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01 Podstawowe informacje
Basic information

Województwo śląskie jest najważniejszym regionem 
przemysłowym w Polsce, położonym w  południowej części 
Polski. Region sąsiaduje z województwami: opolskim, łódzkim, 
świętokrzyskim i małopolskim, a od południa graniczy  
z republikami: Czeską i Słowacką. W promieniu 600 km od 
Katowic znajduje się sześć europejskich stolic: Warszawa, 
Praga, Bratysława, Wiedeń, Budapeszt i Berlin. 

Śląskie ma charakter policentryczny – administracja, uczelnie, 
instytucje kultury, większe firmy skoncentrowane są przede 
wszystkim w dużych miastach aglomeracji, m.in. w Katowicach, 
Sosnowcu, Bytomiu, Gliwicach, Zabrzu, Tychach i Chorzowie. 
Istotną rolę odgrywają również stolice subregionów: Rybnik, 
Bielsko-Biała i Częstochowa.

Wyrazem wysokiego stopnia urbanizacji regionu jest ponad 
70% udział ludności mieszkającej w 71 miastach, z których:
• 3 miasta liczą ponad 200 tys. mieszkańców,
• 9 miast liczy od 100 tys. do 200 tys. mieszkańców, 
• 11 miast liczy od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców.

Wynika z tego, że co trzecie duże polskie miasto leży  
w województwie śląskim. Śląskie znajduje się na 14. miejscu 
w kraju pod względem obszaru, a na 2. pod względem liczby 
ludności. Na tym stosunkowo niedużym terytorium, wynoszącym 
12 333 km2, tj. niespełna 4% powierzchni Polski, żyje prawie  
4,6 mln mieszkańców, tj. niecałe 12% ogólnej liczby ludności. Daje 
to najwyższy w kraju wskaźnik gęstości zaludnienia: 372 osób/
km2 wobec 123 osób/km2 w Polsce i 114 osób/km2 w UE. Tak 
duża koncentracja ludności na stosunkowo niewielkim obszarze 
to ogromny potencjalny rynek zbytu artykułów konsumpcyjnych.

The Silesian Voivodeship is the most important industrial region 
of Poland, situated in the southern part of the country. The 
region borders the Opole, Łódź, Świętokrzyskie, and Lesser 
Poland Voivodeships, and to the south it borders the Czech 
Republic and Slovakia. Six European capitals: Warsaw, Prague, 
Bratislava, Vienna, Budapest, and Berlin, lie within a 600 km 
radius of Katowice.

Silesia has a polycentric character - its administration, universities 
and colleges, cultural institutions, and larger companies are 
concentrated predominantly in the large cities of the agglomeration, 
such as Katowice, Sosnowiec, Bytom, Gliwice, Zabrze, Tychy, and 
Chorzów. Capitals of subregions such as Rybnik, Bielsko-Biała, and 
Częstochowa, also serve important roles.

The high degree of urbanisation is manifested by the fact that 
over 70% of the population lives in the 71 cities and towns of 
the region, of which:
• 3 have over 200,000 residents, 
• 9 have from 100,000 to 200,000 residents, 
• 11 have from 50,000 to 100,000 residents.

Thus, every third big Polish municipality lies in the Silesian 
Voivodeship. The region ranks 14th in the country in terms 
of area and 2nd in terms of population. Nearly 4.6 million 
people, i.e. close to 12% of the total population, live on this 
relatively small territory of 12,333 km2, i.e. less than 4% of the 
area of Poland. This gives the highest population density in 
the country: 372 people per km2, compared with 123 people 
per km2 in Poland and 114 people per km2 in the EU. This high 
population concentration in a relatively small area is a huge 
potential market for consumer products.
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Katowice z lotu ptaka
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