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1. WStęp

Z inicjatywy Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego w 2008 r. podjęte 
zostały na terenie Łodzi i województwa łódzkiego badania ruchu turystycznego przyjazdowego 
oraz tranzytowego. Były to pierwsze przeprowadzone na tak dużą skalę badania w tej części Polski. 
Ich wyniki zespół badawczy, utworzony przez Małopolską Organizację Turystyczną, upublicznił 
w Łodzi w pierwszym kwartale 2009 r. (Ruch turystyczny w Łodzi w 2008 r., Ruch turystyczny w 
województwie łódzkim w 2008 r.). 

Przyjęta w tych badaniach metodologia zakładała przeprowadzenie bezpośrednich badań an-
kietowych na terenie Łodzi oraz w miejscach uznanych za atrakcyjne na terenie województwa 
w ilości, zdaniem autorów, wskazującej według przyjętego algorytmu na możliwość dużej do-
kładności oszacowania skali ruchu turystycznego, która dawała wysokie prawdopodobieństwo 
jednoznacznego wnioskowania. 

Uzyskane wyniki badań były na tyle interesujące dla władz samorządowych Łodzi i województwa 
łódzkiego, że Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego postanowiła ponowić 
badania w 2009 r. Ofertę tych badań przedstawiono Łódzkiemu Towarzystwu Naukowemu, które 
powołało zespół ekspertów składający się z pracowników Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uni-
wersytetu Łódzkiego. Zespół ten, po szczegółowym zapoznaniu się z poprzednim opracowaniem, 
postanowił przeprowadzić badania w 2009 r. w podobnej konwencji metodycznej. Decyzję taką 
podjęto z dwóch powodów. Pierwszy – merytoryczny, wynikał z potrzeby dokonania porównania 
wielkości, struktury i innych analizowanych parametrów ruchu turystycznego w ujęciu dynamicz-
nym, czyli w przekroju dwóch lat – 2008 i 2009, co może być początkiem śledzenia zmian (wzro-
stu lub spadku) ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim. Drugi powód miał charak-
ter techniczny i wynikał z faktu, że decyzja podjęcia badań dotarła do zespołu na tyle późno, że 
nie było już czasu na radykalne zmiany metodyki badań – wymagających badań sondażowych, na 
przeprowadzenie których potrzebny jest odpowiedni czas. Nie oznacza to jednak, że autorzy badań 
prowadzonych w 2009 r. dokładnie powtórzyli badania z 2008 r. Korekcie poddano zarówno narzę-
dzie badawcze (kwestionariusz), jak również liczbę ankiet, które zamierzano zebrać oraz miejsca 
prowadzonych badań. W tym ostatnim przypadku starano się uchwycić m.in. rozkład przestrzenny 
ruchu turystycznego w województwie łódzkim. Autorzy badań podjęli również próbę określenia 
wielkości ruchu turystycznego (urlopowego i weekendowego) w regionie łódzkim w oparciu o ana-
lizę wykorzystania obiektów wypoczynkowych i „drugich domów”. Przeprowadzona w tym celu 
tzw. ankieta powiatowa wykazała brak wiedzy lub brak zainteresowania władz powiatowych skalą 
zjawiska związanego z wypoczynkiem na swoich obszarach. Opracowując materiał pochodzący z 
badań ankietowych autorzy konfrontowali go z informacjami statystycznymi zbieranymi przez GUS 
w formie sprawozdań KT-1. Niestety centralizacja opracowań materiałów zbieranych przez wszyst-
kie województwa w Polsce powoduje ogromne (kilkumiesięczne) opóźnienie w dostępie do danych, 
co uniemożliwiło ich pełne wykorzystanie w skali całego roku 2009. 
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Przygotowane na podstawie przeprowadzonych badań opracowanie składa się z siedmiu dużych 
bloków tematycznych, w których dokonano prezentacji zebranego materiału i jego interpretacji. 
Gdzie było to tylko możliwe, dokonano porównań uzyskanych wyników z rezultatami badań z 
2008 r. Starano się również zwracać uwagę na nowe wydarzenia, które miały miejsce na badanym 
obszarze w 2009 r. i mogły mieć wpływ na skalę i strukturę ruchu turystycznego.

W pierwszej, merytorycznej części (rozdział 2.), przedstawiono cele opracowania, terminologię 
przyjętą w badaniach, opisano materiały źródłowe oraz metodę prowadzonych badań. Druga część 
pracy (rozdział 3.) poświęcona została prezentacji ruchu turystycznego w Łodzi i w wojewódz-
twie łódzkim na tle całej Polski oraz dynamice ruchu w badanym regionie, jego sezonowości 
i rozkładowi przestrzennemu. Rozdział ten opracowany został głównie w oparciu o materiały 
statystyczne pochodzące z GUS. Autorzy mają świadomość skali błędu, jakie zawierają materiały 
GUS (statystyki nie obejmują wszystkich obiektów noclegowych), jednak ich porównywalność w 
dłuższym czasie umożliwia śledzenie tendencji ruchu turystycznego. Trzecia część opracowania 
(rozdział 4.) poświęcona została szczegółowej analizie ruchu turystycznego w oparciu o badania 
ankietowe przeprowadzone w Łodzi, a czwarta (rozdział 5.)  w województwie łódzkim – w okre-
sie od 10 czerwca do 15 października 2009 r. Kolejny rozdział (6.) ukazuje wybrane zagraniczne 
rynki turystyczne dla Łodzi i województwa łódzkiego w 2009 r. W rozdziale 7. zaprezentowano 
perspektywy rozwoju ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 r. W siódmej, 
kończącej części pracy (rozdział 8.) zebrano w formie wniosków zaobserwowane prawidłowości 
wynikające z badań. Opracowano również sylwetkę odwiedzającego (krajowego i zagranicznego) 
Łódź i województwo łódzkie. Na końcu dołączono wzór kwestionariuszy wykorzystanych w ba-
daniach.

W toku przygotowywania badań terenowych, a następnie ich opracowania i analizowania zebra-
nych materiałów, autorzy raportu zgromadzili bogaty materiał metodyczny i wiele doświadczeń, 
które wskazują na konieczność dokonania określonych zmian w koncepcji badań nad ruchem 
turystycznym w Łodzi i województwie łódzkim.

Na zakończenie należy podać podział obowiązków w przygotowaniu i prowadzeniu badań nad 
ruchem turystycznym. Zespół autorski dokonał korekty i ostatecznej redakcji kwestionariusza an-
kiety oraz uczestniczył w szkoleniu ankieterów. Nadzór nad doborem ankieterów, prowadzeniem 
badań w terenie oraz wpisaniem zebranego materiału do komputerowej bazy danych był w ge-
stii pracownika Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Program kom-
puterowy i opracowanie bazy danych przygotowała firma „Media-tor Badania Rynku” z Łodzi. 
Opracowanie merytoryczne raportów wykonał zespół autorski wymieniony imiennie na stronie 
redakcyjnej.

Łódź, luty 2010 r.
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2. MetOdA bAdAń

Badanie ruchu turystycznego należy do zadań niezwykle trudnych ze względu na brak możliwo-
ści pełnej rejestracji tego zjawiska. Zapis danych prowadzony przez statystykę publiczną obejmu-
je tylko rejestrowaną bazę noclegową, zaś wszelkie badania przeprowadzane wśród uczestników 
tego ruchu mają charakter badań częściowych o ograniczonej reprezentatywności wynikającej ze 
specyfiki badanej populacji. Inne wykorzystywane w takich badaniach dane, jak liczba odwiedza-
jących lub/i sprzedanych biletów pochodzące z instytucji/obiektów lub uzyskane podczas wyda-
rzeń generujących ruch turystyczny na danym obszarze mają charakter wycinkowy i mogą jedynie 
fragmentarycznie ilustrować badane zjawisko. To sprawia, że badanie ruchu turystycznego na 
określonym terenie wymaga zastosowania kompleksowej metodologii badawczej uwzględniają-
cej wiele metod oraz wykorzystania danych pochodzących z różnych wzajemnie uzupełniających 
się źródeł. Równocześnie badanie takie wymaga doświadczenia eksperckiego i wiedzy o specyfice 
ruchu turystycznego na danym obszarze.

