący (w 
2009 r. liczba korzystających z 
noclegów wynosiła 494941, z 
kolei w 2015 r. przewiduje się 
wzrost do 512431137 ), co może 
świadczyć o prognozie lepszego 
wykorzystania walorów 
turystycznych. 

• Wskaźnik funkcji turystycznej 
Baretjea wynosi 13,04 i jest 

                                            
137 http://www.projekt.turystyka.dolnyslask.pl/raporty/1b.pdf, s. 74. 
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również o zasięgu światowym np. Bieg 
Piastów, 
- tradycje kulinarne. 
Walory specjalistyczne: 
- liczne szlaki piesze, 
- trasy rowerowe, 
- trasy narciarskie, 
- dogodne warunki do uprawiania 
turystyki kwalifikowanej, 
- dobre warunki do uprawiania sportów 
ekstremalnych, 
- występowanie miejscowości 
uzdrowiskowych. 
 
 

- Strefa Górskiej Aktywności – produkt 
oparty  przed wszystkim na walorach 
specjalistycznych i wypoczynkowych 
wykorzystujących takie elementy jak 
wszelkie sporty zimowe oraz turystykę 
pieszą, rowerową i konną. Aktywnemu 
wypoczynkowi towarzyszyć mają również 
imprezy sportowe zarówno zimą, jak i 
latem. 
 
 
 

zdecydowanie najwyższy w 
regionie,138 

• Na terenie subregionu odbywa 
się wiele imprez, z których 
znaczna większość ma 
charakter lokalny (7 mają 
znaczenie dla generowania 
ruchu turystycznego), 

• W ramach środków z UE (RPO 
WD) oraz własnych w 
subregionie zrealizowano projekt  
wykorzystujący walory 
specjalistyczne (uzdrowiska – 
20 284 479,63 zł), (ścieżki 
rowerowe i promocja turystyki 
aktywnej w górach – 
2 370 974,18 zł). Z kolei w 
ramach wykorzystania walorów 
krajoznawczych zrealizowano 
projekty dotyczące promocji, 
renowacji obiektów, organizacji 
imprez, rozwoju infrastruktury 
kultury  - 43 129 928,99 zł. 
Ponadto realizowano projekty w 
zakresie infrastruktury 
noclegowej i poprawy 
bezpieczeństwa turystów na 

                                            
138 Więcej informacji  -  Raport 1B  zrealizowany w roku 2010r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w I etapie wdrażania s.122: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/. 
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łączną kwotę – 3 972 589,46 
zł.139 

Subregion Nysa, Kwisa, Bóbr Walory wypoczynkowe: 
- położenie w dolinie 3 rzek (Nysy, 
Kwisy i Bobru), 
- występowanie zbiorników wodnych, 
- urozmaicone ukształtowanie terenu, 
- występowanie skał osadowych  
i wulkanicznych, 
- występowanie obszarów chronionych, 
 
Walory krajoznawcze: 
- tradycje związane z tkactwem, 
sukiennictwem i ceramiką, 
- liczne zabytki sakralne i świeckie (np. 
zamek Czocha), 
- zabytki przemysłowe, 
- wielokulturowe bogactwo, 
- liczne imprezy kulturalne i sportowe, 
- tradycje kulinarne. 
Walory specjalistyczne: 
- dogodne warunki do uprawiania 
kajakarstwa (w tym górskiego), 
- doskonałe warunki do uprawiania 
wędkarstwa, 
- dogodne warunki do uprawiania 
turystyki rowerowej i pieszej (liczne 

Wybrane sieciowe produkty turystyczne 
subregionu: 
- Kraina Domów Przysłupowych – produkt 
wykorzystujący walory krajoznawcze 
składające się przed wszystkim z 
wyjątkowej architektury regionalnej, 
- Ścieżki Rowerowe oraz 
Piesze Pogranicza Polsko 
– Czesko – Niemieckiego – produkt 
oparty na walorach specjalistycznych oraz 
krajoznawczych, 
- Skarby Przyrody Nysy – Kwisy – Bobru 
– produkt oparty przede wszystkim na 
walorach krajoznawczych (osobliwości 
przyrody) 
- Kraina Pstrąga Nysy – Kwisy – Bobru – 
produkt oparty na walorach 
specjalistycznych (uprawianie 
wędkarstwa), 
- Świat Filmów Komediowych – produkt 
oparty na walorach krajoznawczych 
(Ogólnopolski Festiwal Filmów 
Komediowych w Lubomierzu), 
- Via Regia w Subregionie Nysa – Kwisa 

• Zgodnie z prognozą  
turystów korzystających z 
noclegów w subregionie 
wskazuje na trend rosnący (w 
2009 r. liczba korzystających z 
noclegów wynosiła 139906, z 
kolei w 2015 r. przewiduje się 
wzrost do 181369140 ), co może 
świadczyć o prognozie lepszego 
wykorzystania walorów 
turystycznych. 

• Wskaźnik funkcji turystycznej 
Baretjea wynosi 2,41.141, 

• Na terenie subregionu odbywa 
się wiele imprez, z których 
znaczna większość ma 
charakter lokalny (8 ma 
znaczenie dla generowania 
ruchu turystycznego), 

• W ramach środków z UE (RPO 
WD) oraz własnych w 
subregionie zrealizowano 
projekty  wykorzystujące walory 
specjalistyczne (uzdrowiska - 5 
225 307,93 zł), (ścieżki 

                                            
139 Więcej informacji  -  Raport 5C zrealizowany w roku 2011r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w II etapie wdrażania, załącznik nr 2: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/. 
140 http://www.projekt.turystyka.dolnyslask.pl/raporty/1b.pdf, s. 98. 
141 Więcej informacji  -  Raport 1B  zrealizowany w roku 2010r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w I etapie wdrażania s.122: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/. 
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szlaki piesze i rowerowe), 
- dogodne warunki do uprawiania 
wspinaczki skałkowej, 
- dogodne warunki do uprawiania 
sportów lotniczych, 
- dogodne warunki do uprawiania 
turystyki konnej, 
- występowanie obszarów  
o właściwościach uzdrowiskowych. 
 

– Bóbr – produkt oparty na walorach 
krajoznawczych (dawny trakt handlowy) 
- Droga Św. Jakuba – produkt oparty na 
walorach krajoznawczych i 
specjalistycznych ( pielgrzymowanie na 
pieszo bądź rowerem), 
- Kraina Agatów – produkt oparty na 
walorach krajoznawczych (Lwóweckie 
Lato Agatowe.), 
- Agroturystyka Nysy-Kwisy-Bobru – 
produkt oparty przede wszystkim na 
walorach wypoczynkowych ale także na 
krajoznawczych i specjalistycznych. 
Krzyże Pokutne Subregionu Nysa – Kwisa 
– Bóbr – produkt oparty na walorach 
krajoznawczych (dawna historia). 
 

rowerowe - 2 461 724,40 zł). Z 
kolei w ramach wykorzystania 
walorów krajoznawczych 
realizowano projekty z zakresu 
renowacji obiektów zabytkowych 
oraz organizacji imprez i 
wydarzeń kulturalnych – 
12 348 739,42 zł. Ponadto 
zrealizowano projekt polegający 
na stworzeniu schroniska 
młodzieżowego - 434 036,96 
zł.142 

Subregion Pogórze Kaczawskie  Walory wypoczynkowe: 
- urozmaicone ukształtowanie terenu 
(Pogórze Zachodniosudeckie), 
- występowanie minerałów szlachetnych 
i półszlachetnych, 
- występowanie obszarów chronionych 
(np. Park Krajobrazowy „Chełmy”), 
- bogactwo fauny i flory w tym gatunków 
chronionych, 
- najstarsze skały w Polsce 
 (z jaskiniami). 

Wybrane sieciowe produkty turystyczne 
subregionu: 
- Szlak Wygasłych Wulkanów – produkt 
oparty na walorach krajoznawczych 
składających się m.in. z takich elementów 
jak: obiekty zabytkowe (np. zamek 
Grodziec, osobliwości przyrody (np. 
wzniesienia wulkaniczne, parki 
krajobrazowe, skały wulkaniczne), 
- Wieże Widokowe Pogórza 
Kaczawskiego – produkt oparty na 

• Zgodnie z prognozą turystów 
korzystających z noclegów w 
subregionie wskazuje na trend 
rosnący (w 2009 r. liczba 
korzystających z noclegów 
wynosiła 60287, z kolei w 2015 
r. przewiduje się wzrost do 
65483143 ), co może świadczyć o 
prognozie lepszego 
wykorzystania walorów 

                                            
142 Więcej informacji  -  Raport 5C zrealizowany w roku 2011r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w II etapie wdrażania, załącznik nr 2: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/. 
143 http://www.projekt.turystyka.dolnyslask.pl/raporty/1b.pdf, s. 62. 
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Walory krajoznawcze: 
- wielokulturowość, 
- liczne zabytki sakralne i świeckie  
(w tym wpisane na światową listę 
UNESCO - kościół Pokoju w Jaworze), 
- zabytki przemysłowe (np. kopalnia 
złota w Złotoryi), 
- liczne imprezy kulturalne i sportowe, 
- tradycje kulinarne (np. 
Międzynarodowe Targi Chleba  
w Jaworze). 
Walory specjalistyczne: 
- dogodne warunki do uprawiania 
turystyki pieszej i rowerowej, 
- dogodne warunki do uprawiania 
narciarstwa, 
- występowanie jaskiń, 
- dobre warunki do uprawiania 
wędkarstwa. 

walorach krajoznawczych (obserwacja z 
wież krajobrazu, osobliwości 
przyrodniczych), 
- Kraina Chleba – Produkt oparty na 
walorach krajoznawczych(produkt lokalny, 
ekologiczny, Międzynarodowe Targi 
Chleba), 
- Agroturystyczny Szlak Winno – Miodowy 
produkt oparty na walorach 
krajoznawczych (swojskie smaki, 
zwiedzanie zabytków podziwianie 
przyrody, przejażdżki konne itp.) 
- Dymarki Kaczawskie - , 
- Złote Pogórze Kaczawskie – Produkt 
wykorzystuje walory krajoznawcze 
(prezentacja tradycji wydobycia złota w 
okolicach Złotoryi). 
 
 

 
 
 

turystycznych. 
• Wskaźnik funkcji turystycznej 

Baretjea wynosi 0,84.144, 
• Na terenie subregionu odbywa 

się wiele imprez, z których 
znaczna większość ma 
charakter lokalny (7 ma 
znaczenie dla generowania 
ruchu turystycznego), 

• W ramach środków z UE (RPO 
WD) oraz własnych w 
subregionie zrealizowano 
projekty  wykorzystujące walory 
specjalistyczne (ścieżki 
rowerowe) - 4 952 667,11 zł. Z 
kolei w ramach wykorzystania 
walorów krajoznawczych 
realizowano projekty dotyczące 
promocji, informacji, renowacji 
obiektów zabytkowych, 
digitalizacji zbiorów oraz 
organizowania wydarzeń/imprez 
kulturalnych – 18 082 236,96 zł. 
Ponadto zrealizowano projekt 
dotyczący rozbudowy sieci 
schronisk młodzieżowych na 
kwotę 929 635,13 zł 145. 

                                            
144 Więcej informacji  -  Raport 1B  zrealizowany w roku 2010r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w I etapie wdrażania s.122: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/. 
145 Więcej informacji  -  Raport 5C zrealizowany w roku 2011r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w II etapie wdrażania, załącznik nr 2: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/. 
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Subregion Sudety Wałbrzyskie Walory wypoczynkowe: 
- górzyste ukształtowanie terenu, 
- kompleksy leśne, 
- bogactwo fauny i flory, 
- obszary chronione, 
- dobre warunki klimatyczne 
pozwalające na uprawianie turystyki 
przez cały rok. 
Walory krajoznawcze: 
- liczne zabytki sakralne i świeckie (np. 
Zamek Książ), 
- zabytki techniki (kopalnie), 
- pozostałości po podziemnych 
budowlach z czasów hitlerowskich, 
- muzea, 
- dobrze funkcjonujące instytucje kultury, 
- liczne imprezy kulturalne i sportowe 
organizowane przez cały rok, 
- zabytkowe parki, 
- zabytkowa zabudowa wiejska. 
Walory specjalistyczne: 
- rozbudowana sieć szlaków 
turystycznych (w tym szlaki 
ponadlokalne), 
- bardzo dobre warunki do uprawiania 
sportów zimowych (narciarstwa 
zjazdowego, biegowego) 
- występowanie wód mineralnych oraz 
klimatu uzdrowiskowego, 

Dominujące produkty turystyczne: 
- „Centrum turystyki aktywnej” – 
wypoczynek rekreacja (produkt 
wykorzystujący wszystkie trzy walory.  
 
Składający się m.in. z następujących 
elementów: góry, uzdrowiska, ośrodki 
wczasowe, imprezy, baza gastronomiczna 
i rozrywkowa, szlaki rowerowe), 
- Regionalny ośrodek sportów zimowych - 
uprawianie sportów zimowych -
wypoczynek i rekreacja (produkt 
składający się przede wszystkim z 
elementów walorów specjalistycznych 
m.in. tras zjazdowych, torów 
saneczkowych, tras do uprawiania 
narciarstwa biegowego, imprez 
sportowych itp.) , 
- „Po zdrowie i urodę” – poprawa 
zdrowia.( produkt składający się z 
elementów walorów specjalistycznych 
m.in. walorów uzdrowiskowych takich 
miejscowości jak Jedlina  -Zdrój oraz 
Szczawno – Zdrój, zakładów 
przyrodoleczniczych, sanatoriów, 
mikroklimatu itp.) 
 
 

• Zgodnie z prognozą turystów 
korzystających z noclegów w 
subregionie wskazuje na trend 
rosnący (w 2009 r. liczba 
korzystających z noclegów 
wynosiła 46359, z kolei w 2015 
r. przewiduje się wzrost do 
58414146 ), co może świadczyć o 
prognozie lepszego 
wykorzystania walorów 
turystycznych, 

• Na pewno elementem 
ograniczającym wykorzystanie 
walorów turystycznych  jest niski 
wskaźnik funkcji turystycznej 
Baretjea, który wynosi 0,54.147 

• Na terenie subregionu odbywa 
się wiele imprez, z których 
znaczna większość ma 
charakter lokalny (10 ma 
znaczenie dla generowania 
ruchu turystycznego), 

• W ramach środków z UE (RPO 
WD) oraz własnych w 
subregionie zrealizowano 
projekty  wykorzystujące walory 
specjalistyczne (uzdrowiska – 
8 462 933,13 zł), (trasy 
rowerowe, baseny – 

                                            
146 http://www.projekt.turystyka.dolnyslask.pl/raporty/1b.pdf, s. 80. 
147 Więcej informacji  -  Raport 1B  zrealizowany w roku 2010r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w I etapie wdrażania s.122: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/. 
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- rzeki i zbiorniki wodne umożliwiające 
uprawianie turystyki wędkarskiej, 
- doskonałe warunki do uprawiania 
górskiej turystyki rowerowej (liczne trasy 
rowerowe), 
- dobre warunki do uprawiania turystyki 
konnej, 
- dobre warunki do uprawiania 
wspinaczki skałkowej oraz sportów 
lotniczych. 

36 370 713,33 zł). Z kolei w 
ramach wykorzystania walorów 
krajoznawczych zrealizowano 
projekty z zakresu restauracji 
obiektów zabytkowych, 
informację i promocję oraz 
infrastrukturę kultury – 
10 155 294,15 zł. Ponadto 
zrealizowano projekty mające na 
celu poprawę bezpieczeństwa  - 
5 085 730,98 zł148. 

