
 
 
 

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 
W 2006 ROKU 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie  

w 2006 r. Opracowanie powstało na podstawie wyników stałego badania statystycznego GUS, 
prowadzonego na formularzach KT-1 i KT-1a. 

Zgodnie z metodologią badania pojęcie „turysta” oznacza osobę podróżującą do miejsca 
znajdującego się poza jej zwykłym otoczeniem, na czas nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, jeśli 
podstawowym celem podróży nie jest podjęcie działalności zarobkowej wynagradzanej ze środków 
pochodzących z odwiedzanego miejsca oraz korzystającą z miejsc zbiorowego lub indywidualnego 
zakwaterowania w odwiedzanym miejscu przynajmniej przez jedną noc. Natomiast „korzystający  
z noclegów” to liczba osób (turystów), które rozpoczęły pobyt, tj. zostały zameldowane w obiekcie  
w danym miesiącu. Osoby przebywające na przełomie miesięcy są liczone tylko jeden raz. 

  

ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA 

Województwo świętokrzyskie położone jest w południowo-wschodniej części Polski centralnej  
i zajmuje 3,7% powierzchni kraju. Region znajduje się na skrzyżowaniu ważnych szlaków 
komunikacyjnych. Graniczy z sześcioma województwami: mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, 
małopolskim, śląskim i łódzkim. 

Świętokrzyskie to region o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Na jego terenie znajdują się 
także liczne zabytki będące świadectwem bogatej przeszłości. Region tworzą trzy krainy: Góry 
Świętokrzyskie, Ponidzie i Wyżyna Sandomierska. Należące do najstarszych w Europie i pokryte 
rumowiskami skalnymi zwanymi gołoborzami Góry Świętokrzyskie stanowią jedną z największych 
atrakcji w Polsce. Nie odkryte jeszcze w pełni przez turystów malownicze Ponidzie od ponad 200 lat 
przyciąga kuracjuszy korzystających z wód leczniczych Buska-Zdroju i Solca-Zdroju. Na Wyżynie 
Sandomierskiej wyjątkową rolę pełni Sandomierz, należący do najstarszych i najpiękniejszych polskich 
miast. Bogactwo jego zabytków tworzy zespół architektoniczno–krajobrazowy o randze 
ogólnokrajowej. 

 

BAZA NOCLEGOWA 

Baza noclegowa województwa świętokrzyskiego wg stanu na koniec lipca 2006 r. obejmowała 
111 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, spośród których 89 to obiekty całoroczne. 
Bazę turystyczną tworzyły 62 obiekty hotelarskie oraz 49 pozostałych obiektów noclegowych turystyki.  

Na ogólną liczbę obiektów hotelarskich złożyło się 36 hoteli, 9 moteli, 5 pensjonatów oraz 12 innych 
obiektów hotelowych. W porównaniu z analogicznym okresem 2005 r. liczba obiektów turystycznych 
zbiorowego zakwaterowania uległa zmniejszeniu. Spadek ten jest wynikiem mniejszej liczby: moteli –  
o 4, domów wycieczkowych – o 2, ośrodków wczasowych – o 3, ośrodków szkoleniowo -
wypoczynkowych – o 3 oraz pozostałych obiektów niesklasyfikowanych – o 5. Przybyło natomiast  
5 hoteli, 5 innych obiektów hotelowych, 1 schronisko i 1 pole biwakowe. 
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Wybrane dane o turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania 

Korzystający  
z noclegów Udzielone noclegi 

Rodzaje obiektów Lata Obiekty a 
Miejsca 
nocle-
gowe a 

ogółem 

w tym 
turyści 
zagra-
niczni 

ogółem 

w tym 
turyści 
zagra-
niczni 

Ogółem 2005 119 8338 295590 25091 586624 56651 
 2006 111 7861 334595 24899 800865 57035 

w tym obiekty całoroczne 2005 92 5569 279964 . 528384 . 
 2006 89 5758 321156 . 742412 . 

Hotele 2005 31 2782 149560 21337 271839 49326 
 2006 36 3210 177489 20932 334874 44005 

Motele 2005 13 435 31214 789 34261 1074 
 2006 9 295 31752 745 33318 1059 

Pensjonaty 2005 5 255 11753 344 24544 915 
 2006 5 264 9307 296 22114 1105 

Inne obiekty hotelowe 2005 7 110 5350 179 12009 423 
 2006 12 370 20486 261 28601 516 

Domy wycieczkowe 2005 4 224 7907 83 20486 243 
 2006 2 156 6187 91 17605 200 

Schroniska młodzieżowe 2005 2 109 4007 92 6907 209 
 2006 1 44 3164 23 5170 36 

Szkolne schroniska 
młodzieżowe 2005 10 688 16718 229 40726 541 
 2006 12 736 18797 732 44343 3622 

Ośrodki wczasowe 2005 13 1120 15440 13 58225 90 
 2006 10 671 11046 30 51772 300 

Ośrodki kolonijne 2005 2 293 235 . 3865 . 
 2006 . . 633 . 4971 . 