2.1. cel opracowania

Głównym celem opracowania jest oszacowanie wielkości ruchu turystycznego w Łodzi i woje-
wództwie łódzkim w 2009 r. oraz określenie jego struktury i dynamiki. Osiągnięcie tak sformułowa-
nego celu głównego wymaga realizacji następujących celów szczegółowych:
– określenie szacunkowej liczby odwiedzających Łódź i województwo łódzkie w 2009 r.,  

z uwzględnieniem podziału na odwiedzających krajowych i zagranicznych oraz odwiedzają-
cych jednodniowych i turystów; 

– określenie dynamiki wielkości ruchu turystycznego w Łodzi i w województwie łódzkim  
w latach 2001–2009;

– określenie struktury uczestników ruchu turystycznego w Łodzi i w województwie łódzkim  
w 2009 r. ze względu na ich miejsce zamieszkania, wiek, płeć, wykształcenie, status zawodowy, 
status materialny i pochodzenie (w przypadku turystów zagranicznych);

– określenie sylwetki turysty krajowego i zagranicznego odwiedzającego Łódź i województwo 
łódzkie;

– charakterystyka przyjazdów do Łodzi i województwa łódzkiego ze względu na ich cele, długość 
pobytu, towarzystwo w trakcie podróży i używane środki transportu;

– określenie przeciętnego poziomu wydatków poniesionych w trakcie pobytu w Łodzi i w woje-
wództwie łódzkim w przeliczeniu na jedną osobę;

– identyfikacja zachowań odwiedzających, sposobów spędzania czasu, stopnia satysfakcji z jako-
ści oferty turystycznej oraz opinii na temat bezpieczeństwa, czystości, relacji jakości świadczo-
nych usług do obowiązujących cen;
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– ocena atrakcji turystycznych oraz deklaracje chęci następnego przyjazdu;
– stworzenie rankingu miejsc uznanych przez odwiedzających za najbardziej atrakcyjne w Łodzi 

i w województwie łódzkim;
– określenie pozycji województwa łódzkiego na tle innych regionów Polski;
– charakterystyka rynków zagranicznych generujących ruch turystyczny do województwa łódz-

kiego i Łodzi;
– perspektywy rozwoju ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim w najbliższych 

latach.

2.2. Zakres terminologiczny i definicje pojęć używanych w opracowaniu

Aby spełnić wymóg porównywalności wyników badań w ujęciu dynamicznym, definicje pojęć 
używanych w opracowaniu nawiązują do definicji używanych w opracowaniu z 2008 r.1 Relacje 
pomiędzy poszczególnymi grupami uczestników ruchu turystycznego przedstawia rys. 2.1. 

Odwiedzający to, zgodnie z zaleceniami UNWTO, każda osoba, która podróżuje do miejsca 
(kraju, regionu, miejscowości) położonego poza jej zwykłym otoczeniem i przebywa tam nie dłu-
żej niż 12 miesięcy w celach turystycznych. Celem podróży nie może być podjęcie pracy zarob-
kowej w tym kraju (regionie, miejscowości), czyli wykonywanie działalności wynagradzanej ze 
środków pochodzących z odwiedzanego miejsca – odwiedzający wydatkuje przywiezione ze sobą 
pieniądze zarobione gdzie indziej.

1 Ruch turystyczny w Łodzi w 2008 r. – raport końcowy wykonany przez zespół w składzie – kierownik projektu: dr Krzysztof 
Borkowski, zespół: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, dr Krzysztof Borkowski, dr Renata Seweryn, dr Anna Wilkowska, mgr Leszek 
Mazanek, Kraków 2009.

Rys. 2.1. Schemat podziału uczestników ruchu turystycznego.
Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie UNWTO.
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Według tej definicji wszystkich odwiedzających podzielono na dwie kategorie: turystów i od-
wiedzających jednodniowych.

Turysta to osoba, która przyjechała do danego kraju (regionu, miejscowości) w celach: wy-
poczynkowych, leczniczych, krajoznawczych, religijnych, sportowych, służbowych, rodzin-
nych, społecznych, politycznych i innych (z wyjątkiem motywów zarobkowych) i która spędziła  
w miejscu czasowego pobytu (miejscowości, regionie) przynajmniej jedną noc w publicznych lub 
prywatnych obiektach noclegowych, tj. w miejscowej bazie noclegowej, u rodziny i znajomych 
lub we własnych drugich domach/mieszkaniach.

Odwiedzający jednodniowy to osoba, które przyjechała do danego kraju (regionu, miejscowo-
ści) w celach: wypoczynkowych, leczniczych, krajoznawczych, religijnych, sportowych, służ-
bowych, rodzinnych, społecznych, politycznych i innych (z wyjątkiem motywów zarobkowych)  
i która spędziła w miejscu czasowego pobytu (miejscowości, regionie) mniej niż 24 godziny i nie 
korzystała: z bazy noclegowej tego kraju (regionu, miejscowości), gościnności rodziny/znajo-
mych lub własnych drugich domów/mieszkań. 

2.3. Materiały źródłowe i metody badawcze

Badanie ruchu turystycznego w Łodzi i w województwie łódzkim w 2009 r. przeprowadzone 
zostało przy użyciu pośrednich i bezpośrednich metod badawczych, do których należą: 
– analiza źródeł zastanych (dostępnych źródeł wtórnych), 
– metoda kwestionariuszowa,
– metoda szacunków statystycznych,
– metoda ekspercka.

Wymienione metody zastosowano z wykorzystaniem następujących, pierwotnych i wtórnych, 
danych źródłowych:
– dane Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie udzielonych noclegów (tzw. sprawozdanie  

KT-1), obejmujące lata 2001–2009, informacje z Banku Danych Regionalnych oraz komunika-
tów, biuletynów i innych publikacji dostępnych w GUS;

– dane z raportów z badań ruchu turystycznego przeprowadzonych w Łodzi i w województwie 
łódzkim w 2008 r. oraz w innych województwach, a także dane dotyczące wielkości ruchu tury-
stycznego w ujęciu krajowym i międzynarodowym;

– dane pochodzące z wybranych obiektów/instytucji generujących ruch turystyczny w Łodzi  
i w województwie (obiekty sportowe, handlowo-rozrywkowe, placówki kulturalne itp.);

– dane zebrane przy użyciu badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w miejscach recepcji 
turystycznej;

– dane pochodzące z urzędów powiatowych województwa.
Szacunki statystyczne przeprowadzone zostały w oparciu o proporcje poszczególnych grup 

uczestników ruchu turystycznego (odwiedzający krajowi i zagraniczni, turyści i odwiedzający jed-
nodniowi, nocujący w rejestrowanej bazie noclegowej i w bazie nierejestrowanej – por. rys. 2.1), 
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które zidentyfikowano w badaniach kwestionariuszowych przeprowadzonych w miejscach recep-
cji turystycznej. Ostateczna liczba turystów oszacowana została na podstawie proporcji uzyska-
nych w badaniach terenowych oraz danych GUS o liczbie nocujących w rejestrowanej bazie noc-
legowej, którą przyjęto za podstawę dokonanych szacunków – wykonanych odrębnie dla Łodzi 
oraz dla województwa łódzkiego. 

Podstawową metodą badawczą było badanie kwestionariuszowe przeprowadzone w technice 
standaryzowanego wywiadu bezpośredniego (osobistego) realizowanego w miejscach recepcji tu-
rystycznej. Respondentami, którzy wzięli udział w badaniach były osoby, które przybyły w celu 
innym niż podjęcie pracy zarobkowej lub nauka. Były to zarówno osoby, które nocują na badanym 
obszarze (turyści) jak i te, które spędzają tam mniej niż jeden dzień (odwiedzający jednodniowi).