Subregion Sowiogórski 
 

Walory wypoczynkowe: 
- górzyste ukształtowanie terenu, 
- Park Krajobrazowy Gór Sowich  
z przyrodą typu arktyczno – alpejskiego, 
(oraz inne obszary chronione), 
- dobry klimat dla dłuższego 
utrzymywania się pokrywy śnieżnej, 
- występowanie kompleksów leśnych 
bogatych w faunę i florę, 
- atrakcyjne skały i skałki, 
- rzeki. 
Walory krajoznawcze: 
- zabytki sakralne i świeckie  
(na szczególną uwagę zasługują 
zespoły podziemnych kompleksów  
z czasów II Wojny Światowej czy tez fort 

Główne obszary budowania produktów 
turystycznych w subregionie: 

- Turystyka rowerowa i piesza 
(wykorzystanie walorów specjalistycznych 
i krajoznawczych), 

- Sporty zimowe (wykorzystanie walorów 
specjalistycznych), 

- Zabytki przemysłu i techniki 
(wykorzystanie walorów krajoznawczych), 

- Obiekty militarne (wykorzystanie 
walorów krajoznawczych – zabytki 
przeszłości), 

• Zgodnie z prognozą turystów 
korzystających z noclegów w 
subregionie wskazuje na trend 
rosnący (w 2009 r. liczba 
korzystających z noclegów 
wynosiła 33049, z kolei w 2015 
r. przewiduje się wzrost do 
50801149 ), co może świadczyć o 
prognozie lepszego 
wykorzystania walorów 
turystycznych, 

• Wskaźnik funkcji turystycznej 
Baretjea, który wynosi 0,87150 
jest relatywnie niski w stosunku  
do potencjału subregionu, 

• Na terenie subregionu odbywa 

                                            
148 Więcej informacji  -  Raport 5C zrealizowany w roku 2011r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w II etapie wdrażania, załącznik nr 2: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/. 
149 http://www.projekt.turystyka.dolnyslask.pl/raporty/1b.pdf, s. 112. 
150 Więcej informacji  -  Raport 1B  zrealizowany w roku 2010r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w I etapie wdrażania s.122: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/. 
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napoleoński w Srebrnej Górze), 
- zamki i pałace ( w tym malownicze 
ruiny), 
- liczne imprezy kulturalne i sportowe, 
- zabytki przemysłowe. 
Walory specjalistyczne: 
- liczne szlaki turystyczne, 
- bardzo dobre warunki doprawiania 
narciarstwa biegowego, 
- bardzo dobre warunki od uprawiania 
górskiej turystyki rowerowej, 
- dobre warunki do uprawiania 
paralotniarstwa oraz wspinaczki. 

- Punkty widokowe (wykorzystanie 
walorów krajoznawczych – osobliwości 
przyrody),  

- Zamki, pałace, kościoły i inne obiekty 
dziedzictwa kulturowego (wykorzystanie 
walorów krajoznawczych – obiekty 
zabytkowe). 

się wiele imprez, z których 
znaczna większość ma 
charakter lokalny (jedynie 3 ma 
znaczenie dla generowania 
ruchu turystycznego), 

• W ramach środków z UE (RPO 
WD) oraz własnych w 
subregionie zrealizowano 
projekty  wykorzystujące walory 
specjalistyczne (budowa 
obiektów sportowych - 5 023 
609,27 zł). Z kolei w ramach 
wykorzystania walorów 
krajoznawczych realizowany jest 
projekt polegający na dodaniu 
nowej funkcji muzealno – 
wystawienniczej w Twierdzy 
srebrno górskiej - 5 345 733,03 
zł151. 

Subregion Ziemia Kłodzka Walory wypoczynkowe: 
- urozmaicona rzeźba terenu z pięknymi 
krajobrazami (góry), 
- rzadki klimat ( w niektórych miejscach 
przypominający alpejski), 
- występowanie kompleksów leśnych  
z obfitą fauną i florą ( w tym gatunki 
chronione), 
- liczne obszary chronione, 
- rozbudowana sieć rzek i potoków, 

Wśród najbardziej znanych produktów 
turystycznych subregionu wymienić 
można: 
- Turystyczne Hrabstwo Kłodzkie – 
nawiązanie do bogatej historii tej ziemi  
( produkt wykorzystujący walory 
krajoznawcze a w szczególności 
bogactwo kultur, imprezy, w tym 
kulinarne) 
- Kraina Dobrego Smaku –smaki 

• Zgodnie z prognozą turystów 
korzystających z noclegów w 
subregionie wskazuje na trend 
rosnący (w 2009 r. liczba 
korzystających z noclegów 
wynosiła 227861, z kolei w 2015 
r. przewiduje się wzrost do 
285663152 ), co może świadczyć 
o prognozie lepszego 
wykorzystania walorów 

                                            
151 Więcej informacji  -  Raport 5C zrealizowany w roku 2011r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w II etapie wdrażania, załącznik nr 2: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/ 
152 http://www.projekt.turystyka.dolnyslask.pl/raporty/1b.pdf, s. 80. 
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Walory krajoznawcze: 
- bogata historia i wielokulturowość, 
- liczne zabytki sakralne i świeckie  
(w tym pałace, dwory, zamki, kościoły), 
- budowle militarne (forty), 
- aktywność instytucji kultury, 
- liczne imprezy kulturalne i sportowe, 
- muzea, 
- tradycje kulinarne, 
- parki zdrojowe, 
- zabytkowe cmentarze, 
- zabytki techniki, 
- tradycyjna zabudowa wiejska. 
Walory specjalistyczne: 
- zasoby wód leczniczych, 
- klimat uzdrowiskowy, 
- liczne szlaki piesze i rowerowe, 
- bardzo dobre warunki do uprawiania 
sportów zimowych, 
- dobre warunki do uprawiania 
paralotniarstwa.  

kulinarne, muzyczne, filmowe, muzealne 
kulinarnej (wykorzystanie walorów 
krajoznawczych), 
- Droga Śródsudecka (wykorzystanie 
walorów krajoznawczych i 
specjalistycznych), 
- Między srebrem a złotem – ukazanie 
bogatej historii Ziemi Kłodzkiej i jej 
zasobów naturalnych (wykorzystanie 
walorów krajoznawczych), 
- zeroborder – szlaki turystyki aktywnej  
i centra sportów ekstremalnych 
(wykorzystanie walorów 
specjalistycznych, wypoczynkowych i 
krajoznawczych), 
- citywalk – turystyczne trasy miejskie 
(wykorzystanie walorów krajoznawczych), 
- Kraina Zdrowia i Urody – bogactwo 
uzdrowisk Ziemi Kłodzkiej (wykorzystanie 
walorów specjalistycznych i 
wypoczynkowych), 
- Kraina Gór Stołowych (wykorzystanie 
walorów wypoczynkowych i 
krajoznawczych), 
- Szlak Obiektów Sakralnych i Obiektów 
Kultu Cystersów (Bardo) – wykorzystanie 
walorów krajoznawczych, 
- Szlak Fortyfikacji i Militariów (Kłodzko, 
Bystrzyca Kłodzka) wykorzystanie 
walorów krajoznawczych. 

turystycznych, 
• Wskaźnik funkcji turystycznej 

Baretjea, który wynosi 5,11153 
jest 2 największą wartością  
w regionie, 

• Na terenie subregionu odbywa 
się wiele imprez, z których 
znaczna większość ma 
charakter lokalny (jedynie 4 ma 
znaczenie dla generowania 
ruchu turystycznego), 

• W ramach środków z UE (RPO 
WD) oraz własnych w 
subregionie zrealizowano 
projekty  wykorzystujące walory 
specjalistyczne (uzdrowiska – 
37 622 099,63 zł), (infrastruktura 
sportowa – 21 564 292,66 zł). Z 
kolei w ramach wykorzystania 
walorów krajoznawczych 
realizowano projekty dotyczące 
renowacji obiektów 
zabytkowych, organizacji imprez 
kulturalnych, rozbudowy 
infrastruktury kulturalnej, 
promocji produktów 
turystycznych – 31 130 311,25 
zł. Ponadto realizowane były 
projekty skierowane na poprawę 

                                            
153 Więcej informacji  -  Raport 1B  zrealizowany w roku 2010r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w I etapie wdrażania s.122: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/ 
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bezpieczeństwa  - 2 570 871,31 
zł.154 

Subregion Przedgórze Sudeckie Walory wypoczynkowe: 
- pofałdowane ukształtowanie terenu, 
- występujące kompleksy leśne, 
- występujące obszary chronione. 
Walory krajoznawcze:  
- zabytki sakralne i świeckie (w tym 
Kościół Pokoju w Świdnicy wpisany  
na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO), 
- obiekty przemysłowe, 
- obiekty militarne, 
- muzea, 
- imprezy kulturalne i sportowe. 
Walory specjalistyczne: 
- dobre warunki do uprawiania 
narciarstwa biegowego, 
- dobre warunki do uprawiania turystyki 
rowerowej, 
- szlaki turystyczne (m.in. o znaczeniu 
regionalnym). 

Poniżej zaprezentowane zostały główne 
segmenty rynku turystycznego, na bazie 
których mogą być budowane sieciowe 
produkty turystyczne. Są to: 
- Turystyka miejska i kulturowa (Pałace, 
zamki, dziedzictwo kultury Dolnego 
Śląska, Szlak Cysterski) – jest to 
priorytetowy segment rynku turystycznego 
subregionu, 
- Turystyka przemysłowa (Dolnośląskie 
podziemia i fortyfikacje militarne) - jest to 
priorytetowy segment rynku turystycznego 
subregionu,  
- Turystyka aktywna i specjalistyczna 
(turystyka rowerowa, sporty zimowe 
/narciarstwo biegowe/) – jest to segment  
o mniejszym znaczeniu dla rynku 
turystycznego. 
 

• Zgodnie z prognozą turystów 
korzystających z noclegów w 
subregionie wskazuje na trend 
rosnący (w 2009 r. liczba 
korzystających z noclegów 
wynosiła 68153, z kolei w 2015 
r. przewiduje się wzrost do 
92765155 ), co może świadczyć o 
prognozie lepszego 
wykorzystania walorów 
turystycznych, 

• Wskaźnik funkcji turystycznej 
Baretjea, który wynosi 0,58156 
jest relatywnie niski w stosunku  
do potencjału subregionu. 

• Na terenie subregionu odbywa 
się wiele imprez, z których 
znaczna większość ma 
charakter lokalny (jedynie 7 ma 
znaczenie dla generowania 
ruchu turystycznego), 

• W ramach środków z UE (RPO 
WD) oraz własnych w 
subregionie zrealizowano 
projekty  wykorzystujące walory 

                                            
154 Więcej informacji  -  Raport 5C zrealizowany w roku 2011r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w II etapie wdrażania, załącznik nr 2: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/ 
155 http://www.projekt.turystyka.dolnyslask.pl/raporty/1b.pdf, s. 107. 
156 Więcej informacji  -  Raport 1B  zrealizowany w roku 2010r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w I etapie wdrażania s.122: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/ 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

144 
 

krajoznawcze (rewitalizacja 
zabytków, nadawanie nowych 
funkcji zabytkom, inwestycje w 
instytucje kultury) – 
18 630 704,91 zł. Ponadto 
zrealizowano projekt z zakresu 
e-usług w turystyce - 142 257,09 
zł oraz projekt polegający na 
utworzeniu szkolnego 
schroniska młodzieżowego  - 1 
630 768,57 zł157. 

Subregion Dolina Odry Zachód Walory wypoczynkowe: 
- rzeka Odra wraz z dopływami, 
- liczne lasy, 
- występowanie głazów narzutowych, 
- obszary chronione. 
Walory krajoznawcze: 
- Bogata historia powiązana  
z wielokulturowością, 
- liczne zabytki sakralne i świeckie, 
- zabytkowe parki, 
- obiekty militarne (pozostałości twierdzy 
w Głogowie), 
- liczne imprezy kulturalne i sportowe. 
Walory specjalistyczne:  
- liczne szlaki turystyczne umożliwiające 

Potencjał dla rozwoju sieciowych 
produktów turystycznych przedstawiony 
został na podstawie APRT dla Dolnego 
Śląska: 
- Turystyka weekendowa – priorytetowy 
segment rynku turystycznego, 

- Turystyka miejska i kulturowa (Pałace, 
zamki i dziedzictwo kultury Dolnego 
Śląska) – ważny segment rynku 
turystycznego, 

- Turystyka aktywna (kajakarstwo, 
żeglarstwo i motolotniarstwo) – ważny 
segment rynku turystycznego158. 

• Zgodnie z prognozą  
turystów korzystających z 
noclegów w subregionie 
wskazuje na trend malejący (w 
2009 r. liczba korzystających z 
noclegów wynosiła 97165, z 
kolei w 2015 r. przewiduje się 
wzrost do 80860159 ), co może 
świadczyć o słabnącym 
wykorzystaniu walorów 
turystycznych, 

• Wskaźnik funkcji turystycznej 
Baretjea, który wynosi 0,52160 
jest relatywnie niski w stosunku 
do potencjału subregionu, 

                                            
157 Więcej informacji  -  Raport 5C zrealizowany w roku 2011r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w II etapie wdrażania, załącznik nr 2: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/. 
158 Opracowanie własne na podstawie Aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego, praca zbiorowa, Polska Agencja Rozwoju 
Turystyki, Warszawa, styczeń 2009. 
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uprawianie turystyki rowerowej i pieszej, 
- dobre warunki do uprawiania 
kajakarstwa, 
- dobre warunki do uprawiania 
motolotniarstwa, 
- dobre warunki do uprawiania 
wędkarstwa. 

 • Na terenie subregionu odbywa 
się wiele imprez, z których 
znaczna większość ma 
charakter lokalny (jedynie 3 mają 
znaczenie dla generowania 
ruchu turystycznego), 

• W ramach środków z UE (RPO 
WD) oraz własnych w 
subregionie zrealizowano 
projekty  wykorzystujące walory 
specjalistyczne (ścieżki piesze i 
rowerowe)  - 1 188 827,66 zł. W 
ramach wykorzystania walorów 
krajoznawczych zrealizowano 
projekty dotyczące inwestycji w 
infrastrukturę kultury, 
rewaloryzacji zabytków, punktów 
informacji oraz imprez 
kulturalnych – 13 239 259,67 
zł161. 

Subregion Wrocław Walory przyrodnicze: 
- występowanie parków i ogrodów, 
- rzeka Odra wraz z dopływami. 
Walory antropogeniczne: 
- bogata wielokulturowa historia, 
- liczne muzea, 

Kluczowe produkty turystyczne: 
- City break – Wrocław the Meeting Place 
- zwiedzanie miasta, turystyka 
krajoznawcza, 
- „Wielokulturowość” - zwiedzanie miasta, 
poznanie odmiennych kultur, podróże 

• Zgodnie z prognozą turystów 
korzystających z noclegów w 
subregionie wskazuje na trend 
rosnący (w 2009 r. liczba 
korzystających z noclegów 
wynosiła 620892, z kolei w 2015 

                                                                                                                                                                                                                  
159 http://www.projekt.turystyka.dolnyslask.pl/raporty/1b.pdf, s. 68. 
160 Więcej informacji  -  Raport 1B  zrealizowany w roku 2010r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w I etapie wdrażania s.122: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/. 
161 Więcej informacji  -  Raport 5C zrealizowany w roku 2011r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska                    
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w II etapie wdrażania, załącznik nr 2: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/. 
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- liczne zabytki sakralne i świeckie (perły 
architektury), 
- ciekawe układy urbanistyczne, 
- Pałace i dwory, 
- Zabytki techniki, 
- liczne imprezy kulturalne i sportowe  
w tym o zasięgu międzynarodowym, 
- imprezy targowe i wystawiennicze. 
 Walory specjalistyczne: 
- liczne ścieżki rowerowe, 
- dobre warunki do uprawiania 
kajakarstwa. 

kulinarne, podróże zakupowe (produkty 
lokalnych artystów i rzemieślników), 
- „Turystyka biznesowa i konferencyjno-
kongresowa, incentive tours” - udział  
w kongresach, konferencjach, 
spotkaniach biznesowych, mega 
wydarzeniach, 
- „Zabawa i rozrywka” - zakupy, spotkania 
towarzyskie „Meetings place”, zabawa 
„Non Stop”, 
- „Rekreacja w mieście” – wypoczynek, 
- „Kondycja i uroda” - Odnowa 
biologiczna, poprawa urody i kondycji. 