Ośrodki szkoleniowo-
wypoczynkowe  2005 9 762 34485 760 69244 2139 
 2006 6 576 30364 598 58703 1354 

Zespoły ogólnodostępnych 
domków turystycznych 2005 9 496 3828 86 14628 154 
 2006 8 487 4376 110 14494 200 

Kempingi 2005 3 559 1669 734 3973 868 
 2006 3 550 2980 710 5675 846 

Pola biwakowe 2005 . . . . . . 
 2006 1 45 390 . 920 . 

Zakłady uzdrowiskowe 2005 . . . . . . 
 2006 . . 9825 256 162398 3438 

Pozostałe niesklasyfikowane 2005 11 505 13424 445 25917 669 
 2006 6 457 7799 115 15907 354 

a  Stan w dniu 31 VII. 
 
 

Zmianie uległa również liczba miejsc noclegowych. Turystyczne obiekty zbiorowego 
zakwaterowania w dniu 31 VII 2006 r. miały do dyspozycji 7,9 tys. miejsc noclegowych, z czego  
5,8 tys. znajdowało się w obiektach całorocznych. 
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Struktura miejsc noclegowych 
w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w 2006 r. 

Stan w dniu 31 VII 
 

 
 
a  Domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, zespół ogólnodostępnych domków turystycznych, pola 

biwakowe, pozostałe obiekty niesklasyfikowane. 
 
 

W stosunku do poprzedniego roku ogólna liczba miejsc noclegowych zmniejszyła się o 5,7%. 
Skala zmian w poszczególnych typach obiektów była przy tym bardzo zróżnicowana. Znaczny spadek 
liczby miejsc stwierdzono m. in. w schroniskach młodzieżowych - o 59,6%, w ośrodkach wczasowych - 
o 40,0%, w domach wycieczkowych - o 30,4%, w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych - o 24,4%. 
Po przeciwnej stronie znalazły się obiekty hotelowe i szkolne schroniska młodzieżowe, w których 
wystąpił wzrost oferowanych miejsc noclegowych odpowiednio o: 15,5% i 7,0%. 

Podstawową miarą realizacji działalności w sferze usług noclegowych jest liczba korzystających 
z noclegów w bazie turystycznej oraz liczba udzielonych noclegów. Pomimo kurczenia się bazy 
noclegowej, w Świętokrzyskim od kilku lat notuje się systematyczny wzrost tych mierników.  
W 2006 r. liczba udzielonych noclegów zwiększyła się o 36,5% i wyniosła 800,9 tys. Podobnie jak  
w 2005 r. turyści najchętniej korzystali z usług oferowanych przez hotele. Zatrzymało się w nich  
177,5 tys. osób (53,0% ogółu korzystających z noclegów), a udzielone noclegi sięgały 41,8% ogółu we 
wszystkich obiektach turystycznych. Spośród hoteli największą popularnością cieszyły się obiekty 
trzygwiazdkowe, które wybrało 82,5 tys. turystów. Z usług pozostałych obiektów hotelowych (moteli, 
pensjonatów, innych obiektów hotelowych) skorzystało 61,5 tys. osób. 

W obiektach hotelowych wynajęto 221,8 tys. pokoi, tj. o 18,0% więcej niż w 2005 r. 
Zdecydowaną większość z nich – 82,7% – stanowiły pokoje wynajęte w hotelach. 

Stopień wykorzystania pokoi (w hotelach, motelach i pensjonatach) był podobny jak rok 
wcześniej i wyniósł 29,9%. Najwyższy był on w powiecie sandomierskim – 36,6%, a najniższy  
w koneckim – 19,2%. Stopień wykorzystania różnił się przy tym dość znacznie w zależności od pory 
roku. Najtrudniej wolny pokój znaleźć można było we wrześniu. W miesiącu tym wynajętych było 
42,0% pokoi. Najniższy stopień wykorzystania odnotowano natomiast w miesiącach zimowych.  
W styczniu spośród dostępnych pokoi zajęty pozostawał jedynie co piąty.  