Badania zostały przeprowadzone za pośrednictwem wyszkolonych ankieterów, którzy odczyty-
wali pytania i zapisywali odpowiedzi respondentów. Narzędziem badań był kwestionariusz wy-
wiadu zawierający pytania zamknięte, półotwarte oraz otwarte, dające respondentom możliwość 
swobodnej wypowiedzi w kategoriach nienarzuconych przez badacza. Kwestionariusz składał się 
z 22 pytań problemowych oraz metryczki, która posłużyła do charakterystyki respondentów oraz 
określenia zmiennych społeczno-demograficznych modyfikujących uzyskane odpowiedzi. W ba-
daniach użyte zostały kwestionariusze w pięciu wersjach językowych: polskiej, rosyjskiej, angiel-
skiej, francuskiej i hiszpańskiej. 

Uzyskany materiał opracowano za pomocą programu SPSS. W analizie wyników badań zasto-
sowano zarówno rozkłady częstości jednej zmiennej, przedstawione w postaci tablic oraz wykre-
sów, jak i analizę dwuzmiennową, którą przedstawiono w postaci tablic kontyngencji2. 

2.4. Schemat doboru i struktura próby badawczej w badaniach ankietowych

W związku z tym, że próba nie ma charakteru losowego (co wynika z braku możliwości skon-
struowania operatu losowania dla populacji, jaką są turyści) w badaniach zastosowano schemat 
doboru próby określany w literaturze jako dostępnościowy3 lub okolicznościowy�. Tak dobra-
na próba jako nieprobabilistyczna nie gwarantuje pełnej reprezentatywności statystycznej badań. 
Aby zwiększyć jej reprezentatywność w badaniach uwzględniono wynikające z obserwacji zróż-
nicowanie odwiedzających (według płci, wieku, wykształcenia), a także ze względu na uprawiane 
formy turystyki, przybywanie różnymi środkami transportu, organizację pobytu (turyści indywi-
dualni i podróżujący w grupach zorganizowanych) itp. 

Biorąc pod uwagę zróżnicowane atrakcyjności turystycznej województwa łódzkiego oraz nie-
proporcjonalną pozycję Łodzi, wielkość oraz strukturę próby badawczej wyznaczono odrębnie dla 
Łodzi oraz dla pozostałych powiatów województwa. Dane dla powiatów grodzkich (Skierniewice 
i Piotrków) zagregowano z danymi dla okalających je powiatów ziemskich, uznając je z punktu 
widzenia przeprowadzanych badań za obszary integralne terytorialnie. 

2 Ze względu na nieprobabilistyczny dobór próby wnioskowanie statystyczne zastosowane w badaniach ograniczone jest  do wnio-
skowania jednozmiennowego i nie pozwala na określenie miar związków pomiędzy zmiennymi.
3 Babbie E., 2005, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
� Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i s-ka, Poznań.
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Strukturę próby (liczbę wywiadów realizowaną w każdym powiecie) wyznaczono w oparciu 
o dwie zasadnicze zmienne: względną atrakcyjność turystyczną powiatu obliczoną jako udział 
atrakcyjności każdego powiatu w atrakcyjności całego województwa (z wyłączeniem Łodzi) oraz 
proporcję korzystających z noclegów w każdym powiecie w stosunku do ogółu korzystających 
w województwie (z wyłączeniem Łodzi). Względną atrakcyjność turystyczną poszczególnych 
powiatów wyznaczono metodą ekspercką poprzez dokonanie specyfikacji miejsc atrakcyjnych 
turystycznie w każdym z powiatów oraz nadanie im jednej z następujących rang: międzynarodo-
wej, krajowej lub regionalnej, a następnie, biorąc pod uwagę rangę tych miejsc, przypisanie im 
odpowiedniej liczby punktów, których suma wyznaczyła względną atrakcyjność powiatu. Druga 
zmienna okreslona została w oparciu o liczbę korzystających z noclegów w każdym powiecie na 
podstawie danych GUS za 2008 r. (suma z 12 miesięcy).

Rys. 2.2. Struktura próby zrealizowanej w badaniach ankietowych (liczba kwestionariuszy zrealizowanych w każdym powiecie 
oraz liczba miejsc,w których przeprowadzono badania).

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

W algorytmie obliczeń całkowitej wielkości próby w każdym powiecie obu tym zmiennym 
przypisano różne wagi: atrakcyjności turystycznej – 0,7, a liczbie korzystających z noclegów  
– 0,3. W związku z tym, że miejsca przeprowadzania wywiadów obejmują dwie kategorie: miejsca 
atrakcyjne turystycznie (w tym także miejsca odbywania się imprez – kulturalnych, sportowych  
i innych) oraz obiekty noclegowe, przyjęto, że liczba obiektów noclegowych, w których przepro-
wadzone zostaną badania będzie proporcjonalna do liczby zarejestrowanych w GUS obiektów 
noclegowych w każdym powiecie. Wyznaczając imiennie obiekty, w których przeprowadzone 
zostaną badania, brano pod uwagę nie tylko ich liczbę, ale też zróżnicowanie rodzajowe oraz 
zróżnicowanie ich standardu. 

Dokonując strukturyzacji próby założono także, że co najmniej 10% wywiadów zrealizowanych 
zostanie z turystami z zagranicy.
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Wielkość próby badawczej realizowanej w Łodzi oraz w pozostałych powiatach województwa 
łódzkiego wyznaczono biorąc pod uwagę, że minimalna wielkość próby dla populacji nieskoń-
czenie wielkich, przy założeniu określonego rzędu precyzji wyników (szacunkowy błąd próby 
– 3% a współczynnik ufności 0,95), powinna wynosić 1100. Zakładana wielkość próby, obliczo-
na przez zastosowanie algorytmu określającego jej strukturę, wynosiła 1079 w Łodzi oraz 2250  
w pozostałych powiatach województwa. Ostatecznie, na skutek trudności zaistniałych podczas  
realizacji badań, po weryfikacji uzyskanego materiału, w analizie uwzględniono 2311 kwe-
stionariuszy (759 zrealizowanych w Łodzi oraz 1552 na pozostałym obszarze województwa).  
Przestrzenne rozmieszczenie miejsc realizacji badań oraz liczbę zrealizowanych kwestionariuszy 
przedstawia rys. 2.2.

2.5. Zakres czasowy i przestrzenny badań terenowych

Badania przeprowadzone zostały w 131 wyznaczonych miejscach (w 24 w Łodzi i w 107 na 
pozostałym obszarze województwa), do których należały: 
– miejsca atrakcyjne turystycznie, w tym miejsca, w których odbywały się duże imprezy i wyda-

rzenia (kulturalne, sportowe i inne) o zasięgu ponadregionalnym;
– wybrane obiekty noclegowe. 

Miejsca przeprowadzania badań dobrane zostały w sposób celowy – kryterium doboru próby 
była ich atrakcyjność turystyczna (w badaniach uwzględniono wszystkie miejsca o atrakcyjności 
co najmniej regionalnej). Wyznaczając obiekty noclegowe, w których przeprowadzone zostaną 
badania, zastosowano dobór warstwowy. Warstwami doboru próby były: powiat, rodzaj obiektu 
noclegowego oraz ich kategoria (w przypadku hoteli). 

Okres realizacji badań, wyznaczony w oparciu o kalendarz imprez odbywających się w woje-
wództwie łódzkim generujących ruch turystyczny na tym obszarze, trwał od 10 czerwca do 15 
października 2009 r. i obejmował trzy podokresy: I – od 10.06 do 15.07; II – od 15.08 do 15.09; III 
od 15.09 do 15.10. W miejscach atrakcyjnych turystycznie i w obiektach noclegowych wywiady 
zostały zrealizowane we wszystkich podokresach w proporcji po ok. 1/3 w każdym podokresie. 
W miejscach, w których odbywały się różnego typu imprezy i wydarzenia – podczas trwania tych 
imprez (tab. 2.1 i 2.2 w załączniku).
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3. OgólnA chArAkteryStykA ruchu turyStycZnegO  
W ŁOdZi i WOjeWódZtWie ŁódZkiM

W ramach podejmowanych analiz dotyczących określenia wielkości i struktury ruchu turystycz-
nego w województwie łódzkim wykorzystane zostały zarówno materiały pochodzące ze źródeł 
wtórnych (m.in. GUS, WUS, Instytut Turystyki i inne), jak i szeroko zakrojonych badań kwe-
stionariuszowych (region i miasto wojewódzkie), uzupełnionych danymi ankietowymi zebranymi  
w powiatach województwa.