 

r. przewiduje się wzrost do 
745991162 ), co może świadczyć 
o prognozie lepszego 
wykorzystania walorów 
turystycznych, 

• Wskaźnik funkcji turystycznej 
Baretjea, który wynosi 1,34163 
jest relatywnie niski w stosunku 
do potencjału subregionu, 

• Na terenie Wrocławia odbywa 
się wiele imprez z których 13 ma 
znaczenie dla generowania 
ruchu turystycznego), 

• W ramach środków z UE (RPO 
WD) oraz własnych w 
subregionie zrealizowano 
projekty  wykorzystujące walory 
specjalistyczne (ścieżki 
rowerowe, spacerowo – konne) 
– 4 070 054,82 zł. Z kolei w 
ramach wykorzystania walorów 
krajoznawczych zrealizowano 
projekty dotyczące digitalizacji 
zbiorów, renowacja obiektów 
zabytkowych, inwestycje w 
infrastrukturę kultury, wystawy, 
imprezy, promocję – 
145 122 496,73 zł. Ponadto 
zrealizowano projekty mające na 

                                            
162 http://www.projekt.turystyka.dolnyslask.pl/raporty/1b.pdf, s. 117. 
163 Więcej informacji  -  Raport 1B  zrealizowany w roku 2010r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w I etapie wdrażania s.122: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/. 
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celu poprawę bezpieczeństwa 
turystów – 11 930 520,43 zł164. 

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, Aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki dla Dolnego Śląska. 
 

 

 

                                            
164 Więcej informacji  -  Raport 5C zrealizowany w roku 2011 r.w przedmiotowym projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  
w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” w II etapie wdrażania, załącznik nr 2: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/. 
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Wnioski: 

• wykorzystanie poszczególnych typów walorów turystycznych w województwie 

jest nierównomierne (w większym stopniu walory są wykorzystywane przez 

ruch turystyczny w subregionach południowych, uważanych za bardziej 

atrakcyjne turystycznie), co może skutkować marginalizacją niektórych 

obszarów (szczególnie północnych subregionów), 

• województwo dolnośląskie ma ogromny potencjał walorów turystycznych,  

co przy ograniczonych środkach finansowych może powodować, że pewne 

walory zostaną niewykorzystane (ogromna liczba zabytków, które ulegają 

dewastacji), 

• ważnym elementem sprzyjającym wykorzystaniu walorów turystycznych są 

środki z UE. W ramach nowej perspektywy należy uwzględnić środki na 

zagospodarowanie turystycznie regionu,. 

• w celu ułatwienia lepszego zagospodarowywania walorów turystycznych 

należy dostosowywać przepisy prawne oraz aktualizować dokumenty 

strategiczne z zakresu turystyki. 
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5. Analiza zagrożeń dla turystycznego wykorzystania kluczowych 
walorów turystycznych regionu 

 

Jak wynika z analizy przeprowadzonej w poprzednim rozdziale, nie wszystkie  

kluczowe walory są wykorzystywane w optymalnym zakresie. Na taką sytuację 

składa się wiele czynników, z których najistotniejszy wydaje się czynnik finansowy.   

Poniżej w tabeli 18 przedstawiono zagrożenia, jakie mogą wpływać  

na wykorzystywanie walorów turystycznych regionu.  

 

Tabela 18. Zagrożenia wpływające na wykorzystywanie kluczowych walorów 
turystycznych Dolnego Śląska. 

Walory turystyczne Zagrożenia wpływające na wykorzystywanie kluczowych walorów 
turystycznych regionu 

Walory 
wypoczynkowe 

• Zanieczyszczenie środowiska naturalnego, 
• Ograniczenia inwestycyjne związane z występowaniem obszarów 

chronionych, 
• Ograniczanie środków finansowych skierowanych na  zagospodarowanie 

walorów wypoczynkowych, 
• Postępujący proces urbanizacji (zmiany w krajobrazie), 
• Zmiany klimatu (pogarszające komfort pobytu turystów) m.in. powodzie, na 

terenach górskich zmniejszająca się długość zalegania pokrywy śniegowej, 
•  Zanik szaty leśnej. 

Walory krajoznawcze • Pogarszanie się stanu zabytków sakralnych i świeckim, 
• Zanik tradycji i obyczajów, 
• Rezygnacja z organizacji imprez kulturalnych i sportowych, 
• Zamykanie muzeów, 
• Zmniejszanie nakładów na promocję i informację o produktach 

turystycznych, 
• Zmniejszanie się liczby przewodników, 
• Brak szkoleń w zawodach turystycznych, 
• Ograniczanie dostępu do obiektów zabytkowych przez prywatnych 

właścicieli, 
• Degradacja osobliwości przyrodniczych. 

Walory 
specjalistyczne 

• Postępująca degradacja szlaków turystycznych (pieszych i rowerowych) 
w zakresie nawierzchni i oznakowania, 

• Brak inwestycji w infrastrukturę szlaków wodnych (np. bardzo małe 
zagospodarowanie rzeki Odry), 

• Stan czystości wód zniechęcający do zagospodarowania turystycznego, 
• Mała ilość stanic wędkarskich, 
• Wysokie ceny w zakresie korzystania przez turystów z turystyki 

kwalifikowanej, 
• Mała ilość wyznaczonych szlaków konnych,  
• Zmniejszenie zainteresowania samorządów w inwestycje w zakresie 

szlaków turystycznych, 
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• Niedostatecznie rozbudowana infrastruktura obsługująca turystów 
uprawiających sporty zimowe (wypożyczalnie sprzętu, wyciągi, trasy 
narciarskie itp.), 

• Ograniczenia w zakresie zagospodarowania turystycznego wynikające 
z ograniczeń, jakie występują na obszarach chronionych przyrodniczo, 

• Postępująca zmiana krajobrazu wynikająca z ekspansji budownictwa 
mieszkaniowego (zwłaszcza pobliżu dużych miast). 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Wnioski: 

• Zagrożenia można podzielić na kilka grup jednakże kluczowym jest tutaj brak 

finansów, należy jednak przypomnieć, iż wspomniane koncepcje165 

powstawały przed rozdysponowaniem środków na turystykę w ramach 

środków RPO UMWD. Zatem w dużej mierze ryzyko wystąpienia tych 

zagrożeń zostało zminimalizowane. Należy jednak pamiętać zwłaszcza  

o stanie zabytków gdzie potrzebne są olbrzymie nakłady na uchronienie wielu 

z nich od zniszczenia. 

• Wśród zagrożeń wskazywano również na możliwość zmniejszających się 

środków na szkolenia w tym przewodnickie oraz badania marketingowe,  

a więc te obszary, które mogą być finansowane w ramach środków POKL.   

                                            
165 Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego Karkonosze i Góry Izerskie; Koncepcja 
Subregionalnego Produktu Turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy; Koncepcja 
Subregionalnego Produktu Turystycznego „Ślęża”; Koncepcja Subregionalnego  Produktu 
Turystycznego „Kraina Grądów Odrzańskich”; Strategia Rozwoju Turystyki w Gminach: Wałbrzych, 
Świebodzice, Boguszów- Gorce, Szczawno Zdrój, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Walim, Głuszyca oraz                  
w Powiecie Wałbrzyskim na tle Subregionu Turystycznego „Góry Wałbrzyskie” ;  Koncepcja Rozwoju 
Subregionalnych Produktów Turystycznych Ziemi Kłodzkiej; Koncepcja Subregionalnego Produktu 
Turystycznego Borów Dolnośląskich; Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego 
SUBREGIONU NYSA-KWISA-BÓBR. 
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6. Potrzeby inwestycyjne związane z obsługą ruchu turystycznego 
na Dolnym Śląsku 

 

Potrzeby inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego 

 

Potrzeby inwestycyjne JST w zakresie udostępnienia walorów turystycznych 

określone zostały na podstawie przeglądu strategii oraz planów rozwoju wybranych 

gmin i powiatów166: 

• Rozbudowa ścieżek rowerowych, 

• Budowa ścieżek edukacyjnych, 

• Stworzenie turystycznych kolei regionalnych, 

• Modernizacja i budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych, (jako uzupełnienie 

oferty turystycznej, 

• Budowa szlaków i tras narciarskich, 

• Zagospodarowanie obiektów zabytkowych (restauracja i zmiana funkcji), 

• Rozbudowa bazy muzealnej, 

• Modernizacja i budowa dróg, 

• Rozwój komunikacji publicznej, 

• Rozwój infrastruktury technicznej (kanalizacja, woda, gaz, zbiórka odpadów), 

                                            
166 Strategia Rozwoju Jeleniej Góry Na Lata 2004-2015, 
Strategia Rozwoju Gminy I Miasta Przemków Na Lata 2008 – 2015,  
Strategia Rozwoju Gminy Karpacz Na Lata 2005 – 2013,  
Strategia   Zrównoważonego   Rozwoju Gminy   Milicz,  
Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Trzebnica (2008),  
Strategia Rozwoju Powiatu Głogowskiego Na Lata 2010-2015,  
Strategia Rozwoju Zrównoważonego Gminy Polkowice Na Lata 2010-2015,  
 Strategia Rozwoju Powiatu Wołowskiego Do 2020 Roku,  
Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego Na Lata 2008-2015  
Plan Rozwoju Lokalnego  Gminy Bardo   Na Lata 2007 – 2015,  
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Świeradów – Zdrój Na Lata 2005 – 2015, 
Strategia Rozwoju Gminy Święta Katarzyna Do Roku 2020,  
Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Bolków Na Lata 2010-2015 (2009). 
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• Inwestycje w technologie komunikacyjno – informacyjne (wykorzystanie 

Internetu np. poprzez tworzenie portali turystyczno – rekreacyjno – 

kulturalnych), 

• Modernizacja i rozbudowa infrastruktury paraturystycznej, 

• Rewitalizacja zabudowy oraz tworzenie terenów zielonych (poprawa estetyki), 

• Tworzenie punktów informacji turystycznej, 

• Inwestycje zapewniające poprawę bezpieczeństwa (monitoring, doposażenie 

Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej), 

• Inwestycje w infrastrukturę kultury (domy kultury, świetlice wiejskie, biblioteki), 

• Tworzenie multimedialnego zaplecza mającego na celu atrakcyjne 

zaprezentowanie lokalnych walorów przyrodniczych (np. centra edukacji 

ekologicznej), 

• Budowa schronisk turystycznych, 

• Tworzenie infrastruktury zielonych szkół, 

• Infrastruktura oznakowania atrakcji turystycznych. 

 

O wysokim zapotrzebowaniu samorządów na inwestycje związane z rozwojem 

turystyki świadczy duże zainteresowanie środkami, jakie można było pozyskać 

 z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 

2007 – 2013 w ramach priorytetu 6 Turystyka i Kultura. Z pośród 17 ogłoszonych 

naborów, w 10 wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekraczała wartość 

alokacji przewidzianej na nabór. Największym zainteresowaniem cieszył się nabór  

w ramach działania 6.2 Turystyka aktywna (m.in. ścieżki rowerowe, baseny kryte, 

centra sportowo – rekreacyjne), w którym wartość złożonych wniosków  

o dofinansowanie stanowiła 767% alokacji przewidzianej na nabór. Kolejnym 

cieszącym się powodzeniem był nabór w ramach działania 6.4 Turystyka kulturowa – 

poza szlakami (przede wszystkim odbudowa i renowacja zabytków), w którym 

wartość wniosków o dofinansowanie wyniosła 310% alokacji przewidzianej  

na nabór.  
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Najmniejsze zainteresowanie było naborem w ramach działania 6.4 Turystyka 

kulturowa – bazy danych, wartość złożonych wniosków stanowiła jedynie 3,98% 

alokacji w naborze. Kolejnym wzbudzającym małe zainteresowanie, okazał się nabór  

w ramach działania 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową  - 

e- usług, w ramach którego wartość złożonych wniosków stanowiła 9,87% alokacji 

przewidzianej na nabór167. 

 

Potrzeby inwestycyjne podmiotów sektora regionalnej gospodarki turystycznej 

 

Dla zobrazowania potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorców działających w branży 

turystycznej posłużono się informacjami dotyczącymi naboru wniosków w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 

2007 – 2013, Podschemat 1.1.D1.A. Projekty inwestycyjne zwiększające 

atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia 

centrów pobytowych EURO 2012). Wartość złożonych wniosków opiewała na sumę 

1 365 408 992,18 PLN przy wartości dofinansowania 581 333 670,78 PLN, co 

stanowiło 473,14% dostępnej alokacji w naborze.168 

 

Poniżej przedstawiony został kartogram pokazujący zapotrzebowanie 

przedsiębiorców na inwestycje w układzie subregionalnym na podstawie wniosków, 

które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, ale nie dostały dofinansowania  

z uwagi na zbyt małą ilość punktów.  

 

 

 

 

 

 
                                            

167 Na podstawie sprawozdania za rok 2010. Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WD na lata 2007 
– 2013. 
168 www.dip.dolnyslask.pl. 
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Rysunek 34. Potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstw w układzie subregionalnym.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Listy projektów, które uzyskały pozytywną ocenę 
merytoryczną w ramach naboru do podschematu 1.1.D1. 

 
 

Wnioski: 

• Analiza wykazała olbrzymie potrzeby inwestycyjne w dziedzinie rozbudowy 

bazy noclegowo – gastronomicznej, co świadczy o tym, iż strona podażowa 

rynku turystycznego na Dolnym Śląsku jest dalej w stanie rozwoju, a produkt 

turystyczny w fazie wzrostu /koncepcja cyklu życia produktu/. Istnieją: duży 
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potencjał rozwoju, a dla inwestorów poziom zysku pomimo przecież bardzo 

kapitałochłonnych inwestycji jest zadowalający. 

• Z drugiej strony Samorząd Województwa również widzi olbrzymi potencjał  

w dziedzinie turystyki. Faktem o tym świadczącym było przesunięcie środków  

z innych naborów na nabór 1.1.D1A, dzięki czemu można będzie zrealizować 

kolejnych 10 dodatkowych inwestycji w dziedzinie rozbudowy bazy noclegowo 

– gastronomicznej. 

• Bardzo istotnym jest również fakt, iż środki zostały rozdysponowane w sposób 

stosunkowo równomierny w przypadku siedmiu subregionów, a nie wynikało 

to przecież z założeń konkursowych, lecz jakości pisanych projektów przez 

przedsiębiorców. To wskazuje na fakt, iż również w mniej zagospodarowanych 

turystycznie subregionach istnieje postrzeganie turystyki, jako ważnej  

i zyskownej gałęzi gospodarki. 

• 60 nowych inwestycji w bazę noclegowo – gastronomiczną na Dolnym Śląsku 

to potrzeba przeszkolenia w obecnym i najbliższym roku około 600 – 700 osób 

tak, więc olbrzymie zadanie dla firm realizujących szkolenia również 

finansowane ze środków POKL. 
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Podsumowanie 
 

Analiza istniejącego potencjału turystycznego /walory turystyczne, baza 

okołoturystyczna/ w układzie subregionalnym wykazała znaczne zróżnicowanie 

poszczególnych walorów turystycznych i ich rozproszenie na obszarze województwa. 

Różnorodność walorów turystycznych w danym subregionie w dużej mierze wpływa 

na przewagę konkurencyjną tego obszaru i wpłynie z pewnością na sezonowość 

i wielkość ruchu turystycznego w subregionie. Największa różnorodność walorów 

turystycznych jest obserwowana w subregionach południa województwa 

oraz subregionach: Wrocław; Ślęży; Nysy, Kwisy, Bóbr oraz Borów Dolnośląskich. 

Najmniej walorów turystycznych i stosunkowo mało zróżnicowanych można 

się spodziewać odwiedzając subregion Doliny Odry Wschód oraz Doliny Odry 

Zachód.  
Należy zauważyć, iż wizerunek regionu nie jest zbyt spójny i pomimo wielu akcji 

promocyjnych nie została wypracowana jednolita marka regionalna, w tym 

turystyczna, która byłaby parasolem dla powstających marek subregionalnych. 

Niezbędne są tutaj działania podejmowane na szczeblu regionalnym. Analiza bazy 

okołoturystycznej wykazała zadawalający jej stan, natomiast należałoby zadbać 

o jej szerszą dostępność i dostosowanie do sezonowości ruchu turystycznego 

zarówno w cyklu weekendowym jak i rocznym.  