Obok hoteli, moteli i pensjonatów ważną rolę odgrywają usługi noclegowe świadczone przez 
ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, szkolne schroniska młodzieżowe oraz ośrodki wczasowe.  
W obiektach tych przebywało 60,2 tys. turystów, a liczba noclegów stanowiła 19,3% wszystkich 
udzielonych w okresie 2006 r. W grupie pozostałych obiektów na uwagę zasługują również zakłady 
uzdrowiskowe, domy wycieczkowe oraz obiekty pozostałe niesklasyfikowane, w których zatrzymało 
się 23,8 tys. osób. W obiektach tych udzielono 24,5% wszystkich noclegów, a ich liczba w stosunku do 
poprzedniego roku znacznie się zwiększyła. 
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Średni czas pobytu turysty nieco się wydłużył i wyniósł 2,4 dnia. 

Najmniejsze natężenie ruchu turystycznego przypadało na początek roku. W kolejnych 
miesiącach liczba korzystających z obiektów turystycznych stopniowo się zwiększała osiągając szczyt 
w okresie od maja do lipca. Koniec roku przyniósł ponowne ograniczenie liczby turystów. 

Zasoby bazy noclegowej turystyki w województwie świętokrzyskim są nierównomiernie 
rozmieszczone. W 2006 r. najwięcej obiektów turystycznych zlokalizowanych było na terenie 
powiatów: kieleckiego - 27, koneckiego - 17, oraz w mieście Kielce - 20. Łącznie na obszarze tych  
3 powiatów znajdowało się prawie 2/3 wszystkich miejsc noclegowych w województwie. 

 
 

Baza noclegowa turystyki według powiatów 

Korzys-
tający  

z noclegów 

Udzielone 
noclegi Wyszczególnienie Lata Obiekty a Miejsca 

noclegowe a 

w tysiącach 

Wynajęte 
pokoje 

Stopień 
wykorzysta-
nia pokoi b 

w % 

Województwo 2005 119 8338 295,6 586,6 187981 29,7 
 2006 111 7861 334,6 800,9 221755 29,9 

    
Powiaty        

buski 2005 6 239 7,1 28,6 12908 32,0 
 2006 5 360 27,7 215,5 25022 32,0 

jędrzejowski 2005 7 481 9,0 30,9 1608 26,8 
 2006 7 357 9,7 30,3 2485 25,9 

kazimierski 2005 1 24 1,5 1,5 930 24,8 
 2006 1 27 2,8 2,8 1515 33,7 

kielecki 2005 24 2287 92,9 171,4 37598 33,5 
 2006 27 2419 93,2 177,9 44687 33,1 

konecki 2005 20 1215 12,8 51,4 5801 21,7 
 2006 17 988 14,6 57,4 5966 19,2 

opatowski 2005 4 98 3,0 3,6 1954 20,1 
 2006 4 97 3,8 5,2 2819 29,7 

ostrowiecki 2005 4 291 22,3 42,8 20256 35,7 
 2006 4 289 20,9 40,1 20076 35,0 

pińczowski 2005 4 205 4,2 16,1 - - 
 2006 3 155 4,4 12,6 - - 

sandomierski 2005 12 431 18,6 32,7 17236 46,4 
 2006 8 279 17,9 25,6 13642 36,6 

skarżyski 2005 7 463 18,9 24,2 9240 18,5 
 2006 5 403 13,5 20,3 11052 22,4 

starachowicki 2005 4 225 12,1 18,8 11002 26,9 
 2006 3 251 14,4 30,8 11419 25,1 

staszowski 2005 6 679 17,4 32,4 6510 27,8 
 2006 6 521 25,5 37,1 8640 30,4 

włoszczowski 2005 2 156 0,9 3,9 - - 
 2006 1 126 0,3 1,5 - - 

Miasto na prawach 
powiatu Kielce 2005 18 1544 74,8 128,5 62938 27,9 
 2006 20 1589 85,8 143,5 74432 29,1 

a  Stan w dniu 31 VII. 
b  Dotyczy hoteli, moteli, pensjonatów i innych obiektów hotelowych. 
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Najczęściej odwiedzane były powiat kielecki oraz miasto Kielce, w których przynajmniej  
z jednego noclegu skorzystało odpowiednio: 27,9% i 25,6% turystów. Były to jednak głównie przyjazdy 
na krótki okres czasu i przeciętnie nie przekraczały 2 dni. Na dłużej zatrzymywano się na obszarach 
atrakcyjnych przyrodniczo lub posiadających walory rekreacyjne takich, jak powiat włoszczowski, 
konecki i jędrzejowski. 

Na szczególną uwagę zasługuje powiat buski, w którym w 2006 r. odnotowano znaczny wzrost 
zainteresowania ze strony turystów. Ich liczba zwiększyła się tam w ciągu roku blisko 4-krotnie. 
Wyraźnie wydłużył się również średni czas pobytu, który wyniósł prawie 8 dni. Skalę zmian natężenia 
ruchu turystycznego obrazuje liczba udzielonych noclegów. O ile w 2005 r. w powiecie buskim 
udzielono jedynie ok. 5% wszystkich noclegów w województwie, to rok później - ponad 1/4. 