W tej części raportu zaprezentowane zostały wyniki szacunków dokonanych z wykorzystaniem 
zarówno materiałów wtórnych, jak i proporcji wynikających z bezpośrednich badań terenowych. 
Celem badań i analiz było uzyskanie odpowiedzi na pytania: 

– kto, skąd, kiedy oraz jak często odwiedza region łódzki,
– ile przy tym wydaje pieniędzy,
– które miejsca (miejscowości) i rejony województwa odwiedza najliczniej (najczęściej)?

3.1. dynamika ruchu turystycznego w latach 2001–2009

Publikowane corocznie przez Główny Urząd Statystyczny informacje dotyczące liczby osób no-
cujących oraz liczby noclegów udzielonych w obiektach zakwaterowania zbiorowego pozwalają 
stwierdzić, że w całym regionie w ostatniej dekadzie następuje stały, dość dynamiczny wzrost obu 
wartości (rys. 3.1 i 3.2).

 Rys. 3.1. Liczba osób korzystających z obiektów zakwaterowania zbiorowego w Łodzi i województwie łódzkim w latach 2001–2009.
Ź r ó d ł o: GUS (dla 2009 r. dane szacunkowe).
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W przypadku liczby osób korzystających z noclegów najniższy indeks dynamiki (liczony 
rok do roku, gdzie rok poprzedzający = 100%) wynoszący 1,01 zaobserwować można w latach  
2002–2003. Najwyższy indeks wynoszący 1,17 charakterystyczny jest dla lat 2005–2006. Nie-
co inaczej jest w przypadku ruchu cudzoziemców, gdzie dwukrotnie w latach 2002–2003  
i 2007–2008 zanotowano spadek liczby nocujących, a indeksy wynosiły odpowiednio 0,98 i 0,95, 
Bezwzględne wartości w tym okresie ulegały zmianie od 518,4 tys. osób w 2001 r. do 917,1  
w roku 2009. Obliczona dla tego okresu wartość indeksu wynosi 1,77. Analogiczna wartość  
liczona dla turystów zagranicznych wyniosła 1,67. Dynamikę ruchu turystycznego w opisywanym 
okresie przedstawia rys. 3.1.   

Analizując liczbę udzielonych noclegów można stwierdzić, że rozkład tego zjawiska podobny 
jest do rozkładu liczby osób nocujących w tym czasie w regionie. Wzrost liczby udzielonych noc-
legów w latach 2001–2009 kształtował się na poziomie 1,47 i w okresie tym tylko raz zanotowano 
spadek wielkości zjawiska mierzony rok do roku (lata 2002–2003). Podobnie wyglądała dynami-
ka liczby udzielonych noclegów uczestnikom ruchu zagranicznego, która w tym czasie wynosiła 
1,85, co świadczyć może o spadku średniej długości pobytu turystów zagranicznych, która w roku 
2008 wynosiła 2,15 noclegu, a w 2009 już tylko 1,84 noclegu. W przypadku turystów polskich 
analogiczne wartości wystąpiły w roku 2001, było to 2,59 noclegu na osobę, natomiast w roku 
2009 już tylko 2,16 noclegu na osobę. Dynamikę bezwzględnych wartości liczby udzielonych 
noclegów pokazuje rys. 3.2.

Rys. 3.2. Liczba udzielonych noclegów w obiektach zakwaterowania zbiorowego w Łodzi i województwie  łódzkim w latach 2001–2009.
Ź r ó d ł o: GUS (dla 2009 r. dane szacunkowe).

Generalnie można stwierdzić, że dynamika liczby osób nocujących jest większa niż stwierdzana 
w tym samym okresie (2001–2009) dynamika udzielonych noclegów. Konsekwencją tego zjawi-
ska jest zmniejszająca się stale średnia długość pobytu.

Podobne tendencje zaobserwować można w przypadku regionu analizowanego bez stolicy  
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województwa (rys. 3.3), gdzie liczba nocujących wzrosła w analizowanym okresie prawie dwu-
krotnie. Na ogólny wzrost w 2009 r. liczby osób nocujących w obiektach zbiorowego zakwatero-
wania rejestrowanych przez GUS miały wpływ jedynie odwiedziny w regionie, bowiem wg sza-
cunków liczba turystów zarejestrowanych w obiektach zbiorowego zakwaterowania w tym roku  
w Łodzi nieznacznie spadła i wg szacunków w roku 2009 wynosiła 320,5 tys. osób (rys. 3.4).

3.2. Sezonowość ruchu turystycznego

Analizując okres odwiedzin można zauważyć wyraźną sezonowość zarówno w przypadku wo-
jewództwa, jak i jego stolicy. W Łodzi minima (tzw. martwe sezony) występują na przełomie lat 
oraz w okresie wakacyjnym. Dotyczy to zarówno liczby osób zarejestrowanych w obiektach za-
kwaterowania zbiorowego, jak i liczby udzielonych noclegów (rys. 3.5 i 3.6). 

Sytuacja taka spowodowana jest głównie tym, że Łódź to miasto turystyki związanej z podróża-
mi służbowymi (turystyka biznesowa), a w zdecydowanie mniejszym stopniu przyjazdami waka-
cyjnymi. Większość odwiedzających przyjeżdża do stolicy województwa od kwietnia do czerwca 
oraz od września do listopada.

W pozostałej części województwa zjawisko sezonowości ruchu turystycznego wygląda inaczej, 
bowiem sezon przypada na okres od maja do września (w przypadku liczby osób) i od czerwca 
do sierpnia (w przypadku liczby udzielonych noclegów). Świadczy to o wyraźnie wakacyjnym 
(wypoczynkowym) charakterze regionu (rys. 3.7).

Na ogólną sezonowość ruchu turystycznego w regionie zdecydowanie większy wpływ mają 
obszary poza stolicą województwa i to one decydują o jego charakterze (rys. 3.8, rys. 3.9). Sytu-
acja taka jest wynikiem tego, że osoby odwiedzające region i korzystające z noclegów w obiek-
tach zbiorowego zakwaterowania (wyłączając Łódź) stanowiły większość tego typu turystów  

 Rys. 3.4. Liczba osób korzystających z obiektów zakwaterowania  
zbiorowego w Łodzi w latach 2001–2009.
Ź r ó d ł o: GUS (dla 2009 r. dane szacunkowe).

Rys. 3.3. Liczba osób korzystających z obiektów zakwaterowania  
zbiorowego w województwie łódzkim (bez Łodzi) w latach 2001–2009.

Ź r ó d ł o: GUS (dla 2009 r. dane szacunkowe).
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w regionie, a wielkość tego ruchu w 2009 r. oszacowana została na 596,5 tys. osób, co stanowi 
wartość prawie dwukrotnie większą niż w mieście wojewódzkim.

Rys. 3.5.  Liczba osób korzystających z obiektów noclegowych w Łodzi wg miesięcy w 2008 r.  i w pierwszej połowie 2009 r.
Ź r ó d ł o: GUS.

Rys. 3.6.  Liczba udzielonych noclegów w Łodzi wg miesięcy w 2008 r. i w pierwszym półroczu 2009 r.
Ź r ó d ł o: GUS.
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Rys. 3.7.  Liczba osób korzystających z obiektów noclegowych w województwie łódzkim 
(z wyłączeniem miasta wojewódzkiego)  wg miesięcy w 2008 r. i  w pierwszej połowie 2009 r.

Ź r ó d ł o: GUS.

Rys. 3.8.  Liczba osób korzystających z obiektów noclegowych w Łodzi i województwie łódzkim   wg miesięcy 
w 2008 r. i w pierwszej połowie 2009 r.

Ź r ó d ł o: GUS.
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Rys. 3.9.  Liczba udzielonych noclegów w Łodzi i województwie łódzkim wg miesięcy w 2008 r. i pierwszej połowie 2009 r.
Ź r ó d ł o: GUS.

Szczegółowe dane dotyczące liczby osób korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowa-
nia w 2008 r. i w pierwszej połowie 2009 r. w Łodzi, województwie łódzkim oraz wg powiatów 
przedstawiają tab. 3.1 i 3.2.