Analiza zagrożeń wykazała znaczne zaniedbanie wielu obiektów tworzących 

kulturę materialną regionu, szereg z nich wymaga jak najszybszej interwencji  

i niezbędnych inwestycji. Potrzeby inwestycyjne, jakie wykazują jednostki samorządu 

terytorialnego znacznie przekraczają jednak możliwości finansów regionalnych nawet 

wspartych przez środki Unii Europejskiej, ta sama sytuacja dotyczy podmiotów 

gospodarki turystycznej w regionie. Jednakże krzepi fakt, iż ze środków tych 

powstanie w najbliższych dwóch latach kilkadziesiąt nowych hoteli, które przyczynią 

się do rozwoju turystyki w aspekcie subregionalnym.      

 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

157 
 

Bibliografia 
 

1. A. Dołęga, W. Fedyk: „Uwarunkowania rozwoju produktów turystyki aktywnej 

na Dolnym Śląsku, w: Rola turystyki w gospodarce regionu, vol. II Usługi 

turystyczne, jako podstawa gospodarki turystycznej”, red. J. Marak,                     

J. Wyrzykowski, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2009r. 

2.  A. Jackowski, J. Warszyńska, „Podstawy geografii turyzmu”, PWN, 

Warszawa, 1979. 

3. Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w składzie E. Baran,  

M. Kowalczyk, K. Matijczak, A. Krok, R. Kropiwnicki, M. Kupaj, J. Rabczenko, 

„Strategia Subregionu Sowiogórskiego. Koncepcja rozwoju subregionalnego 

produktu turystycznego.” 

4. Business Mobility International Spółka z o.o. na zlecenie Dolnośląskiej 

Organizacji Turystycznej, „Strategia Rozwoju Turystyki w gminach: Wałbrzych, 

Świebodzice, Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, 

Walim, Głuszyca oraz w Powiecie Wałbrzyskim na tle Subregionu 

Turystycznego „Góry Wałbrzyskie””, Poznań 2009. 

5. W. Fedyk, A. Dołęga, P. Pęgowska, M. Zawiła-Piłat, oraz Dolnośląska 

Fundacja Ekorozwoju w składzie K. Smolnicki, S. Lubaczewska, M. Leśniak-

Johann, P. Antoniewicz, „Koncepcja Subregionalnego Produktu 

Turystycznego „Kraina Grądów Odrzańskich””, DOT, Wrocław 2008. 

6. W. Fedyk, A. Dołęga, P. Pęgowska, oraz eksperci zewnętrzni M. Zawiła-Piłat, 

Ł. Haromszeki, A. Wilk, „Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego 

„Ślęża””, DOT, Wrocław 2009. 

7. K. Kobielska, E. Nawrocka, P. Gryzel, P. Kieruzal, P. Wojcieszak, „Koncepcja 

Subregionalnego Produktu Turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny 

Baryczy”., DCRL, Wrocław 2009. 

8. GUS – Bank danych regionalnych. 

9. A. Raszkowski, M. Zbadyński, M. Fruba, „Koncepcja Subregionalnego 

Produktu Turystycznego „Karkonosze i Góry Izerskie””, KART S.A., Jelenia 

Góra 2008. 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

158 
 

10. A. Raszkowski, M. Zbadyński, M. Fruba, „Koncepcja Subregionalnego 

Produktu Turystycznego Subregionu „Nys-Kwisa-Bóbr””, KART S.A., Jelenia 

Góra 2008. 

11. A. Raszkowski, M. Zbadyński, A. Walicki, „Koncepcja Subregionalnego 

Produktu Turystycznego Subregionu „Pogórza Kaczawskiego””, KART S.A., 

Jelenia Góra 2008. 

12. Raszkowski A., Zbadyński M., O. Danko, A. Walicki, „Koncepcja 

Subregionalnego Produktu Turystycznego „Borów Dolnośląskich””, KART 

S.A., Jelenia Góra 2009. 

13. Koncepcja Rozwoju Subregionalnych Produktów Turystycznych Ziemi 

Kłodzkiej. 

14. MarketPlace Grupa Eskadra Sp. z o.o., „Strategia komunikacji wizerunkowej 

województwa dolnośląskiego w kraju i za granicą na lata 2009-2014  

ze szczególnym uwzględnieniem EURO 2012”, 2009. 

15. Open Mind Research Center Ł.H.,  „System Rekomendacji Produktów 

Turystycznych Dolnego Śląska”, 2010. 

16. M. Ragus, J. Debis, M. Wasiluk, R. Konewecka, M. Kamińska, M. Steckiewicz, 

K. Czerniawska, „Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki dla Dolnego 

Śląska”, PART S.A., Wrocław 2009. 

17. Polska Organizacja Turystyczna, „Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki 

dla Województwa Dolnośląskiego”, Warszawa styczeń 2009. 

18. Polska Organizacja Turystyczna, „Potencjał i gradacja wartości produktów 

turystycznych województw”, Warszawa 2008. 

19. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, Wrocław 2005. 

20. Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Przemków na lata 2008 – 2015.  

21. Strategia Rozwoju Gminy Karpacz na lata 2005 – 2013. 

22. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Milicz. 

23. Strategia Rozwoju Gminy Święta Katarzyna do roku 2020.  

24. Strategia Rozwoju Jeleniej Góry na lata 2004-2015. 

25. Strategia Rozwoju Powiatu Głogowskiego na lata 2010-2015. 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

159 
 

26. Strategia Rozwoju Zrównoważonego Gminy Polkowice na lata 2010-2015.  

27. Strategia Rozwoju Powiatu Wołowskiego do 2020 roku. 

28. Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2008-2015. 

29. Plan Rozwoju Lokalnego  Gminy Bardo   na lata 2007 – 2015. 

30. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Świeradów – Zdrój na lata 2005 – 

2015. 

31. Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Bolków na lata 2010-2015 (2009). 

32. Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Trzebnica (2008). 

33. Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 roku, Wrocław, 2005. 

34. T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, „Geografia turystyki Polski” PWE, 

Warszawa, 2002. 

35. Uchwała 2445/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 

2009 r. w sprawie przyjęcia listy szlaków turystycznych o znaczeniu 

regionalnym dla województwa dolnośląskiego (z późniejszymi zmianami z 17 

marca 2009 r.). 

36. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 

880. 

37. Viridiana s.c. R. Maciej, Dudzik z zespołem, Projekt zrealizowany ze środków 

Dolnośląskie Organizacji Turystycznej przy współfinansowaniu Departamentu 

Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, „Koncepcja rozwoju liniowych 

produktów kulturowych Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem ich 

włączenia w przebieg ogólnopolskich i międzynarodowych szlaków 

kulturowych - Inwentaryzacja istniejących liniowych produktów kulturowych  

na Dolnym Śląsku”, Wrocław 2008. 

38.  Załącznik do Uchwały Nr 61/11 Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013  

z dnia 20.06.2011 roku, Sprawozdanie za rok 2010, „Sprawozdanie roczne  

z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2007-2013”. 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

160 
 

Strony internetowe 
 

www.ditel.pl/ 

www.dip.dolnyslask.pl 

www.dolnyslask.poland.com 

www.fizjoterapiaonline.pl 

www.gazetagosp.pl 

www.uzdrowiskowydolnyslask.pl 

www.pngs.com.pl 

www.turystyka.dolnyslask.pl 

www.zamki.hm.pl/ 

www.zabytki.blox.pl 

www.harmonyhotels.pl 

www.poland.gov.pl 

edueko.pttk.pl 

geografia.nstrefa.pl 

www.pzlow.pl 

www.pzw.org



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

161 
 

Spis tabel 
 

Tabela 1. System oznaczenia danych analitycznych cech badanych w raporcie. ...... 6 

Tabela 2. Uzdrowiska na terenie Dolnego Śląska w podziale na subregiony. .......... 18 

Tabela 3. Top 10 produktów turystycznych na terenie Dolnego Śląska zdaniem 

turystów odwiedzających region (stan na 2010 r.). ................................................... 44 

Tabela 4. Top 10 najlepiej przystosowanych do ruchu turystycznego produktów 

turystycznych na  Dolnym Śląsku zdaniem turystów odwiedzających region (stan na 

2010 r.). .................................................................................................................... 45 

Tabela 5. Top 10 najatrakcyjniejszych miejscowości turystycznych na  Dolnym 

Śląsku zdaniem turystów odwiedzających region (stan na 2010 r.). ......................... 46 

Tabela 6. Najatrakcyjniejsze produkty turystyczne Dolnego Śląska (stan na 2010 r.)

 ................................................................................................................................. 46 

Tabela 7. Najczęściej udzielane odpowiedzi respondentów dotyczące głównych 

atrakcji turystycznych/produktów turystycznych danego subregionu na Dolnym 

Śląsku. ...................................................................................................................... 52 

Tabela 8. Najczęściej udzielane odpowiedzi na pytanie: „Z czym najbardziej kojarzy 

się Panu(i) obszar, który odwiedzacie?” na Dolnym Śląsku. .................................... 56 

Tabela 9. Oznaczenie skali jaką przyznawali respondenci w badaniu ankietowym d/t 

elementów usług turystycznych w subregionach Dolnego Śląska. ........................... 59 

Tabela 10. Badanie wizerunku Dolnego Śląska. ...................................................... 60 

Tabela 11. Odpowiedzi na pytanie: „Czym Wrocław wyróżnia się na tle innych 

miast?”. ..................................................................................................................... 76 

Tabela 12. Biblioteki na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym – stan na 2010 r.

 ................................................................................................................................. 96 

Tabela 13. Obiekty sportowe na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym – stan  

na 2010 r. ................................................................................................................. 97 

Tabela 14. Instytucje kultury na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym – stan  na 

2009 r. ...................................................................................................................... 98 

Tabela 15. Kierunki i perspektywy rozwoju bazy okołoturystycznej na Dolnym Śląsku 

w układzie subregionalnym. .................................................................................... 104 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

162 
 

Tabela 16. Analiza stanu jakościowego i technicznego walorów turystycznych 

Dolnego Śląską w układzie subregionalnym........................................................... 114 

Tabela 17. Analiza stopnia wykorzystania walorów turystycznych Dolnego Śląska w 

ujęciu subregionalnym. ........................................................................................... 127 

Tabela 18. Zagrożenia wpływające na wykorzystywanie kluczowych walorów 

turystycznych Dolnego Śląska. ............................................................................... 149 

 
 
Spis rysunków 

 

 
Rysunek 1. Subregiony turystyczne Dolnego Śląska. ................................................ 9 

Rysunek 2.  Atrakcje turystyczne Dolnego Śląska na tle subregionów turystycznych.

 ................................................................................................................................. 10 

Rysunek 3. Walory turystyczne województwa dolnośląskiego. ................................. 13 

Rysunek 4. Schemat walorów turystycznych. ........................................................... 14 

Rysunek 5. Parki narodowe na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym (w ha). 19 

Rysunek 6. Rezerwaty przyrody na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym  (w 

ha).* .......................................................................................................................... 21 

Rysunek 7. Parki krajobrazowe na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym 

(w ha).* ..................................................................................................................... 23 

Rysunek 8. Stopień nasycenia obiektami pałaców i zespołów pałacowych Dolnego 

Śląska w układzie subregionalnym. .......................................................................... 25 

Rysunek 9. Stopień nasycenia obiektami zamków i ruin Dolnego Śląska w układzie 

subregionalnym. ....................................................................................................... 26 

Rysunek 10. Stopień nasycenia obiektami muzealnymi Dolnego Śląska w układzie 

subregionalnym Muzea na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym.* ................ 28 

Rysunek 11. Obiekty UNESCO na Dolnym Śląsku. ................................................. 29 

Rysunek 12. Stopień nasycenia obiektami sanktuariów Dolnego Śląska w układzie 

subregionalnym.* ...................................................................................................... 30 

Rysunek 13. Stopień nasycenia obiektami cysterskimi Dolnego Śląska w układzie 

subregionalnym.* ...................................................................................................... 31 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

163 
 

Rysunek 14. Najważniejsze imprezy i wydarzenia kulturalne coroczne na Dolnym 

Śląsku w układzie subregionalnym.* ........................................................................ 33 

Rysunek 15.Obiekty zabytkowe dziedzictwa poprzemysłowego. ............................. 35 

Rysunek 16. Wynik badania z dnia 19.07.-10.08.2011 r. – Ceny i jakość usług 

noclegowych na Dolnym Śląsku. .............................................................................. 61 

Rysunek 17. Wynik badania z dnia 19.07.-10.08.2011 r.  – Cena i jakość usług 

gastronomicznych  na Dolnym Śląsku. ..................................................................... 63 

Rysunek 18. Wynik badania z dnia 19.07.-10.08.2011 r.  – Oferta kulturalno-

rozrywkowa/Ilość atrakcji turystycznych na Dolnym Śląsku. ..................................... 65 

Rysunek 19. Wynik badania z dnia 19.07.-10.08.2011 r. – Ilość atrakcji obiektów 

architektury/Ilość atrakcji przyrodniczych  na Dolnym Śląsku. .................................. 67 

Rysunek 20. Wynik badania z dnia 19.07.-10.08.2011 r. - Zagospodarowanie 

walorów turystycznych na Dolnym Śląsku. ............................................................... 69 

Rysunek 21. Wizerunek Dolnego Śląska postrzegany przez turystów. .................... 70 

Rysunek 22. Dolny Śląsk na tle innych regionów. .................................................... 71 

Rysunek 23. Konkurencyjność Dolnego Śląska na tle innych regionów Polski. ....... 71 

Rysunek 24. Konkurencyjność Dolnego Śląska na tle innych regionów. .................. 72 

Rysunek 25. Logo Ślężańskiego Misia ..................................................................... 73 

Rysunek 26. Baner reklamowy kampanii promocyjnej projektu „Uzdrowiskowy Dolny 

Śląsk”. ...................................................................................................................... 74 

Rysunek 27. Kina na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym – ilu widzów 

skorzystało z jednego miejsca w kinach – stan na 2010 r. ....................................... 94 

Rysunek 28. Kina na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym - ile z kin na Dolnym 

Śląsku jest przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: 

wejście do budynku – stan na 2010 r. ...................................................................... 95 

Rysunek 29. Sklepy na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym – stan na 2009 r.

 ............................................................................................................................... 100 

Rysunek 30. Urzędy pocztowe w układzie subregionalnym  na Dolnym Śląsku – stan 

na 2011 r. ............................................................................................................... 100 

Rysunek 31. Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku w 

układzie subregionalnym – stan na 2010 r. ............................................................ 101 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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 
 

Rysunek 32. Apteki i punkty apteczne na Dolnym Śląsku  w układzie subregionalnym 

– stan na 2010 r. ..................................................................................................... 101 

Rysunek 33. Mapa lokalizacji zabytków Dolnego Śląska zagrożonych niszczeniem   

i degradacją  - stan na 04.07.2011 r. ...................................................................... 125 

Rysunek 34. Potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstw w układzie subregionalnym. . 154 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

165 
 

Spis wykresów 
 

Wykres 1. Aktywność w podejmowaniu działań promocyjnych i sprzedażowych 

związanych z produktami turystycznymi na Dolnym Śląsku. .................................... 48 

Wykres 2. Polityka cenowa w zarządzaniu atrakcją turystyczną na Dolnym Śląsku. 49 

Wykres 3. Dystrybucja produktu turystycznego - wykorzystanie pośrednictwa biur 

podróży na Dolnym Śląsku. ...................................................................................... 49 

Wykres 4. Z jakich kanałów informacyjnych korzystano przy promocji swojej oferty  

na Dolnym Śląsku. .................................................................................................... 50 

Wykres 5. Skala popytu na walory turystyczne w 2011 na Dolnym Śląsku. ............. 79 

Wykres 6. Skala popytu na walory turystyczne w 2011 na Dolnym Śląsku według płci 

respondentów. .......................................................................................................... 80 

Wykres 7. Skala popytu na walory turystyczne w 2011 na Dolnym Śląsku według 

wykształcenia respondentów. ................................................................................... 80 

Wykres 8. Skala popytu na walory turystyczne w 2011 na Dolnym Śląsku według 

wieku respondentów. ................................................................................................ 81 

Wykres 9. Skala popytu na walory turystyczne w 2011 r. na Dolnym Śląsku w 

układzie subregionalnym. ......................................................................................... 84 

Wykres 10. Wyniki badań ankietowych w 2011 r. na Dolnym Śląsku – skala 

atrakcyjności walorów turystycznych. ....................................................................... 85 

Wykres 11. Wyniki badań ankietowych w 2011 r. na Dolnym Śląsku – skala 

atrakcyjności walorów turystycznych według płci respondentów. ............................. 86 

Wykres 12. Wyniki badań ankietowych w 2011 r. na Dolnym Śląsku – skala 

atrakcyjności walorów turystycznych według wykształcenia respondentów. ............ 88 

Wykres 13. Wyniki badań ankietowych w 2011 r. na Dolnym Śląsku – skala 

atrakcyjności walorów turystycznych według wieku respondentów. ......................... 89 

Wykres 14. Wyniki badań ankietowych w 2011 r. na Dolnym Śląsku – skala 

atrakcyjności walorów turystycznych według poziomu dochodów w gospodarstwie 

domowym na osobę. ................................................................................................ 90 

 

 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 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” 

 
 

166 
 

Załącznik 1. Charakterystyka badań w układzie subregionalnym. 
 