 
 

Udzielone noclegi w obiektach noclegowych turystyki 
według powiatów w 2006 r. 

 

 
 
 
 
 
 
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE W TURYSTYCZNYCH OBIEKTACH ZBIOROWEGO 
ZAKWATEROWANIA 
 

Według stanu na koniec lipca 2006 r. w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania 
funkcjonowało 117 placówek gastronomicznych, tj. o 4 więcej niż w końcu lipca 2005 r. Najliczniej 
reprezentowane były restauracje. Ich liczba na przestrzeni roku nie uległa zmianie. Przybyło barów  
i kawiarni – o 5 oraz punktów gastronomicznych – o 1, ubyły natomiast 2 stołówki. 

Zdecydowanie najwięcej placówek zlokalizowanych było w hotelach (53,0% ogółu). Skorzystać 
tam można było przede wszystkim z restauracji oraz barów i kawiarni. Stołówki dominowały  
w szkolnych schroniskach młodzieżowych – 5 placówek oraz w ośrodkach wczasowych i szkoleniowo-
wypoczynkowych – po 3 placówki.  
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Placówki gastronomiczne. Stan w dniu 31 VII 

Rodzaje obiektów  Restauracje Bary  
i kawiarnie Stołówki Punkty 

gastronomiczne 

Ogółem 2005 51 38 18 6 
 2006 51 43 16 7 

      

Hotele  34 27 - 1 

Motele  7 3 - - 

Pensjonaty  1 2 1 4 

Inne obiekty hotelowe  5 5 - 1 

Domy wycieczkowe  2 1 - - 

Szkolne schroniska młodzieżowe  - - 5 - 

Ośrodki wczasowe  - - 3 - 

Ośrodki szkoleniowo-
wypoczynkowe  2 3 3 - 

Zespół ogólnodostępnych domków 
turystycznych  - 1 2 - 

Kempingi  - 1 - - 

Pola biwakowe  - - - 1 

Pozostałe niesklasyfikowane  - - 2 - 

 
 
 
 
TURYŚCI ZAGRANICZNI 
 

W roku 2006 woj. świętokrzyskie odwiedziło 24,9 tys. obywateli państw obcych, (o ok. 1% mniej 
niż w 2005 r.), którym udzielono 57,0 tys. noclegów. Zdecydowana większość obcokrajowców 
zatrzymała się w hotelach. Jedynie co 6 turysta z zagranicy wybrał inną formę noclegu. 

Wśród turystów przybyłych z zagranicy przeważali Europejczycy. Pomimo, że ich liczba nieco 
się zmniejszyła (o ok. 3%) i wyniosła 18,1 tys., w dalszym ciągu stanowili oni prawie 3/4 ogółu 
turystów. Wśród nich najliczniejszą grupą byli Niemcy - 4,4 tys. Często przyjeżdżali także obywatele 
Ukrainy – 1,9 tys., Włoch – 1,7 tys., Wielkiej Brytanii – 1,4 tys. i Francji – 1,2 tys. Wielu 
odwiedzających pochodziło z państw azjatyckich (5,2 tys.) oraz z Izraela (4,7 tys.). Przebywali oni 
jednak na terenie Świętokrzyskiego stosunkowo krótko. W rezultacie, pomimo mniejszej liczby 
turystów, więcej noclegów udzielono gościom z Niemiec. Liczba turystów z Ameryki Północnej 
zwiększyła się o ponad 1/3 osiągając 0,9 tys., spośród których 0,7 tys. to obywatele Stanów 
Zjednoczonych. 

Średni czas pobytu turysty zagranicznego wyniósł – podobnie jak w 2005 r. – 2,3 dnia. Najdłużej 
obcokrajowcy przebywali w zakładach uzdrowiskowych – przeciętnie 13,4 dnia oraz ośrodkach 
wczasowych – 10,0, najkrócej zaś na kempingach – 1,2 dnia. W hotelach goście z zagranicy spędzali 
przeciętnie 2,1 dnia.  

Największa liczba gości z zagranicy – 30,5% ogółu – na czas swojego pobytu zatrzymała się 
w mieście Kielce. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także obiekty zlokalizowane w powiecie 
ostrowieckim, które wybrało 20,0% obcokrajowców i kieleckim – 18,2%. Największy wzrost liczby 
turystów z innych państw odnotowano w powiecie buskim, do którego przybyło prawie 2/3 osób więcej 
niż rok wcześniej. 
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Turyści zagraniczni w 2006 r. 
 

 