T a b e l a  3.1. Liczba osób korzystających z noclegów w obiektach zakwaterowania zbiorowego
wg miesięcy w pierwszej połowie 2009 r.

Ź r ó d ł o: GUS.

Powiat Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Pierwsza połowa 

2009 r.
Bełchatowski 3 590 4 415 3 675 5 102 6 870 7 332 30 984
Kutnowski 840 1 290 1 391 1 033 1 135 1 204 6 893
Łaski 398 445 452 305 466 389 2 455
Łęczycki 0 0 0 0 0 0 0
Łowicki 579 944 964 1 368 1 570 1 603 7 028
Łódzki wschodni 1 328 1 406 2 241 2 053 2 485 2 303 11 816
Opoczyński 365 401 413 323 449 388 2 339
Pabianicki 997 1 107 1 487 1 380 1 652 1 416 8 039
Pajęczański 0 0 0 0 0 0 0
Piotrkowski 4 325 5 165 4 346 3 883 4 917 5 313 27 949
Piotrków m. 1 346 1 354 1 639 1 533 1 704 1 715 9 291
Poddębicki 0 0 0 0 0 1 315 1 315
Radomszczański 1 576 1 686 1 866 1 551 2 100 2 093 1 0872
Rawski 3 437 3 663 3 901 3 765 5 412 5 514 2 5692
Sieradzki 9 258 932 1 080 1 031 1 860 1 637 15 798
Skierniewicki 0 0 0 0 0 0 0
Skierniewice m. 618 689 701 749 1 409 1 443 5 609
Tomaszowski 8 429 7 796 8 429 10 231 12 712 14 051 61 648
Wieluński 1012 800 1 563 2 499 3 332 3 355 12 561
Wieruszowski 245 220 207 188 181 230 1 271
Zduńskowolski 448 336 463 534 707 709 3 197
Zgierski 3 840 3 746 5 072 4 687 6 436 5 554 29 335
Brzeziński 466 368 471 797 832 803 3 737
Łódź miasto 19 764 24 278 28 787 23 480 28 726 28 692 153 727
Woj. łódzkie 62 861 61 041 69 148 66 492 84 955 87 059 431 556
Woj. łódzkie bez Łodzi 43 097 36 763 40 361 43 012 56 229 58 367 277829
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3.3. Wielkość i struktura ruchu turystycznego w 2009 roku

 Ruch turystyczny w regionie łódzkim (województwo i stolica województwa łącznie) w roku 
2009 oszacowany został na 3 136 615 osób i jest to wartość niższa niż w roku poprzednim  
o ok. 300 000. Odwiedzający region stanowią 75,6% całego zjawiska (2 371 406 osób), natomiast 
do Łodzi przyjechało 24,4% wszystkich odwiedzających (765 209 osób) (rys. 3.10 - 3.12).

Wśród odwiedzających zarejestrowano gości zagranicznych, którzy stanowią niewielki odsetek 
całego ruchu turystycznego (4,6% – 145 704 osoby). Proporcje te ze względu na niewielkie war-
tości bezwzględne zjawiska w stosunku do obszaru województwa nie ulegają znaczącej zmianie 
(3,1% – 74 288 osób). W przypadku Łodzi turyści zagraniczni stanowią 9,3% (71 416 osób) ogółu 
odwiedzających. Z punktu widzenia gospodarki turystycznej regionu są to wielkości wysoce nie-
zadowalające. 

Rys. 3.10.  Struktura ruchu turystycznego oraz wydatkowane kwoty w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 r.
Ź r ó d ł o: szacunki na podstawie danych GUS oraz badań ankietowych

Przychody z działalności turystycznej w roku 2009 oszacowano na 807 mln zł, z czego 113 mln 
zł zostawili w regionie turyści zagraniczni (14,0%), a 694 mln odwiedzający krajowi (86,0%). 
Łódź na turystyce zarobiła 257 mln zł (31,8%), a województwo 550 mln (68,2%). Pomimo mniej-
szej liczby, jaką stanowili turyści zagraniczni, zostawili oni w Łodzi 13 mln zł więcej niż w woje-
wództwie. Szacunki te również odbiegają znacząco od danych z roku 2008.

Osoby korzystające z rejestrowanej bazy noclegowej stanowią od 60,5% do 66,0% odwie-
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dzających krajowych i od 85,5% do 93,7% odwiedzających zagranicznych. Turyści zagraniczni  
w Łodzi stanowią 95,8% wszystkich osób z zagranicy odwiedzających miasto (rys. 3.12).

Rys. 3.11.  Struktura ruchu turystycznego oraz wydatkowane kwoty  w województwie łódzkim (z wyłączeniem miasta wojewódzkiego) w 2009 r.
Ź r ó d ł o: szacunki na podstawie danych GUS oraz badań ankietowych.

Rys. 3.12. Struktura ruchu turystycznego oraz wydatkowane kwoty w Łodzi w 2009 r.   
Ź r ó d ł o: szacunki na podstawie danych GUS  oraz badań ankietowych.
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3.4. ruch turystyczny na tle innych regionów polski

Wstęp tego podrozdziału stanowi porównanie rejestrowanego w obiektach zakwaterowania 
zbiorowego ruchu turystycznego na terenie województwa łódzkiego (wraz z Łodzią) z innymi 
regionami kraju. Porównanie to pomoże określić rangę regionu i wskazać jego faktyczne miejsce 
w rankingu wśród szesnastu polskich województw.

Województwo łódzkie (wraz z Łodzią) odwiedziło w 2008 r. 891,9 tys. osób zarejestrowanych 
w obiektach zakwaterowania zbiorowego. Jest to wartość niższa niż średnia krajowa wynosząca 
1222,3 tys. nocujących na województwo i plasuje region na dziewiątym miejscu wśród wszyst-
kich 16 województw (rys. 3.13).

Rys. 3.13. Liczba osób nocujących w obiektach zbiorowego zakwaterowania wg województw w 2008 r.
Ź r ó d ł o: Instytut Turystyki i GUS.

 W przypadku liczby udzielonych noclegów analogiczne wartości wynoszą: 1864,4 tys. (dla Ło-
dzi i województwa) i 3540,9 średnio dla Polski, co daje regionowi jedenastą lokatę w rankingu 
(rys. 3.14). Sytuacja wygląda podobnie jeśli weźmiemy pod uwagę bezwzględną liczbę turystów 
zagranicznych odwiedzających region. Łódzkie w ciągu ostatnich trzech lat plasowało się pod tym 
względem na pozycji dziesiątej lub jedenastej. Zdecydowanie gorzej wyglądają wskaźniki przed-
stawiające liczbę turystów zagranicznych w stosunku do liczby ludności odwiedzanego regionu. 
W 2008 r. wskaźnik taki obliczony dla regionu łódzkiego wyniósł 2,3 tys. na 10 tys. mieszkańców, 
co w rankingu stawiało województwo dopiero na pozycji trzynastej. Pod względem przytoczonego 
wskaźnika wyraźnie dominują województwa z mała liczbą ludności, takie jak lubuskie (pierwsze 
miejsce, wskaźnik 7,9) czy podlaskie (drugie miejsce, wskaźnik 5,9). Ogólnie wartość udziału re-
gionu w turystyce zagranicznej w Polsce spadła z 5,8% w 2006 r. do 4,5% w 2008 r., a sam region 
pod tym względem zajmuje jedenastą pozycję w kraju (na podstawie danych Instytutu Turystyki).
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Rys. 3.14. Liczba udzielonych noclegów w obiektach noclegowych zbiorowego zakwaterowania wg województw w 2008 r.
Ź r ó d ł o: Instytut Turystyki i GUS.

Przytoczone wartości ogólne porównywalne są z takimi województwami, jak podkarpackie czy 
lubelskie (ten sam przedział wartości korzystających z noclegów jak i liczby udzielonych nocle-
gów), ewentualnie z kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, ale jedynie pod względem 
liczby osób nocujących, bowiem liczba udzielonych noclegów plasuje te regiony wyżej w rankin-
gu (odpowiednio ósme i dziewiąte miejsce).