Cel główny badania 
 

Celem badania jest ocena struktury przestrzennej, jakości i atrakcyjności 

turystycznej z rangowaniem, aktualnego wizerunku oraz skali popytu na kluczowe 

walory turystyczne regionu w układzie subregionalnym. 

 

Cele szczegółowe 
 

1) Postrzeganie przez turystów poszczególnych części produktów turystycznych 

subregionów Dolnego Śląska: 

• badanie, rdzenia/czyli motywów ruchu turystycznego/produktu zostanie 

przeprowadzone poprzez realizacje pytania numer 1 ankiety, 

• badanie produktu rzeczywistego poprzez realizację pytania numer 3,4,5. 

2) Postrzeganie przez turystów poszczególnych elementów oferty turystycznej 

subregionów:  

• badanie, wizerunku zostanie przeprowadzone poprzez realizacje pytania 

numer 7, 

3) Postrzeganie potencjału walorów turystycznych subregionów na tle potencjału 

województw południowej Polski: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, 

wielkopolskiego, opolskiego zostanie przeprowadzone poprzez realizacje pytania 

numer 8.  
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Ankieterzy  
 
Grupa 5 osobowa, uprzednio przeszkolona, średnia wieku ankieterów 25 lat, 

grupa posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań ankietowych – 

w ostatnich 5 latach przeprowadziła ponad 10 000 wywiadów terenowych. 

Zespół w składzie: 

• Małgorzata Lewandowska, 

• Zuzanna Sakowska, 

• Katarzyna Wasilewska, 

• Anna Piskozub, 

• Łukasz Łoś. 

 

Ankieterzy zostaną przeszkoleni z zasięgu terytorialnego subregionów 

i wyposażeni w odpowiednie mapy z subregionalnym podziałem Dolnego Śląska. 

 

Wielkość próby 
 

Próbę określono na poziomie 600 sztuk. 

 

Miejsca badań i podział próby  
 

Zastosowano równy podział próby pomiędzy wszystkie subregiony. 

Wynika to z faktu, iż niezbędne jest przeprowadzenie analizy porównawczej, 

a badania mają charakter oceny poszczególnych elementów produktów 

turystycznych subregionów. Miejsca badań zostały wybrane w oparciu 

o wcześniejsze 5 letnie doświadczenie w tego typu badaniach, w tym realizowane 

na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki RP oraz Polskiej Organizacji 

Turystycznej. Wybrane miejsca badawcze to przede wszystkim punkty węzłowe 

ruchu turystycznego w danych subregionach.  
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SUBREGION Ilość Ankiet Miejsce badawcze  

N = 600 - 

Karkonosze i Góry Izerskie 48 Karpacz, Szklarska Poręba 
– Jakuszyce 

Wzgórz Trzebnickich i Doliny 
Baryczy 43 Trzebnica, Milicz 

Pogórze Kaczawskie 40 Legnica, Jawor 

Ślęża 40 Sobótka, Mietków 

Dolina Odry Wschód 32 Oława, Trestno  

Sudety Wałbrzyskie 48 Wałbrzych Książ, 
Szczawno Zdrój  

Ziemia Kłodzka 44 Polanica Zdrój, Kłodzko 
 

Bory Dolnośląskie 44 Kliczków, Przemków 

Nysa, Kwisa, Bóbr 35 Lwówek Śląski, Gryfów 
Śląski 

Dolina Odry Zachodniej 40 Port Uraz, Głogów 

Przedgórze Sudeckie 43 Złoty Stok, Henryków 

Subregion Sowiogórski 43 Osówka, Walim 

Wrocław 101 Wrocław Rynek, Port 
Lotniczy 

 

Narzędzie badawcze: 
 

Formularz ankietowy został skorelowany z badaniami przeprowadzanymi przez 

Dolnośląską Organizację Turystyczną w poprzednich pięciu latach, co stwarza 

możliwości porównań. Ankieterzy zostaną dodatkowo wyposażeni w mapę podziału 

Dolnego Śląska na subregiony turystyczne. 
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Kryterium doboru respondentów: 
 

Kryterium doboru respondentów jest ich uczestnictwo w wyjeździe turystycznym 

(zastosowano definicję WTO turysty). Badania dotyczyć będą zarówno turystów 

krajowych jak i zagranicznych podział proporcjonalny według odsetka osób z polski  

i z zagranicy korzystających z noclegów na Dolnym Śląsku – udział próby turystów 

zagranicznych – 17%.  
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Załącznik 2. Kwestionariusz ankietowy  
 

Ankieter.:                          Numer Ankiety.:                        Kod Miejsca.:                   Data Badania.:          

Agencja Rozwoju Regionalnego ‘ARLEG” S.A. zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. 

Badanie ankietowe przeprowadzane jest w ramach projektu pn. ”Ocena szans rozwojowych 

w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 

 

I. Motywy przyjazdu 
1. Co jest głównym celem pobytu ? 
Proszę postawić krzyżyk oraz w nawiasie 

podkreślić właściwe  

� odwiedziny u krewnych i znajomych  

� zwiedzanie (architektura, kultura, przyroda) 

� wypoczynek (w lesie, nad wodą, w górach ) 

� uczestnictwo w imprezach (sportowych, 

kulturalnych, religijnych) 

� uprawianie turystyki aktywnej (pieszej, 

rowerowej, narciarskiej, innej (jakiej →? 

....................................................................)  

� zakupy 

� obowiązki służbowe (interesy, szkolenie, 

konferencja) 

� tranzyt 

� hobby (wędkarstwo, zbieractwo, inne (jakie 

→ ? ............................................................) 

� poprawa zdrowia, rehabilitacja 

II. Produkty Turystyczne Subregionu 
2. Która z form turystyki według Pana(i) 
jest najlepiej rozwinięta w tej i okolicznych 
gminach ? 

� turystyka kulturowa 

� turystyka aktywna 

� turystyka uzdrowiskowa 

� turystyka biznesowa (spotkania, podróże 

motywacyjne, konferencje, wydarzenia 

� turystyka wiejska i i ekoturystyka 

� inna, jaka ?……………………………. 

3. Który z walorów turystycznych                      
w  subregionie jest według Pana(i) 
najatrakcyjniejszy?  
� Uzdrowiska  

� Podziemia i fortyfikacje 

� Zamki i ruiny zamków 

� Pałace i zespoły pałacowe 

� Zabytkowe obiekty poprzemysłowe 

� Szlak i obiekty cysterskie 

� Sanktuaria 

� Obiekty UNESCO 

� Festiwale, wydarzenia, imprezy 

� Parki i rezerwaty przyrody 

� Szlaki piesze  

� Szlaki rowerowe 

� Trasy i ośrodki narciarskie 

� Szlaki wodne 

� Ośrodki Spa & wellness 

� Muzea 

� Inne …………………………. Jakie ? 
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4. Jakie są Pan(i) zdaniem główne atrakcje, produkty turystyczne tego obszaru (proszę 
wymienić min.1 max. 3) 
……………………………………… 

……………………………………... 

……………………………….…….. 

5. Z czym najbardziej kojarzy się Panu(i) obszar, który odwiedzacie? 
…………………………………….. 

 

III. Postrzeganie poszczególnych elementów oferty turystycznej Subregionu ? 
7. Proszę o ocenę poszczególnych elementów produktu turystycznego w subregionie?  

Skala oznacza na przykład 3 – bardzo wysoką, 2 –  wysoką, 1 –  dość/raczej wysoką , 

0 – ani nie wysoką ani nie niską, -1 –dość/raczej  niską, -2 – niską,- 3 – bardzo niską, 

 
Element oferty turystycznej 

subregionu Cecha Brak 
wiedzy 3 2 1 0 -1 -2 -3 Cecha 

Cena usług noclegowych Wysoka         Niska 
Jakość usług noclegowych Wysoka         Niska 

Ceny usług gastronomicznych Wysoka         Niska 
Jakość usług gastronomicznych Wysoka         Niska 
Oferta kulturalno – rozrywkowa Szeroka         Wąska

Ilość atrakcji turystycznych Duża         Mała 
Ilość atrakcji obiektów architektury Duża         Mała 

Ilość atrakcji przyrodniczych Duża         Mała 
Zagospodarowanie walorów 

turystycznych Duże         Małe 
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8. Proszę o porównanie atrakcyjności  turystycznej w subregionie do potencjału w innych 
regionach kraju?  

Skala oznacza na przykład 3 – znacznie wyższa, 2 – wyższa, 1 – raczej wyższa, 

0 – ani nie wyższa ani nie niższa, -1 –raczej niższa, -2 – niższa,- 3 – znacznie niższa,  

Walory turystyczne Nie 
byłem Cecha 3 2 1 0 -1 -2 -3 Cecha

Ilość walorów turystycznych w Województwie  
Podkarpackim  Wyższa        Niższa

Ilość walorów turystycznych w Województwie 
Małopolskim  Wyższe        Niższe

Ilość walorów turystycznych w Województwie 
Opolskim  Wyższe        Niższe

Ilość walorów turystycznych w Województwie 
Śląskim  Wyższa        Niższa

Ilość walorów turystycznych w Województwie 
Wielkopolskim  Wyższa        Niższa

 
IV. Metryczka 
9. Płeć                           mężczyzna                         kobieta 

10.Wiek......................   

Miejsce zamieszkania...................................Województwo.................................. 

11. Posiadane wykształcenie 

 wyższe   policealne   średnie zawodowe  średnie ogólnokształcące 

 zasadnicze zawodowe  gimnazjalne  podstawowe ukończone   bez wykształcenia 

 nie dotyczy 

12. We wspólnym gospodarstwie domowym  zamieszkuje…………..…….osób   

13. Główne źródło dochodu gospodarstwa domowego 

 praca najemna stała  praca najemna dorywcza 

 użytkowanie gospodarstwa rolnego lub pomoc 

 pracodawca  praca stała na własny rachunek lub pomoc  praca dorywcza na własny rachunek 

 emerytura lub renta  zasiłek dla bezrobotnych lub inne świadczenia  inne dochody 

 pozostawanie na utrzymaniu 

14. Poziom dochodu na osobę to około……………. PLN brutto. 

 

 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

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

173 
 

Załącznik nr 3. Wyniki badań ankietowych w układzie subregionalnym w 2011 roku na Dolnym Śląsku 
 

3.1. Wynik badań ruchu turystycznego w układzie subregionalnym w 2011 r. – produkty turystyczne Dolnego 
Śląska.  
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II. Produkty turystyczne Subregionu 

Która z form turystyki jest najlepiej rozwinięta? 

turystyka kulturowa 19,4% 23,8% 52,0% 18,0% 25,0% 38,5% 15,4% 38,0% 44,7% 33,3% 31,3% 25,4% 35,3% 30,8% 

turystyka aktywna 61,3% 35,7% 28,0% 52,0% 30,0% 40,0% 24,6% 34,0% 46,8% 35,2% 40,6% 40,3% 34,7% 38,7% 

turystyka 
uzdrowiskowa 16,1% 19,0% 8,0% 14,0% 0,0% 15,4% 46,2% 2,0% 4,3% 5,6% 20,3% 22,4% 19,3% 14,8% 

turystyka biznesowa 1,6% 2,4% 4,0% 6,0% 17,5% 1,5% 7,7% 8,0% 0,0% 14,8% 1,6% 0,0% 5,3% 5,4% 

turystyka wiejska 
i ekologiczna 1,6% 15,5% 6,0% 6,0% 25,0% 4,6% 6,2% 18,0% 4,3% 11,1% 6,3% 11,9% 4,7% 9,3% 

inna 0,0% 3,6% 2,0% 4,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 1,0% 
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Który z walorów turystycznych w subregionie jest najatrakcyjniejszy? 

Uzdrowiska 3,2% 5,6% 0,0% 11,1% 0,0% 3,9% 25,8% 2,6
% 1,4% 1,9% 4,5% 1,6% 5,6% 5,2% 

Podziemia  
i fortyfikacje 9,1% 2,5% 2,4% 5,6% 3,1% 12,5% 4,2% 6,9

% 6,8% 13,2% 9,8% 25,4% 5,9% 8,3% 

Zamki i ruiny 
zamków 10,4% 6,8% 16,1% 13,9% 3,1% 19,7% 9,2% 26,7% 24,7% 18,9% 13,5% 21,3% 13,0% 15,2% 

Pałace  
i zespoły 
pałacowe 

7,1% 9,9% 12,9% 8,3% 12,5% 11,8% 3,3% 18,1% 11,0% 12,3% 15,8% 4,9% 14,0% 10,9% 

Zabytkowe 
obiekty 

poprzemysłowe
1,9% 7,5% 6,5% 1,9% 0,0% 7,2% 4,2% 0,9% 2,7% 1,9% 6,0% 4,1% 7,1% 4,0% 

Szlak i obiekty 
cysterskie 1,3% 4,3% 1,6% 5,6% 0,0% 1,3% 1,7% 2,6% 1,4% 1,9% 9,0% 1,6% 1,2% 2,6% 

Sanktuarium 3,2% 8,1% 12,1% 2,8% 9,4% 2,6% 5,0% 6,9% 8,2% 0,9% 5,3% 0,8% 4,0% 5,3% 

Obiektu 
UNESCO 2,6% 0,6% 18,5% 2,8% 0,0% 4,6% 0,8% 2,6% 0,0% 2,8% 4,5% 0,8% 4,3% 3,5% 

Festiwale, 
wydarzenia, 

imprezy 
2,6% 5,0% 5,6% 6,5% 9,4% 2,6% 9,2% 3,4% 1,4% 6,6% 2,3% 0,0% 7,1% 4,7% 

Parki  
i rezerwaty 
przyrody 

15,6% 13,0% 8,9% 7,4% 3,1% 11,2% 12,5% 6,0% 15,1% 9,4% 9,8% 14,8% 7,1% 10,3% 
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a 

Szlaki piesze 22,7% 11,2% 8,1% 19,4% 6,3% 14,5% 10,8% 14,7% 11,0% 10,4% 13,5% 16,4% 7,1% 12,8% 

Szlaki 
rowerowe 9,7% 11,8% 2,4% 4,6% 40,6% 3,3% 2,5% 3,4% 9,6% 10,4% 4,5% 4,1% 5,0% 8,6% 

Trasy i ośrodki 
narciarskie 6,5% 1,2% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,8% 4,0% 1,6% 

Szlaki wodne 0,6% 5,0% 0,8% 2,8% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 3,8% 0,8% 1,6% 1,2% 1,9% 

Ośrodki SPA & 
wellness 0,0% 0,6% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,8% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 

Muzea 2,6% 6,2% 2,4% 2,8% 3,1% 3,3% 3,3% 3,4% 5,5% 2,8% 0,0% 1,6% 9,0% 3,6% 

Inne 0,6% 0,6% 1,6% 0,9% 3,1% 1,3% 1,7% 0,0% 0,0% 1,9% 0,8% 0,0% 4,0% 1,3% 

Legenda: 
  Najniższa zdiagnozowana wartość danej odpowiedzi dla wskazanego subregionu 

Odcienie 
niebieskiego 

Zdiagnozowana wartość danej odpowiedzi poniżej wyliczonej mediany (zastosowano dodatkową skalę: im ciemniejsza barwa oznaczenia rekordu danych 
tym zdiagnozowana  
Wartość badanej cechy spada poniżej średniej i jest bliższa minimum). 

 Wartość środkowa – mediana. 

Odcienie 
czerwieni 

Zdiagnozowana wartość danej odpowiedzi powyżej wyliczonej mediany (zastosowano dodatkową skalę: im ciemniejsza barwa oznaczenia rekordu danych 
tym zdiagnozowana 
Wartość badanej cechy bliższa jest wartość maksymalnej). 

  Najwyższa zdiagnozowana wartość danej odpowiedzi dla wskazanego subregionu. 
Oznaczenia wykorzystywanych w raporcie skrótowych nazw subregionów: 

Subregion Karkonosze i Góry Izerskie  KiGI 
Subregion Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy  WTiB 
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Subregion Pogórze Kaczawskie  PK 
Subregion Ślęża  Ś 

Subregion Dolina Odry Wschód DOW 
Subregion Sudety Wałbrzyskie  SW 

Subregion Ziemia Kłodzka  ZK 
Subregion Bory Dolnośląskie  BD 
Subregion Nysa, Kwisa, Bóbr  NKB 

Subregion Wrocław  W 
Subregion Sowiogórski S 

Subregion Dolina Odry Zachód  DOZ 
Subregion Pogórze Sudeckie  PS 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s. 165) i 2 (s.170). Badanie 
zostało przeprowadzone w dniach 04.07-12.07.2011 rok. 
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3.2. Badanie wizerunku Dolnego Śląska w układzie subregionalnym. 
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Cena usług noclegowych 
bardzo 
wysokie 5,4% 25,0% 7,1% 13,0% 0,0% 10,3% 9,4% 14,3% 0,0% 0,0% 5,0% 2,9% 8,3% 

wysokie 18,9% 43,8% 7,1% 17,4% 100,0% 17,2% 28,1% 21,4% 5,6% 7,7% 15,0% 8,6% 16,7% 
dość 
wysokie 24,3% 12,5% 50,0% 26,1% 0,0% 27,6% 15,6% 25,0% 38,9% 23,1% 15,0% 28,6% 22,2% 

ani nie 
wysokie 
ani nie 
niskie 

32,4% 12,5% 28,6% 39,1% 0,0% 31,0% 40,6% 32,1% 38,9% 53,8% 55,0% 51,4% 47,2% 

dość 
niskie 18,9% 0,0% 7,1% 4,3% 0,0% 13,8% 6,3% 0,0% 11,1% 15,4% 10,0% 2,9% 5,6% 

niskie 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
bardzo 
niskie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 5,6% 0,0% 0,0% 5,7% 0,0% 

Jakość usług noclegowych 
bardzo 
wysoka 9,3% 14,3% 6,7% 16,7% 0,0% 11,8% 13,2% 25,0% 0,0% 9,1% 10,0% 11,4% 6,0% 

wysoka 30,2% 19,0% 13,3% 41,7% 0,0% 17,6% 39,5% 32,1% 22,2% 0,0% 20,0% 37,1% 20,9% 
dość 
wysoka 20,9% 19,0% 26,7% 4,2% 25,0% 44,1% 23,7% 21,4% 16,7% 36,4% 35,0% 20,0% 14,9% 

ani nie 
wysoka 
ani nie 
niska 

32,6% 9,5% 33,3% 29,2% 25,0% 14,7% 13,2% 21,4% 61,1% 36,4% 30,0% 20,0% 25,4% 
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niska 2,3% 4,8% 6,7% 4,2% 0,0% 2,9% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 6,0% 
bardzo 
niska 0,0% 4,8% 6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% 4,5% 

Ceny usług gastronomicznych 
bardzo 
wysokie 10,0% 16,2% 3,6% 10,0% 6,7% 25,0% 11,1% 21,9% 0,0% 8,6% 12,1% 5,6% 14,8% 

wysokie 27,5% 37,8% 3,6% 36,7% 6,7% 20,0% 47,2% 21,9% 11,5% 2,9% 12,1% 25,0% 35,2% 
dość 
wysokie 12,5% 18,9% 46,4% 16,7% 6,7% 25,0% 13,9% 28,1% 15,4% 25,7% 18,2% 38,9% 17,0% 

ani nie 
wysokie 
ani nie 
niskie 

40,0% 18,9% 42,9% 33,3% 80,0% 25,0% 22,2% 18,8% 57,7% 48,6% 48,5% 27,8% 28,4% 

dość 
niskie 10,0% 5,4% 3,6% 0,0% 0,0% 5,0% 2,8% 6,3% 11,5% 11,4% 9,1% 2,8% 4,5% 

niskie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 3,1% 3,8% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 
bardzo 
niskie 0,0% 2,7% 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Jakość usług gastronomicznych 
bardzo 
wysoka 10,5% 18,9% 6,9% 13,8% 0,0% 12,5% 12,8% 25,0% 11,5% 8,6% 15,6% 2,9% 10,6% 

wysoka 36,8% 48,6% 37,9% 10,3% 6,3% 30,0% 30,8% 40,6% 15,4% 28,6% 25,0% 17,1% 31,8% 
dość 
wysoka 23,7% 13,5% 24,1% 44,8% 6,3% 22,5% 23,1% 21,9% 30,8% 34,3% 28,1% 28,6% 18,8% 

ani nie 
wysoka 
ani nie 
niska 

26,3% 16,2% 20,7% 24,1% 81,3% 17,5% 25,6% 9,4% 42,3% 17,1% 15,6% 31,4% 23,5% 

dość niska 2,6% 2,7% 6,9% 0,0% 6,3% 10,0% 2,6% 0,0% 0,0% 2,9% 15,6% 14,3% 11,8% 
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niska 0,0% 0,0% 3,4% 3,4% 0,0% 5,0% 5,1% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 5,7% 1,2% 
bardzo 
niska 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 0,0% 2,5% 0,0% 3,1% 0,0% 5,7% 0,0% 0,0% 2,4% 

Oferta kulturalno – rozrywkowa 
bardzo 
wysoka 5,7% 11,4% 7,7% 24,1% 7,1% 13,9% 12,5% 13,3% 0,0% 3,6% 17,9% 10,3% 29,5% 

wysoka 31,4% 34,3% 15,4% 27,6% 21,4% 13,9% 32,5% 13,3% 0,0% 32,1% 25,0% 34,5% 37,5% 
dość 
wysoka 37,1% 37,1% 7,7% 17,2% 7,1% 44,4% 20,0% 26,7% 33,3% 25,0% 14,3% 34,5% 20,5% 

ani nie 
wysoka 
ani nie 
niska 

11,4% 5,7% 46,2% 17,2% 0,0% 16,7% 22,5% 46,7% 50,0% 10,7% 28,6% 10,3% 11,4% 

dość niska 2,9% 2,9% 11,5% 3,4% 35,7% 8,3% 5,0% 0,0% 5,6% 10,7% 10,7% 3,4% 1,1% 
niska 8,6% 0,0% 0,0% 10,3% 14,3% 2,8% 2,5% 0,0% 5,6% 7,1% 3,6% 6,9% 0,0% 
bardzo 
niska 2,9% 8,6% 11,5% 0,0% 14,3% 0,0% 5,0% 0,0% 5,6% 10,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

Cena w bazie sportowo -  rekreacyjnej 
bardzo 
wysokie 8,7% 12,0% 7,7% 6,7% 0,0% 14,3% 7,7% 4,2% 0,0% 0,0% 15,0% 9,1% 16,7% 

wysokie 39,1% 20,0% 7,7% 43,3% 0,0% 28,6% 15,4% 37,5% 0,0% 0,0% 25,0% 27,3% 22,2% 
dość 
wysokie 39,1% 36,0% 23,1% 10,0% 0,0% 33,3% 23,1% 25,0% 0,0% 50,0% 10,0% 9,1% 29,6% 

ani nie 
wysokie 
ani nie 
niskie 

8,7% 24,0% 46,2% 40,0% 0,0% 19,0% 46,2% 29,2% 75,0% 40,0% 50,0% 50,0% 25,9% 

dość 
niskie 4,3% 4,0% 7,7% 0,0% 100,0% 4,8% 7,7% 4,2% 25,0% 5,0% 0,0% 4,5% 5,6% 
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niskie 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
bardzo 
niskie 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Jakość w bazie sportowo -  rekreacyjnej 
bardzo 
wysoka 32,0% 14,3% 11,1% 13,3% 0,0% 19,0% 0,0% 4,3% 0,0% 20,0% 15,0% 8,7% 15,4% 

wysoka 4,0% 14,3% 0,0% 40,0% 0,0% 14,3% 35,7% 30,4% 0,0% 10,0% 25,0% 26,1% 23,1% 
dość 
wysoka 40,0% 28,6% 44,4% 13,3% 0,0% 33,3% 32,1% 30,4% 0,0% 35,0% 20,0% 21,7% 23,1% 

ani nie 
wysoka 
ani nie 
niska 

20,0% 28,6% 33,3% 26,7% 0,0% 19,0% 25,0% 30,4% 75,0% 20,0% 40,0% 43,5% 25,6% 

dość niska 0,0% 14,3% 0,0% 3,3% 100,0% 14,3% 7,1% 4,3% 25,0% 10,0% 0,0% 0,0% 10,3% 
niska 4,0% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 2,6% 
bardzo 
niska 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Zaopatrzenie w podstawowe dobra 
bardzo 
dostępny 41,5% 50,0% 67,6% 25,0% 25,0% 25,7% 27,5% 18,8% 37,5% 36,1% 42,9% 16,2% 29,7% 

dostępny 29,3% 17,6% 11,8% 37,5% 4,2% 25,7% 37,5% 28,1% 40,6% 22,2% 28,6% 32,4% 35,9% 
raczej 
dostępny 17,1% 23,5% 5,9% 21,9% 16,7% 25,7% 20,0% 18,8% 6,3% 19,4% 5,7% 24,3% 12,5% 

ani 
dostępny 
ani nie 
dostępny 

9,8% 5,9% 14,7% 9,4% 16,7% 17,1% 12,5% 28,1% 9,4% 8,3% 22,9% 24,3% 18,8% 

raczej nie 
dostępny 2,4% 2,9% 0,0% 6,3% 12,5% 2,9% 2,5% 3,1% 3,1% 11,1% 0,0% 2,7% 1,6% 
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dostępny 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 
bardzo nie 
dostępny 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,8% 2,9% 0,0% 3,1% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 

Czystość ulic 
bardzo 
wysoka 17,4% 28,9% 30,8% 11,1% 17,2% 20,0% 26,8% 14,7% 30,3% 19,4% 28,1% 10,5% 18,0% 

wysoka 45,7% 26,3% 23,1% 30,6% 13,8% 17,5% 39,0% 29,4% 42,4% 27,8% 31,3% 39,5% 31,5% 
dość 
wysoka 23,9% 28,9% 25,6% 16,7% 13,8% 22,5% 19,5% 32,4% 21,2% 19,4% 12,5% 21,1% 23,6% 

ani nie 
wysoka 
ani nie 
niska 

10,9% 13,2% 7,7% 19,4% 27,6% 22,5% 9,8% 14,7% 6,1% 19,4% 15,6% 23,7% 20,2% 

dość niska 2,2% 0,0% 5,1% 13,9% 27,6% 7,5% 2,4% 2,9% 0,0% 11,1% 3,1% 2,6% 5,6% 
niska 0,0% 2,6% 7,7% 2,8% 0,0% 2,5% 2,4% 0,0% 0,0% 2,8% 9,4% 0,0% 1,1% 
bardzo 
niska 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 0,0% 7,5% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 

Transport lokalny 
bardzo 
dostępny 27,6% 27,3% 20,8% 21,4% 5,0% 13,3% 3,3% 8,0% 0,0% 12,5% 0,0% 11,1% 21,6% 

dostępny 6,9% 18,2% 20,8% 10,7% 10,0% 26,7% 36,7% 16,0% 27,3% 16,7% 25,0% 18,5% 25,0% 
raczej 
dostępny 24,1% 12,1% 33,3% 17,9% 20,0% 23,3% 16,7% 20,0% 0,0% 16,7% 30,0% 22,2% 21,6% 

ani 
dostępny 
ani nie 
dostępny 

20,7% 18,2% 8,3% 35,7% 20,0% 20,0% 33,3% 32,0% 54,5% 29,2% 25,0% 29,6% 15,9% 

raczej nie 
dostępny 13,8% 15,2% 8,3% 7,1% 25,0% 6,7% 3,3% 16,0% 18,2% 20,8% 10,0% 14,8% 11,4% 
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dostępny 6,9% 3,0% 4,2% 7,1% 15,0% 10,0% 3,3% 4,0% 0,0% 4,2% 10,0% 0,0% 3,4% 
bardzo nie 
dostępny 0,0% 6,1% 4,2% 0,0% 5,0% 0,0% 3,3% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 1,1% 

Dojazd do miejsca pobytu 
bardzo 
łatwy 19,6% 20,5% 45,7% 24,2% 11,1% 17,5% 20,0% 27,3% 20,7% 23,5% 28,1% 13,5% 9,3% 

łatwy 30,4% 20,5% 20,0% 21,2% 7,4% 22,5% 15,0% 12,1% 55,2% 26,5% 31,3% 27,0% 19,8% 
raczej 
łatwy 23,9% 15,4% 25,7% 21,2% 29,6% 20,0% 32,5% 24,2% 17,2% 17,6% 28,1% 24,3% 31,4% 

ani łatwy 
ani trudny 19,6% 17,9% 5,7% 24,2% 29,6% 20,0% 17,5% 27,3% 6,9% 26,5% 0,0% 10,8% 16,3% 

raczej 
trudny 2,2% 12,8% 2,9% 3,0% 3,7% 10,0% 7,5% 3,0% 0,0% 2,9% 6,3% 10,8% 19,8% 

trudny 2,2% 7,7% 0,0% 3,0% 11,1% 5,0% 5,0% 3,0% 0,0% 2,9% 6,3% 10,8% 1,2% 
bardzo 
trudny 2,2% 5,1% 0,0% 3,0% 7,4% 5,0% 2,5% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 2,3% 

Informacja i oznakowanie turystyczne 
bardzo 
dostępny 36,4% 21,6% 31,6% 22,6% 16,0% 19,0% 16,3% 16,2% 13,8% 11,4% 25,8% 12,5% 23,9% 

dostępny 29,5% 35,1% 18,4% 12,9% 8,0% 38,1% 32,6% 24,3% 34,5% 20,0% 25,8% 25,0% 30,4% 
raczej 
dostępny 25,0% 27,0% 28,9% 16,1% 20,0% 16,7% 27,9% 29,7% 27,6% 37,1% 32,3% 25,0% 25,0% 

ani 
dostępny 
ani nie 
dostępny 

2,3% 5,4% 13,2% 22,6% 20,0% 21,4% 9,3% 10,8% 20,7% 25,7% 3,2% 17,5% 8,7% 

raczej nie 
dostępny 6,8% 8,1% 7,9% 16,1% 20,0% 0,0% 9,3% 8,1% 3,4% 0,0% 12,9% 10,0% 7,6% 

dostępny 0,0% 2,7% 0,0% 9,7% 16,0% 4,8% 2,3% 8,1% 0,0% 5,7% 0,0% 7,5% 3,3% 
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bardzo nie 
dostępny 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 1,1% 