3.5. rozkład przestrzenny ruchu turystycznego 

Analizując rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w województwie łódzkim w układzie po-
wiatowym stwierdzić należy, że powiaty o największej liczbie turystów nocujących w rejestro-
wanej bazie noclegowej i największej liczbie udzielonych koncentrują się wzdłuż dwóch naj-
większych rzek Polski Środkowej – Pilicy (powiaty: radomszczański, piotrkowski, tomaszowski) 
i Warty (powiat wieluński i sieradzki), przy czym zdecydowanie większe wartości są udziałem 
powiatów nadpilicznych (rys. 3.15 i 3.16).

Inne obszary koncentracji ruchu turystycznegoto powiat zgierski (strefa krawędziowa Wyży-
ny Łódzkiej) oraz powiat bełchatowski z dobrze rozwiniętą infrastrukturą turystyczną. Rozkład 
przestrzenny ruchu turystycznego z roku 2008 potwierdzają dane z pierwszego półrocza 2009 r. 
Jedyną zmianą jest bardziej wyraźne zaistnienie wśród powiatów turystycznych powiatu rawskie-
go spowodowane otwarciem dużego luksusowego kompleksu hotelowo-rekreacyjnego (rys. 3.17  
i 3.18). Słaba reprezentacja w tym gronie powiatu łowickiego, który powszechnie uważany jest za 
obszar koncentracji ruchu turystycznego w regionie łódzkim, wynika przede wszystkim z charak-
teru odwiedzin tego obszaru, gdzie dominują krótkie wycieczki krajoznawcze, których uczestnicy 
nie nocują na odwiedzanym terenie.
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Rys. 3.15. Liczba osób korzystających z obiektów noclegowych w powiatach województwa łódzkiego w 2008 r.
Ź r ó d ł o: GUS.

Rys. 3.16. Liczba osób korzystających z obiektów noclegowych w powiatach województwa łódzkiego w pierwszym półroczu 2009 r.
Ź r ó d ł o: GUS.

Zastanawiający, a jednocześnie niepokojący jest fakt, że na terenie województwa występują po-
wiaty, w których nie rejestruje się turystów w obiektach zbiorowego zakwaterowania (np. powiat 
łęczycki, skierniewicki czy pajęczański), pomimo istnienia na ich terenie obiektów bazy noclego-
wej, o czym świadczy przeprowadzona inwentaryzacja terenowa.

Reasumując stwierdzić należy, że pomimo dość pesymistycznych prognoz związanych  
ze zmniejszeniem się aktywności turystycznej w okresie kryzysu gospodarczego, region łódz-
ki w roku 2009 oparł się niekorzystnym tendencjom zauważalnym w innych regionach kraju.  
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Tylko Łódź zanotowała niewielki spadek liczby odwiedzających, co generalnie nie wpłynęło na 
fakt, że w całym regionie wartości te stale rosną, choć dynamika tego procesu w ostatnich latach 
nieco zmalała. Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego również nie uległ większym zmianom 
i oprócz Łodzi stanowiącej największe centrum recepcyjne, odwiedzane są powiaty tradycyjnie 
uznane za turystyczne, takie jak tomaszowski czy piotrkowski. 

Rys. 3.17. Liczba udzielonych noclegów w powiatach województwa łódzkiego w 2008 r.
Ź r ó d ł o: GUS.

Rys. 3.18. Liczba udzielonych noclegów w powiatach województwa łódzkiego w pierwszym półroczu 2009 r.
Ź r ó d ł o: GUS.
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4. AnAliZA ruchu turyStycZnegO W ŁOdZi W śWietle 
    bAdAń AnkietOWych W 2009 r.

Zebrane materiały pozwalają na charakterystykę struktury ruchu turystycznego w Łodzi  
w drugim półroczu 2009 r. W badanym okresie ponad 62% ankietowanych stanowili turyści,  
pozostałą – niemałą grupę, prawie 38-procentową odwiedzający jednodniowi.  

4.1. charakterystyka uczestników ruchu turystycznego 

Punktem wyjścia dla analizy struktury ruchu turystycznego jest charakterystyka badanej zbio-
rowości m.in. pod względem pochodzenia geograficznego, cech społeczno-demograficznych,  
sytuacji materialnej oraz długości pobytu w Łodzi.

4.1.1. kryteria geograficzne 

Większość przyjeżdżających do Łodzi w trzecim i czwartym kwartale 2009 r. stanowili Pola-
cy (prawie 85%), natomiast udział gości z zagranicy (łącznie z 28 państw) wzrósł nieznacznie  
o 3% (do ponad 15%) w porównaniu do 2008 r. (rys. 4.1).

Rys. 4.1.  Kraje pochodzenia zagranicznych respondentów w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Rys. 4.2. Pochodzenie geograficzne respondentów w 2009 r. wg krajów zamieszkania.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wśród przyjeżdżających do Łodzi obcokrajowców podobnie jak w 2008 r. zdecydowanie domi-
nowali przyjezdni z krajów europejskich (ponad 80%) – rys. 4.2. Nadal największą grupę stanowi-
li Niemcy (ponad 28%) (rys. 4.2). Wzrósł udział gości z Francji (do prawie 7%), natomiast zmalał 
(o połowę) z Wielkiej Brytanii (6%). Przyjezdni z krajów pozaeuropejskich stanowili ponad 16%1. 
Warto zaznaczyć, że ankietowani z najbardziej odległych krajów (RPA, Brazylia, Meksyk), ale 
też europejskich nietypowych dla Łodzi rynków (Grecja, Węgry) przyjechali do Łodzi głównie  

1 Należy zaznaczyć, że spodziewany większy udział respondentów z Izraela nie został odnotowany w wynikach badań, co wiąże się 
z dużą niechęcią udziału w wywiadzie kwestionariuszowym będącą być może skutkiem refleksyjnego charakteru pobytu związanego 
głównie z obchodami 65. Rocznicy Likwidacji Litzmannstadt Getto przypadającymi na czas prowadzenia badań.
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w celach naukowych – były to konferencje, np. ICRC2, rzadziej warsztaty naukowe. Prawie wszyscy  
goście z zagranicy nocowali w Łodzi (ponad 95%), nieliczni realizowali nocleg w Warszawie. 

Wśród respondentów mieszkających na stałe poza Polską ok. 22% ma polskie pochodzenie 
(niektórzy badani wskazują wręcz w celach przyjazdu odwiedziny Łodzi jako rodzinnych stron), 
natomiast udział cudzoziemców mieszkających w Polsce jest niewielki (niecały 1%).

Analizując miejsca zamieszkania krajowych turystów i odwiedzających jednodniowych widać 
wyraźnie, że podobnie jak w roku poprzednim obszarem generującym największy ruch turystycz-
ny do Łodzi jest województwo łódzkie (blisko 1/3) (rys. 4.3). 

Rys. 4.3.. Miejsca zamieszkania respondentów w 2009r. wg województw
   Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Z tego regionu pochodzi większość odwiedzających jednodniowych (57%) (tab. 4.1). Obszar 
generujący największą liczbę turystów to województwo mazowieckie (22% ogółu przyjazdów  
i 25% turystów), co było widoczne również w poprzednim roku badawczym. Na zbliżonym pozio-
mie kształtują się przyjazdy z województw: wielkopolskiego (prawie 8%), śląskiego (blisko 7%), 
dolnośląskiego (niecałe 7%) i małopolskiego (ponad 6%), przy czym są to głównie przyjazdy 
turystyczne. Przyjazdy z pozostałych województw są znacznie mniej liczne.

Zdecydowaną większość respondentów (ponad 95%) stanowili mieszkańcy miast (tab. 4.2), któ-
rzy zgodnie z powszechnymi tendencjami są bardziej mobilni turystycznie niż mieszkańcy wsi.

Większość ruchu turystycznego (prawie 90% ogółu przyjeżdżających) trafiła do Łodzi bez-
pośrednio z obszarów generujących, czyli miejsc swojego stałego zamieszkania. Autorzy po-
przedniego raportu podkreślili wielką siłę grawitacyjną miasta, stawiając jednocześnie pytanie,  
czy Łódź jest rzeczywiście destynacją docelową. 