Gościnność mieszkańców 
bardzo 
duża 45,5% 45,7% 39,4% 24,2% 23,5% 33,3% 20,0% 37,1% 42,3% 42,9% 42,9% 41,2% 16,9% 

duża 36,4% 45,7% 24,2% 24,2% 23,5% 30,8% 32,5% 22,9% 38,5% 21,4% 25,0% 29,4% 38,2% 
raczej 
duża 18,2% 2,9% 33,3% 30,3% 17,6% 10,3% 27,5% 14,3% 11,5% 10,7% 25,0% 23,5% 24,7% 

ani duża, 
ani mała 0,0% 2,9% 0,0% 18,2% 23,5% 23,1% 15,0% 25,7% 7,7% 25,0% 7,1% 5,9% 15,7% 

raczej 
mała 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 11,8% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 

mała 0,0% 0,0% 3,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
bardzo 
mała 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Otwartość mieszkańców 
bardzo 
duża 42,2% 51,4% 45,2% 27,3% 40,9% 30,8% 22,5% 43,8% 44,4% 35,7% 40,0% 41,2% 27,6% 

duża 37,8% 35,1% 35,5% 30,3% 22,7% 30,8% 27,5% 21,9% 37,0% 14,3% 30,0% 35,3% 37,9% 
raczej duża 11,1% 10,8% 9,7% 24,2% 13,6% 23,1% 27,5% 15,6% 3,7% 32,1% 13,3% 11,8% 21,8% 
ani duża, 
ani mała 8,9% 2,7% 6,5% 15,2% 18,2% 10,3% 17,5% 18,8% 14,8% 14,3% 16,7% 8,8% 12,6% 

raczej mała 0,0% 0,0% 3,2% 0,0% 4,5% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 2,9% 0,0% 
mała 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
bardzo 
mała 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Atmosfera miejsca pobytu 
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bardzo 
interesująca 40,9% 55,0% 41,7% 26,5% 44,8% 34,9% 31,0% 42,9% 29,4% 31,4% 50,0% 39,0% 33,3% 

interesująca 31,8% 32,5% 36,1% 32,4% 13,8% 34,9% 35,7% 31,4% 44,1% 20,0% 28,9% 36,6% 37,8% 
raczej 
interesująca 22,7% 7,5% 8,3% 32,4% 13,8% 16,3% 21,4% 14,3% 17,6% 34,3% 10,5% 14,6% 20,0% 

ani 
interesująca
, ani 
nieinteresuj
ąca 

4,5% 5,0% 11,1% 8,8% 20,7% 7,0% 11,9% 5,7% 8,8% 14,3% 5,3% 4,9% 7,8% 

raczej 
nieinteresuj
ąca 

0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 1,1% 

nieinteresuj
ąca 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 

bardzo 
interesująca 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ilość atrakcji turystycznych 
bardzo 
duża 46,7% 34,2% 28,2% 24,2% 11,1% 40,9% 14,0% 16,2% 9,4% 11,4% 50,0% 47,6% 42,7% 

duża 33,3% 36,8% 43,6% 24,2% 7,4% 38,6% 48,8% 32,4% 28,1% 5,7% 27,8% 28,6% 39,3% 
raczej duża 11,1% 21,1% 12,8% 30,3% 22,2% 13,6% 20,9% 16,2% 28,1% 48,6% 22,2% 16,7% 11,2% 
ani duża, 
ani mała 8,9% 5,3% 15,4% 15,2% 7,4% 4,5% 9,3% 29,7% 31,3% 25,7% 0,0% 7,1% 5,6% 

raczej mała 0,0% 2,6% 0,0% 3,0% 18,5% 2,3% 2,3% 5,4% 3,1% 5,7% 0,0% 0,0% 1,1% 
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mała 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 22,2% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 
bardzo 
mała 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ilość atrakcji obiektów architektury 
bardzo 
duża 38,6% 20,5% 43,6% 24,2% 3,8% 40,9% 20,5% 15,8% 9,7% 9,4% 45,5% 35,9% 35,5% 

duża 40,9% 20,5% 33,3% 21,2% 11,5% 34,1% 40,9% 42,1% 41,9% 28,1% 30,3% 35,9% 38,7% 
raczej duża 13,6% 38,5% 12,8% 36,4% 11,5% 13,6% 25,0% 10,5% 32,3% 43,8% 18,2% 20,5% 16,1% 
ani duża, 
ani mała 4,5% 20,5% 7,7% 12,1% 19,2% 11,4% 4,5% 23,7% 16,1% 12,5% 6,1% 7,7% 6,5% 

raczej mała 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 19,2% 0,0% 4,5% 5,3% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 
mała 2,3% 0,0% 2,6% 3,0% 11,5% 0,0% 4,5% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 
bardzo 
mała 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 

Ilość atrakcji przyrodniczych 
bardzo 
duża 46,7% 31,6% 34,3% 26,5% 15,4% 41,9% 30,8% 20,0% 12,5% 6,1% 45,7% 40,5% 29,3% 

duża 35,6% 34,2% 22,9% 26,5% 23,1% 32,6% 38,5% 31,4% 31,3% 30,3% 31,4% 35,7% 33,7% 
raczej duża 13,3% 28,9% 31,4% 26,5% 26,9% 16,3% 17,9% 25,7% 21,9% 36,4% 11,4% 16,7% 26,1% 
ani duża, 
ani mała 2,2% 5,3% 8,6% 14,7% 11,5% 4,7% 12,8% 17,1% 28,1% 15,2% 11,4% 4,8% 8,7% 

raczej mała 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 4,7% 0,0% 5,7% 6,3% 9,1% 0,0% 2,4% 1,1% 
mała 0,0% 0,0% 2,9% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
bardzo 
mała 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 
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Zagospodarowanie walorów turystycznych 
bardzo 
wysoka 35,7% 27,8% 13,9% 15,2% 3,8% 25,6% 12,2% 10,5% 9,1% 6,1% 38,2% 12,5% 19,5% 

wysoka 28,6% 27,8% 33,3% 24,2% 7,7% 34,9% 43,9% 31,6% 15,2% 27,3% 23,5% 40,0% 37,9% 
dość 
wysoka 28,6% 36,1% 25,0% 33,3% 19,2% 14,0% 14,6% 26,3% 39,4% 33,3% 20,6% 27,5% 24,1% 

ani nie 
wysoka ani 
nie niska 

4,8% 5,6% 22,2% 12,1% 7,7% 16,3% 26,8% 21,1% 21,2% 21,2% 14,7% 12,5% 11,5% 

dość niska 0,0% 2,8% 2,8% 6,1% 11,5% 7,0% 0,0% 7,9% 12,1% 6,1% 2,9% 5,0% 4,6% 
niska 2,4% 0,0% 0,0% 9,1% 23,1% 2,3% 2,4% 2,6% 3,0% 6,1% 0,0% 2,5% 1,1% 
bardzo 
niska 0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 26,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 

Poziom zadowolenia z pobytu 
bardzo 
zadowolony 23,9% 59,0% 47,4% 37,1% 42,9% 34,1% 34,1% 44,7% 41,2% 40,0% 50,0% 47,6% 29,2% 

zadowolony 58,7% 20,5% 31,6% 40,0% 10,7% 40,9% 34,1% 31,6% 38,2% 25,7% 36,1% 40,5% 43,8% 
raczej 
zadowolony 13,0% 17,9% 13,2% 8,6% 32,1% 22,7% 20,5% 15,8% 20,6% 25,7% 0,0% 9,5% 12,4% 

ani 
zadowolony
, ani 
niezadowol
ony 

4,3% 2,6% 7,9% 14,3% 14,3% 0,0% 11,4% 5,3% 0,0% 8,6% 8,3% 2,4% 11,2% 
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raczej 
niezadowol
ony 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 

niezadowol
ony 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 

bardzo 
niezadowol
ony 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 

Legenda – system oznaczenia danych analitycznych cech badanych w raporcie 
  Najniższa zdiagnozowana wartość danej odpowiedzi dla wskazanego subregionu 

Odcienie niebieskiego 

Zdiagnozowana wartość danej odpowiedzi poniżej wyliczonej mediany (zastosowano dodatkową skalę: im ciemniejsza barwa 
oznaczenia rekordu danych tym zdiagnozowana 
Wartość badanej cechy spada poniżej średniej i jest bliższa minimum). 

 Kolor biały Wartość środkowa – mediana. 

Odcienie czerwieni 

Zdiagnozowana wartość danej odpowiedzi powyżej wyliczonej mediany (zastosowano dodatkową skalę: im ciemniejsza barwa oznaczenia 
rekordu danych tym zdiagnozowana 
Wartość badanej cechy bliższa jest wartość maksymalnej). 

  Najwyższa zdiagnozowana wartość danej odpowiedzi dla wskazanego subregionu 
Oznaczenia wykorzystywanych w raporcie skrótowych nazw subregionów: 

Subregion Karkonosze i Góry Izerskie  KiGI 
Subregion Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy  WTiB 

Subregion Pogórze Kaczawskie  PK 
Subregion Ślęża  Ś 

Subregion Dolina Odry Wschód DOW 
Subregion Sudety Wałbrzyskie  SW 

Subregion Ziemia Kłodzka  ZK 
Subregion Bory Dolnośląskie  BD 
Subregion Nysa, Kwisa, Bóbr  NKB 
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Subregion Wrocław  W 
Subregion Sowiogórski S 

Subregion Dolina Odry Zachód  DOZ 
Subregion Pogórze Sudeckie  PS 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s. 165) i 2 (s.170). Badanie 
zostało przeprowadzone w dniach 04.07-12.07.2011 rok. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

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

189 
 

3.3. Skala popytu na kluczowe walory turystyczne w 2011r. na Dolnym Śląsku w układzie subregionalnym. 
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Walory 
krajoznawcze 27,1% 39,7% 70,2% 18,3% 15,0% 56,5% 23,5% 40,0% 53,7% 38,9% 49,1% 52,2% 67,2% 42,4% 

Walory 
wypoczynkowe 36,5% 27,9% 21,3% 50,0% 15,0% 32,3% 32,9% 41,5% 24,4% 40,7% 35,1% 29,0% 24,1% 31,6% 

Walory 
specjalistyczne 36,5% 32,4% 8,5% 31,7% 70,0% 11,3% 43,5% 18,5% 22,0% 20,4% 15,8% 18,8% 8,6% 26,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s. 165) i 2 (s.170). Badanie 
zostało przeprowadzone w dniach 04.07-12.07.2011 rok. 

 

Skala popytu na kluczowe walory turystyczne w 2011 na Dolnym Śląsku według płci respondentów. 

  Kobiety Mężczyźni 
Walory 

krajoznawcze 46,0% 42,7% 

Walory 
wypoczynkowe 31,6% 32,3% 

Walory 
specjalistyczne 22,3% 25,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s. 165) i 2 (s.170). Badanie 
zostało przeprowadzone w dniach 04.07-12.07.2011 rok. 
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Skala popytu na kluczowe walory turystyczne w 2011 r. na Dolnym Śląsku według wykształcenia respondentów. 

 Wyższe Policealne Średnie 
zawodowe 

Średnie 
ogólnokształcące 

Zasadnicze 
zawodowe Gimnazjalne Podstawowe 

ukończone 
Bez 

wykształcenia 

Walory 
krajoznawcze 43,9% 37,8% 40,0% 46,6% 44,4% 48,0% 44,4% 50,0% 

Walory 
wypoczynkowe 31,3% 37,8% 35,4% 31,0% 33,3% 44,0% 33,3% 50,0% 

Walory 
specjalistyczne 24,8% 24,4% 24,6% 22,4% 22,2% 8,0% 22,2% 0,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s. 165) i 2 (s.170). Badanie 
zostało przeprowadzone w dniach 04.07-12.07.2011 rok. 
 

Skala popytu na kluczowe walory turystyczne w 2011 r. na Dolnym Śląsku według wieku respondentów. 

  16-25 26-35 36-45 46-55 powyżej 55 lat 
Walory krajoznawcze 51,9% 41,5% 40,2% 48,9% 36,2% 
Walory wypoczynkowe 30,5% 33,5% 29,3% 36,3% 26,7% 
Walory specjalistyczne 17,5% 25,0% 30,4% 14,8% 37,1% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s. 165) i 2 (s.170). Badanie 
zostało przeprowadzone w dniach 04.07-12.07.2011 rok. 
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3.4. Wyniki badań ankietowych w 2011 r. na Dolnym Śląsku – skala atrakcyjności walorów turystycznych. 
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5,5% 8,2% 15,0% 11,1% 4,8% 2,6% 4,9% 3,8% 4,8% 10,4% 12,7% 6,5% 2,1% 1,6% 0,3% 4,2% 1,5% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s. 165) i 2 (s.170). Badanie 
zostało przeprowadzone w dniach 04.07-12.07.2011 rok. 
 

Wyniki badań ankietowych w 2011 r. na Dolnym Śląsku – skala atrakcyjności walorów turystycznych według płci respondentów. 

 Kobiety Mężczyźni
Uzdrowiska 5,7% 5,4% 
Podziemia i fortyfikacje 7,4% 8,7% 
Zamki i ruiny zamków 15,8% 13,7% 
Pałace i zespoły pałacowe 10,7% 11,1% 
Zabytkowe obiekty poprzemysłowe 3,2% 6,5% 
Szlak i obiekty cysterskie 2,9% 2,5% 
Sanktuarium 5,9% 4,3% 
Obiektu UNESCO 3,3% 4,5% 
Festiwale, wydarzenia, imprezy 4,6% 4,6% 
Parki i rezerwaty przyrody 12,3% 9,0% 
Szlaki piesze 13,4% 12,3% 
Szlaki rowerowe 5,6% 7,2% 
Trasy i ośrodki narciarskie 1,7% 2,5% 
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Szlaki wodne 1,5% 1,4% 
Ośrodki SPA & wellness 0,5% 0,1% 
Muzea 4,9% 3,7% 
Inne 0,5% 2,5% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s. 165) i 2 (s.170). Badanie 
zostało przeprowadzone w dniach 04.07-12.07.2011 rok. 
 

Wyniki badań ankietowych w 2011 r. na Dolnym Śląsku – skala atrakcyjności walorów turystycznych według wykształcenia 
respondentów. 

 Wyższe Policealne Średnie 
zawodowe 

Średnie 
ogólnokształcące 

Zasadnicze 
zawodowe Gimnazjalne Podstawowe 

ukończone 
Bez 

wykształcenia 
Uzdrowiska 6,5% 4,7% 5,8% 3,7% 4,6% 3,4% 3,1% 0,0% 
Podziemia i fortyfikacje 8,6% 6,4% 11,5% 7,4% 7,7% 3,4% 9,4% 25,0% 
Zamki i ruiny zamków 16,6% 10,5% 14,8% 14,4% 10,8% 15,3% 15,6% 25,0% 
Pałace i zespoły pałacowe 9,8% 14,0% 10,3% 14,0% 10,8% 8,5% 9,4% 25,0% 
Zabytkowe obiekty 
poprzemysłowe 3,5% 7,0% 3,3% 4,7% 13,8% 6,8% 3,1% 0,0% 

Szlak i obiekty cysterskie 2,0% 0,6% 3,0% 3,0% 4,6% 5,1% 6,3% 0,0% 
Sanktuarium 5,4% 2,9% 3,0% 5,0% 3,1% 3,4% 9,4% 0,0% 
Obiektu UNESCO 3,3% 7,0% 2,4% 3,7% 9,2% 3,4% 0,0% 0,0% 
Festiwale, wydarzenia, imprezy 4,2% 5,2% 5,2% 6,0% 3,1% 8,5% 3,1% 0,0% 
Parki i rezerwaty przyrody 11,1% 9,3% 10,6% 8,7% 7,7% 16,9% 12,5% 12,5% 
Szlaki piesze 15,2% 12,2% 13,3% 9,4% 7,7% 8,5% 6,3% 12,5% 
Szlaki rowerowe 5,2% 8,7% 7,9% 8,4% 6,2% 6,8% 6,3% 0,0% 
Trasy i ośrodki narciarskie 2,0% 2,3% 1,8% 3,0% 3,1% 1,7% 0,0% 0,0% 
Szlaki wodne 1,6% 1,2% 1,8% 2,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 
Ośrodki SPA & wellness 0,3% 0,0% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 
Muzea 4,7% 2,9% 2,4% 5,7% 1,5% 5,1% 6,3% 0,0% 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

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

193 
 

Inne 0,0% 5,2% 2,4% 0,7% 4,6% 3,4% 6,3% 0,0% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s. 165) i 2 (s.170). Badanie 
zostało przeprowadzone w dniach 04.07-12.07.2011 rok. 
 

Wyniki badań ankietowych w 2011 r. na Dolnym Śląsku – skala atrakcyjności walorów turystycznych według wieku respondentów. 