2 ICRC – International Cosmic Ray Conference; w dniach 7–15 lipca 2009 r. w Łodzi odbyła się 31. ICRC.
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T a b e l a  4.1. Pochodzenie badanych krajowych turystów i odwiedzających  jednodniowych w 2009 r. wg zamieszkiwanych województw

 Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

T a b e l a  4.2. Respondenci w 2009 r. wg rodzaju zamieszkiwanej miejscowości

Typ miejscowości
Cudzoziemcy Polacy Ogółem

%

Miasto 96,5 95,6 95,8

Wieś 3,5 4,4 4,2 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

T a b e l a  4.3. Bezpośredni przyjazd respondentów do Łodzi z miejsca zamieszkania w 2009 r.

Wyszczególnienie
Polacy Cudzoziemcy Turyści

Odwiedzający 
jednodniowi

Ogółem

%

Tak 96,1 54,7 86,0 95,4 89,6

Nie   3,9 45,3 14,0   4,6 10,4
 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Dla ponad połowy badanych turystów zagranicznych (prawie 55%) Łódź była bezpośrednim 
celem podróży w 2009 r. (tab. 4.3). Należy jednak podkreślić, że nie kierowały nimi typowo 
turystyczne motywy przyjazdu do miasta. Respondenci przyjeżdżający bezpośrednio do Łodzi 
z miejsca swojego zamieszkania wskazywali, że najczęstszym motywem przyjazdu były sprawy 
naukowe (udział w konferencjach, kongresach, warsztaty) i biznesowe. O ile pierwsze skupiły 
wszystkie, także najbardziej odległe kraje świata, o tyle sprawy służbowe sprowadziły do Łodzi 
najliczniej mieszkańców zachodniej Europy. Dużą siłę przyciągania miały w badanym okresie 
łódzkie wydarzenia – zwłaszcza międzynarodowe (niestety te, które skupiły najwięcej cudzo-

Województwa
Turyści Odwiedzający  jednodniowi 

%
Łódzkie 13,4 57,1
Mazowieckie 25,1 18,4
Wielkopolskie 9,3 5,4
Śląskie 8,7 4,6
Dolnośląskie 9,9 1,9
Małopolskie 8,2 3,8
Pomorskie 6,1 2,7
Kujawsko-pomorskie 5,2 1,1
Świętokrzyskie 2,9 1,1
Podkarpackie 3,5 0
Lubelskie 1,2 2,3
Zachodniopomorskie 1,7 0,4
Warmińsko-mazurskie 1,7 0
Opolskie 0,9 0,8
Podlaskie 0,9 0,4
Lubuskie 1,2 0
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ziemców w 2009 r. to wydarzenia o charakterze okazjonalnym – kongres ICRC, wydarzenia spor-
towe itp.). Dla 1/3 badanych obcokrajowców wizytę w Łodzi poprzedziły pobyty w Warszawie, 
Krakowie, Wrocławiu czy Poznaniu. Co ważne, przyjazdy takie równie często związane były  
z celami stricte turystycznymi, jak i naukowymi czy biznesowymi. Także dla przyjeżdżających do 
Łodzi Polaków (i turystów, i odwiedzających) stanowi ona najczęściej miejsce docelowe podróży 
(więcej na temat motywów i celów – patrz punkt 4.2.2). Niewielu (niecałe 4%) Polaków wskazało,  
że Łódź jest etapem na ich turystycznej trasie – najczęściej wiodącej przez Warszawę, a powodem, 
dla którego zatrzymali się w mieście na kilka godzin, jest jedynie udział w imprezie kulturalnej 
lub sportowej. Charakterystyczne, że odwiedzający jednodniowi (którymi są przede wszystkim 
Polacy) zazwyczaj przyjeżdżają do miasta bezpośrednio z miejsca zamieszkania (tab. 4.3). 

4.1.2. kryteria demograficzno-społeczne i ekonomiczne

W ogólnej liczbie ankietowanych udział obu płci był bardzo zbliżony (rys. 4.4). Nieznaczna 
feminizacja dotyczy badanych Polaków (52%), natomiast w przypadku cudzoziemców występuje 
wyraźniejsza przewaga mężczyzn (prawie 58%).

Rys. 4.4. Struktura ankietowanych Polaków i cudzoziemców wg płci w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Analiza struktury wieku respondentów (rys. 4.5a) pokazuje pewne różnice między Polakami  
a obcokrajowcami przyjeżdżającymi do Łodzi. Polacy są generalnie młodsi od obcokrajowców. 

Wśród mieszkańców Polski najwięcej (prawie 22%) jest osób w wieku 20–24 lata; osoby, które 
nie skończyły 40 lat stanowią ok. 69% tej grupy. Wśród obcokrajowców wprawdzie najliczniej 
reprezentowany jest przedział 30-34 lata, jednak łącznie dominują osoby powyżej 40 roku ży-
cia (prawie 56%). Wśród odwiedzających jednodniowych najliczniejszą grupę stanowią osoby  
w wieku studenckim (20–24 lata – ponad 27%), natomiast wśród turystów nieznacznie przeważają 
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osoby od 20 do 34 roku życia (łącznie ponad 45%). Znaczącą grupą (1/3) w subpopulacji turystów 
są osoby w przedziale wiekowym 35–49 lat (rys. 4.5b). 

Rys. 4.5a. Struktura ankietowanych odwiedzających Łódź w 2009 r. wg wieku – Polacy i cudzoziemcy.     
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 4.5b. Struktura ankietowanych odwiedzających Łódź w 2009 r. wg wieku – turyści i odwiedzający jednodniowi.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Większość respondentów miała wykształcenie wyższe (prawie 61% ogółu), co jest szcze-
gólnie widoczne wśród cudzoziemców (ponad 83%). Badanych mieszkańców Polski (ponad 
40%), podobnie jak w roku poprzednim, charakteryzuje znaczny udział wykształcenia średniego  
(rys. 4.6).

Analiza struktury statusu zawodowego badanych pokazuje dominację osób aktywnych  
zawodowo (prawie 62%), jakkolwiek jest ona mniejsza niż w roku poprzednim. Znaczącą grupę  
stanowili ponadto studenci (prawie 22%), a w gronie obcokrajowców wyróżnia się udział emerytów  
(ponad 7%) (tab. 4.4). 
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Rys. 4.6. Struktura ankietowanych Polaków i cudzoziemców w 2009 r. wg wykształcenia.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne

T a b e l a  4.4. Struktura respondentów w 2009 r. wg statusu zawodowego 

Status zawodowy:
Polacy Cudzoziemcy Ogółem

%
Aktywny zawodowo 59,9 72,2 61,8
Uczeń 6,6 0 5,6
Student 22,8 14,8 21,6
Rencista 2,5 2,8 2,5
Emeryt 4,9 7,4 5,3
Bezrobotny 3,9 2,8 3,8

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

T a b e l a  4.5. Struktura badanych odwiedzających jednodniowych i turystów w 2009 r. wg statusu materialnego
  

Status materialny:
Turyści

Odwiedzający 
jednodniowi

Ogółem

%
Bardzo dobry 9,3 5,0 7,7
Dobry 53,0 51,4 52,3
Średni 33,1 37,6 35,0
Żły 4,5 5,3 4,8
Bardzo zły 0 0,7 0,3

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Respondenci podczas prowadzonego wywiadu kwestionariuszowego ocenili subiektywnie włas-
ną sytuację materialną. Większość przyjeżdżających do Łodzi to osoby o dobrym (ponad 52%), 
bądź średnim (35%) statusie majątkowym (łącznie ponad 87%). Podobny rozkład charakteryzu-
je zarówno Polaków i cudzoziemców (rys. 4.7), jak odwiedzających jednodniowych i turystów  
(tab. 4.5). 
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Rys. 4.7. Struktura ankietowanych Polaków i cudzoziemców w 2009 r. wg statusu materialnego.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

4.1.3. częstotliwość wizyt w Łodzi i planowana długość pobytu 

W gronie ankietowanych prawie 37% osób (ponad 3/4 obcokrajowców i niecałe 28% Polaków) 
nigdy wcześniej nie było w Łodzi (tab. 4.6). Jest to ok. 50-procentowy wzrost w stosunku do roku 
poprzedniego, gdy pierwszą wizytę w Łodzi zadeklarowało niecałe 21% badanych. 