 16-25 26-35 36-45 46-55 powyżej 55 lat 

Uzdrowiska 3,2% 4,3% 7,0% 6,1% 10,7% 

Podziemia i fortyfikacje 7,5% 7,8% 9,5% 8,8% 5,8% 

Zamki i ruiny zamków 13,7% 16,9% 12,4% 14,8% 12,1% 

Pałace i zespoły pałacowe 11,6% 10,9% 9,5% 13,8% 8,5% 

Zabytkowe obiekty poprzemysłowe 6,5% 5,1% 5,0% 3,4% 4,0% 

Szlak i obiekty cysterskie 2,7% 1,5% 1,0% 4,4% 3,6% 

Sanktuarium 3,5% 4,3% 5,5% 7,1% 8,9% 

Obiektu UNESCO 4,8% 4,3% 3,0% 4,4% 2,7% 

Festiwale, wydarzenia, imprezy 6,7% 5,3% 3,0% 3,7% 4,0% 

Parki i rezerwaty przyrody 11,0% 9,6% 11,4% 9,8% 10,7% 

Szlaki piesze 8,9% 15,2% 13,9% 13,1% 12,9% 

Szlaki rowerowe 7,3% 7,1% 10,0% 4,0% 3,1% 

Trasy i ośrodki narciarskie 2,4% 1,5% 2,0% 1,0% 4,9% 

Szlaki wodne 2,2% 1,5% 2,5% 0,7% 0,4% 

Ośrodki SPA & wellness 0,3% 0,3% 0,0% 0,3% 0,9% 

Muzea 5,1% 3,3% 3,5% 3,7% 5,4% 

Inne 2,7% 1,3% 1,0% 1,0% 1,3% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s. 165) i 2 (s.170). Badanie 
zostało przeprowadzone w dniach 04.07-12.07.2011 rok. 
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Wyniki badań ankietowych w 2011 r. na Dolnym Śląsku – skala atrakcyjności walorów turystycznych według poziomu dochodów  
w gospodarstwie domowym na osobę. 

 do 500 PLN 5001-999 PLN 1000-1500 PLN 1501-2500 PLN powyżej 2501 PLN

Uzdrowiska 0,0% 5,1% 10,5% 5,9% 5,0% 

Podziemia i fortyfikacje 0,0% 7,6% 9,3% 7,1% 7,5% 

Zamki i ruiny zamków 5,6% 8,9% 13,6% 13,3% 15,0% 

Pałace i zespoły pałacowe 16,7% 7,6% 7,4% 11,5% 12,5% 

Zabytkowe obiekty poprzemysłowe 0,0% 3,8% 4,9% 6,5% 5,5% 

Szlak i obiekty cysterskie 5,6% 8,9% 1,9% 2,8% 2,5% 

Sanktuarium 5,6% 12,7% 1,9% 2,8% 3,0% 

Obiektu UNESCO 11,1% 1,3% 2,5% 2,5% 6,5% 

Festiwale, wydarzenia, imprezy 0,0% 5,1% 4,9% 5,3% 4,0% 

Parki i rezerwaty przyrody 16,7% 11,4% 10,5% 11,1% 10,5% 

Szlaki piesze 16,7% 7,6% 9,9% 12,1% 12,5% 

Szlaki rowerowe 16,7% 6,3% 6,2% 6,2% 6,0% 

Trasy i ośrodki narciarskie 5,6% 2,5% 3,7% 2,8% 1,5% 

Szlaki wodne 0,0% 1,3% 3,7% 2,5% 1,5% 

Ośrodki SPA & wellness 0,0% 1,3% 0,0% 0,3% 0,5% 

Muzea 0,0% 6,3% 8,6% 5,3% 5,0% 

Inne 0,0% 2,5% 0,6% 2,2% 1,0% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku nr 1 (s. 165) i 2 (s.170). Badanie 
zostało przeprowadzone w dniach 04.07-12.07.2011 rok. 
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Załącznik nr 4. Czerwona Lista Dolnośląskich Zabytków. 
Zabytki Dolnego Śląska/, którym grozi dalsza dewastacja. 

 Czerwona Lista zagrożonych zabytków. 

Nazwa zabytku Subregion / powiat/ 
gmina169 Klasa obiektu Zagrożenie dalszą 

dewastacją 
Potencjał 

marketingowy 
Suma 

punktów 

 Obiekty poprzemysłowe i gospodarcze 

Spichlerz w Konarach (powiat strzeliński/ gmina 
Przeworno) 1 2 2 5 

Ruiny wiatraka holenderskiego w Dobroszowie (powiat strzeliński/ gmina 
Przeworno) 1 3 3 7 

Browar w Ziębicach Przedgórze Sudeckie 2 3 3 8 
Browar Piastowski Wrocławski 3 2 3 8 

Młynownia węgla we Wrocławiu Wrocławski 2 3 2 7 

budynek straży pożarnej Wrocławski 2 2 2 6 

Fabryka instrumentów muzycznych (DEFIL) w 
Lubinie Bory Dolnośląskie 2 2 3 7 

Młyn Maria Wrocławski 2 2 3 7 
Wiatrak w Buszkowicach Bory Dolnośląskie 1 3 2 6 

Wiatrak w Polkowicach (powiat polkowicki/ gmina 
Polkowice) 1 1 3 5 

Wiatrak w Pietrzykowi Przedgórze Sudeckie 1 2 2 5 

Portowy magazyn drobnicowy we Wrocławiu Wrocławski 2 3 2 7 

                                            
169 Jeśli nie przynależy do podziału subregionalnego. 
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Nazwa zabytku Subregion / powiat/ 
gmina170 

Klasa 
obiektu 

Zagrożenie dalszą 
dewastacją Potencjał marketingowy Suma 

punktów 

Obiekty sakralne 

Ruiny kościoła ewangelickiego w Miechowicach 
Oławskich 

(powiat strzeliński/ gmina 
wiązów) 1 3 2 6 

Kościół św. Mikołaja w Głogowie (powiat głogowski/ gmina 
Głogów) 3 1 2 6 

Kaplica cmentarna św. Anny w Polkowicach (powiat polkowicki/ 
gmina Polkowice) 2 3 1 6 

Kaplica grobowa rodu von Hochberg w 
Wałbrzychu (Książ) Sudety Wałbrzyskie 3 2 2 7 

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Rapocinie Dolina Odry Zachód 3 3 1 7 

Kościół ewangelicki w Żeliszowie Bory Dolnośląskie 3 3 1 7 

Ruina kaplicy szpitala Bethenien Wrocławski 1 3 1 5 

Kościół ewangelicki w Jędrzychowie (Powiat strzeliński/ gmina 
Jędrzychowice) 2 3 2 7 

Opactwo cystersów w Lubiążu Dolina Odry Zachód 3 2 3 8 

Obiekty użyteczności publicznej 

Szpital Wszystkich Świętych we Wrocławiu Wrocławski 2 3 2 7 

Szpital Zakonu Kawalerów Maltańskich w 
Mokrzeszowie Przedgórze Sudeckie 2 2 2 6 

                                            
170 Jeśli nie przynależy do podziału subregionalnego. 
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Nazwa zabytku Subregion / powiat/ 
gmina171 

Klasa 
obiektu 

Zagrożenie dalszą 
dewastacją Potencjał marketingowy Suma 

punktów 

Wieża widokowa na Wzgórzu Fryderyka Bory Dolnośląskie 1 3 2 6 

Nowy cmentarz żydowski we Wrocławiu Wrocławski 3 3 1 7 

Teatr im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie (powiat głogowski/ gmina 
Głogów) 2 2 3 7 

Pałace 

Pałac w Samborowicach (powiat strzeliński/ gmina 
Przeworno) 3 3 3 9 

Pałac w Żelowicach (powiat strzeliński/ gmina 
Kondratowice) 3 3 1 7 

Pałac w Jagielnie (powiat strzeliński/ gmina 
Przeworno) 1 3 2 6 

Kompleks pałacowy w Jędrzychowie (gmina Polkowice/ powiat 
polkowicki) 3 2 2 7 

Zespół dworski w Strużynie (powiat strzeliński/ gmina 
Przeworno) 1 3 1 5 

Pałac w Borowie (powiat strzeliński/ gmina 
Borów) 3 2 1 6 

Pałac w Borku Strzelińskim (powiat strzeliński/ gmina 
Borów) 3 3 3 9 

Pałac w Żelaźniku (powiat strzeliński/ gmina 
Strzelin) 3 3 2 8 

Pałac w Halinowie (powiat strzeliński/ gmina 
Przeworno) 2 2 1 5 

                                            
171 Jeśli nie przynależy do podziału subregionalnego. 
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Nazwa zabytku Subregion / powiat/ 
gmina172 

Klasa 
obiektu 

Zagrożenie dalszą 
dewastacją 

Potencjał 
marketingowy 

Suma 
punktów 

Dwór w Miechowicach Oławskich (powiat strzeliński/ gmina 
wiązów) 2 3 2 7 

Pałac w Bagieńcu Przedgórze Sudeckie 2 1 3 6 

Pałac w Wyszonowicach (powiat strzeliński/ gmina 
Wiązów) 1 3 3 7 

Pałac w Łojowicach (powiat strzeliński/ gmina 
wiązów) 2 2 1 5 

Pałac w Gębczycach (powiat strzeliński/ gmina 
Strzelin) 2 3 2 7 

Pałac w Brożcu (powiat strzeliński/ gmina 
Strzelin) 2 2 1 5 

Ruiny pałacu w Karszówku (powiat strzeliński/ gmina 
Strzelin) 1 1 1 3 

Pałac w Mańczycach (powiat strzeliński/ gmina 
borów) 3 3 3 9 

Pałac w Jezierzycach Małych (powiat strzeliński/ gmina 
Kondratowice) 1 3 1 5 

Pałac w Lipowej (powiat strzeliński/ gmina 
Kondratowice) 2 3 2 7 

Dwór w Siemisławicach (powiat strzeliński/ gmina 
Przeworno) 1 2 2 5 

Pałac Oppersdorfów we Wrocławiu Wrocławski 2 2 3 7 

Pałac myśliwski w Grodziszczu (gmina Grębocice/ 
powiat polkowicki) 2 3 1 6 

                                            
172 Jeśli nie przynależy do podziału subregionalnego. 
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Nazwa zabytku Subregion / powiat/ 
gmina173 

Klasa 
obiektu 

Zagrożenie dalszą 
dewastacją 

Potencjał 
marketingowy 

Suma 
punktów 

 
Pałac w Goszczu 

 
Wzgórz Trzebnickich i 

Doliny Baryczy 

 
3 3 2

 
8 

Pałac w Śremie (gmina Gaworzyce/ 
powiat polkowicki) 2 3 1 6 

Pałac w Witanowicac (gmina Gaworzyce/ 
powiat polkowicki) 2 2 2 6 

Dwór w Słupicach Sowiogórski 2 3 2 7 

Pałac w Ostroszowicach Przedgórze Sudeckie 2 3 2 7 Sowiogórski 

Dwór (pałac) w Mściwojowie  Pogórze Kaczawskie 2 3 2 7 

Pałac w Prusach (gmina Kondratowice/ 
powiat strzeliński) 2 3 1 6 

Pałac w Grębocicach (gmina Grębocice/ 
powiat polkowicki) 2 2 2 6 

Pałac w Pielaszkowicach (powiat średzki/ gmina 
Udanin) 2 3 2 7 

Pałac w Wiśniowej Przedgórze Sudeckie 2 2 3 7 
Pałac w Wilkanowie Ziemia Kłodzka 2 3 2 7 

Pałac w Piotrkowicach Wzgórz Trzebnickich i 
Doliny Baryczy 3 3 2 8 

Budynek zarządcy majątku w Żukowie (gmina Polkowice/ powiat 
polkowicki) 1 2 1 4 

Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim Przedgórze Sudeckie 3 2 3 8 

                                            
173 Jeśli nie przynależy do podziału subregionalnego. 
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Pałac w Komornikach (gmina Polkowice/ powiat 
polkowicki) 2 2 2 6 

Pałac w Orsku (gmina Rudna/ powiat 
lubiński) 2 3 2 7 

Pałac w Siedlcach Bory Dolnośląskie 3 3 2 8 
Pałac w Krzeczynie Wielkim Bory Dolnośląskie 2 2 2 6 
Pałac w Luboradzu Pogórze Kaczawskie 3 2 2 7 
Pałac w Parchowie Bory Dolnośląskie 3 2 2 7 

Pałac i folwark Białobrzezie (gmina Kondratowice/ 
powiat strzeliński) 2 3 2 7 

Pałac w Krzydłowicach (gmina Grębocice/ 
powiat polkowicki) 3 3 2 8 

Pałac w Jakubowie (gmina Radwanice/ 
powiat polkowicki) 2 3 2 7 

Pałac w Skale Nysa/ Kwisa/ Bóbr 2 3 2 7 

Pałac w Suchej Górnej (gmina Polkowice/ powiat 
polkowicki) 2 1 1 4 

Pałac w Żelaznym Moście (gmina Polkowice/ powiat 
polkowicki) 2 3 1 6 

Pałac w Kluczowej Przedgórze Sudeckie 2 3 2 7 
Pałac w Chocianowcu Bory Dolnośląskie 2 3 1 6 

Pałac w Bożkowie Ziemia Kłodzka 2 2 2 6 Sowiogórski 
Zamki i fortyfikacje 

Zamek w Nieszkowicach (powiat strzeliński/ gmina 
Strzelin) 2 3 1 6 

Relikt przeciwstraży bastionu „Michael” w 
Głogowie 

(powiat głogowski/ gmina 
Głogów) 2 3 3 8 

Relikt bastionu "Michael" w Głogowie (powiat głogowski/ gmina 
Głogów) 1 2 2 5 
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Nazwa zabytku Subregion / powiat/ 
gmina174 

Klasa 
obiektu 

Zagrożenie dalszą 
dewastacją 

Potencjał 
marketingowy 

Suma 
punktów 

Relikt XVI-wiecznych murów obronnych we 
Wrocławiu Wrocławski 2 3 1 6 

Poradzieckie bunkry w Wilkocinie Bory Dolnośląskie 2 2 3 7 

Podstawa pod radar FuMG-404 Jagdschloß w 
Krotoszycach Pogórze Kaczawskie 2 2 1 5 

Zamek Owiesno 
Ślęża 

3 1 2 6 Przedgórze Sudeckie 

Blokhauz kolejowy we Wrocławiu Wrocławski 2 3 2 7 

Schron pod Placem Solnym we Wrocławiu Wrocławski 2 3 2 7 

Zamek Grodztwo (powiat kamiennogórski/ 
gmina Kamienna Góra) 2 3 2 7 

Zamek w Lipie Górnej (powiat jaworski/ gmina 
Bolków) 2 3 2 7 

Fort 7 we Wrocławiu Wrocławski 3 3 2 8 

Baszta Bluszczowa w Lubinie (gmina Lubin/ powiat 
lubiński) 3 2 3 8 

Blockhaus nr 2 w Głogowie (powiat głogowski/ gmina 
Głogów) 1 1 2 4 

Zamek Gryf Nysa/ Kwisa/ Bóbr 3 2 3 8 

                                            
174 Jeśli nie przynależy do podziału subregionalnego. 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

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

202 
 

Nazwa zabytku Subregion / powiat/ 
gmina175 

Klasa 
obiektu 

Zagrożenie dalszą 
dewastacją 

Potencjał 
marketingowy 

Suma 
punktów 

 
Tradytor kolejowy w Głogowie 

 
(powiat głogowski/ gmina 

Głogów) 

 
2 3 2

 
7 

Fort Gwiazda (Fort Stern) (powiat głogowski/ gmina 
Głogów) 2 3 2 7 

Zamek w Gościszowie Bory Dolnośląskie 3 3 2 8 

Zamek Niesytno w Płoninie (gmina Bolków/ powiat 
jaworski) 3 3 2 8 

Bastion Ceglarski we Wrocławiu Wrocławski 2 2 3 7 

Zamek Rajsko w Zapuście k. Leśnej Nysa/ Kwisa/ Bóbr 2 1 3 6 
Zamek Lenno w Łupkach k. Wlenia Nysa/ Kwisa/ Bóbr 3 1 2 6 

Turm Reduit w Głogowie (powiat głogowski/ gmina 
Głogów) 2 3 2 7 

Wieża mieszkalna w Dalkowie (gmina Gaworzyce/ 
powiat polkowicki) 2 3 1 6 

Legenda (skala ocen): 
1-3 mieć na uwadze/ gdy tylko nadarzy się sposobność do renowacji 
4-6 koniecznie opracować strategię i biznesplan renowacji 
7-9 ratować natychmiast/ z wykorzystaniem środków publicznych 

Źródło: Opracowanie na podstawie www.zabytki.blox.pl/ stan na dzień 04.07.2011 r. 

 

 

 

                                            
175 Jeśli nie przynależy do podziału subregionalnego. 