Dla połowy badanych Polaków była to co najmniej trzecia wizyta w mieście. Co dziesiąty re-
spondent z Polski zadeklarował, że często przyjeżdża do Łodzi, a analiza częstotliwości wizyt po-
kazała, że są to w ok. 28% przyjazdy raz w miesiącu (tab. 4.6). Taka sytuacja ma prawdopodobnie 
związek z dużym (1/3) udziałem mieszkańców województwa łódzkiego wśród badanych. Wśród 
obcokrajowców prawie 14% wskazało co najmniej trzecią wizytę w Łodzi, 10% odwiedziło mia-
sto po raz drugi, częste wizyty zadeklarowano, co jest zrozumiałe, sporadycznie. Traktując liczbę 
powrotów do miasta jako miernik gościnności Łódź przedstawia się jako miasto gościnne zwłasz-
cza dla mieszkańców Polski – większość respondentów odwiedza je kolejny raz, warto jednak tę 
analizę dopełnić dalszymi ocenami i opiniami respondentów o mieście. 

Analiza planowanej długości pobytu przyjeżdżających do Łodzi wypada interesująco.  
W stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się liczba odwiedzających jednodniowych (oso-
by, które nie nocują w Łodzi stanowiły prawie 38% respondentów), zwłaszcza przebywających  
w mieście do sześciu godzin (1/5 badanych) (tab. 4.7). 

Wytłumaczenia takiego stanu można szukać w zdecydowanie większej niż w roku poprzednim 
liczbie kilkugodzinnych wydarzeń sportowych w okresie badawczym. Co jest warte podkreślenia, 
wśród ogółu przyjeżdżających do Łodzi przeważają turyści (ponad 62%). Istotne z perspektywy ko-
rzyści miasta, że dominują wśród nich osoby, które spędzają w Łodzi więcej niż jedną noc. 

Charakterystyczne i zbliżone do wyników zeszłorocznych jest to, że odsetek cudzoziemców wzrasta 
wraz z długością planowanego pobytu w Łodzi i jest zdecydowanie najwyższy przy pobytach wielo-
dniowych – prawie 84%, z których ok. 1/3 stanowią 2 - 3 dniowe, a 1/5 trwające 4 - 5 dni (tab. 4.8).
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T a b e l a   4.6. Liczba i częstotliwość przyjazdów respondentów do Łodzi w 2009 r.

Przyjazdy:
Polacy Cudzoziemcy Ogółem

%
Pierwszy 27,7 75,5 36,6

Drugi 22,2 10,0 19,9

Kolejny 39,2 13,6 34,4

Częste 10,9 0,9 9,0

Częstotliwość:

    – kilka razy w tygodniu 5,0 0 4,9

    – raz w tygodniu 15,1 0 14,6

    – 2–3 razy w miesiącu 18,1 0 17,5

    – raz w miesiącu 28,1 14,3 27,7

    – raz na 2–3 miesiące 11,1 14,3 11,2

    – raz na 4–5 miesięcy 6,0 0 5,8

    – raz na pół roku 6,0 0 5,8

    – rzadziej niż raz na pół roku 1,0 28,6 1,9

    – nie wiem/ trudno powiedzieć 9,5 42,9 4,9

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

T a b e l a   4.7. Planowana długość pobytu respondentów w Łodzi w 2009 r.

Długość pobytu:
Polacy Cudzoziemcy Turyści Odwiedzający jednodniowi Ogółem

%
do 6 godzin 24,4 0,9 - 54,7 20,8

1 dzień bez noclegu 19,6 3,4 - 45,3 17,1

1 noc 29,9 12,0 44,9 - 27,1

więcej nocy 26,1 83,8 55,1 - 35,0

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

T a b e l a   4.8. Planowana długość pobytu badanych Polaków i cudzoziemców deklarującychco najmniej jeden nocleg w Łodzi w 2009 r.

Długość pobytu
Polacy cudzoziemcy ogółem

%

1 noc 53,9 13,6 44,9

2–3 noce 34,3 32,0 33,8

4–5 nocy 8,1 21,4 11,1

6–7 nocy 1,7 16,5 5,0

8–14 nocy 0,8 12,6 3,5

>14 nocy 1,1 3,9 1,7
 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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4.2. Organizacja podróży i charakterystyka pobytu w Łodzi

4.2.1. Źródła informacji o Łodzi

Główne źródła informacji o Łodzi (bez względu na pochodzenie ankietowanych oraz dłu-
gość pobytu w Łodzi) to kanały nieformalne, zwłaszcza znajomi i rodzina (prawie 44%). Media  
– tj. prasa, radio, telewizja, Internet stanowiły razem prawie 33% (tab. 4.9). 

Wśród nich szczególne znaczenie ma ostatnie źródło informacji – Internet (19%), z którego korzy-
stali częściej odwiedzającyjednodniowi niż turyści oraz cudzoziemcy niż Polacy. Adresami witryn 
internetowych częściej wskazywanych przez respondentów jako źródło informacji były www.cityo-
flodz.pl oraz strony internetowe poświęcone konferencjom. Polacy wskazywali również Wikipedię. 

Ta b e l a  4.9. Źródła informacji o Łodzi wśród respondentów w 2009 r. (możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi)

Źródła informacji:
Turyści Odwiedzający jednodniowi Ogółem

%
Targi turystyczne 1,7 1,1 1,5
Prasa 4,8 7,1 5,9
Radio 1,7 4,3 2,8
Telewizja 3,5 7,5 5,1
Katalogi biur podróży 1,7 3,2 2,3
Przewodniki 16,0 13,9 15,2
Plan miasta 15,6 21,1 17,7
Foldery/ ulotki 8,9 8,6 8,8
Rodzina/ znajomi 45,1 41,8 43,8
Strony internetowe 16,4 23,6 19,0
Polskie placówki dyplomatyczne 0,4 0,4 0,4
Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej 1,9 0,7 1,5
Informacja turystyczna 4,5 3,9 4,4
Nie wiedziałem wcześniej o Łodzi 8,9 6,4 8,0
Szkoła 8,9 11,8 10,0
Praca 1,5 0 0,9
Inne 5,2 7,5 6,1

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Szczególną skłonność do korzystania z Internetu mieli respondenci, których cel przyjazdu do 
Łodzi wiązał się z uczestnictwem w wydarzeniach sportowych, kulturalnych bądź naukowych. 
Niekorzystnym zdaje się być wcześniejszy deklarowany brak jakiejkolwiek wiedzy o Łodzi  
– o ile jest to wytłumaczalne w odniesieniu do cudzoziemców (ponad 15%) o tyle w gronie Po-
laków (ponad 6%) zaskakujące! Niepokojące jest również, odmienne do r. poprzedniego, słabe 
wykorzystywanie fachowych opracowań takich jak przewodniki (ok. 15%), materiały promocyj-
ne (niecałe 9%). Badani rzadko szukali informacji o mieście w punktach informacji turystycznej  
(ok. 4%), zarówno w kraju, jak i zagranicą. Wyjątek stanowił plan miasta, z którego korzystał 
prawie co piąty ankietowany, bez względu na pochodzenie. Także w tym roku informacje o Łodzi 
zdobyte podczas targów były wskazywane sporadycznie (ponad 1%). 
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Generalnie Polacy wiedzę o Łodzi uzyskali głównie od znajomych i rodziny (ponad 46%), pod-
czas gdy cudzoziemcy bardziej różnicowali źródła informacji (znajomi i rodzina – prawie 31%, 
Internet – ponad 26%, przewodniki – ponad 23%, plan miasta – ponad 21%) (rys. 4.8).

Rys. 4.8.  Źródła informacji o Łodzi wśród badanych Polaków i cudzoziemców w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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4.2.2. Motywy i cele przyjazdu

Spośród wymienionych w kwestionariuszu głównych motywów wyboru Łodzi jako miejsca 
odwiedzin najwięcej badanych udzieliło odpowiedzi „inne” (43%), wśród których najczęś-
ciej podawano chęć uczestniczenia w wydarzeniu sportowym, kulturalnym bądź naukowym  
(tab. 4.10). Uzasadnienie takie wskazało prawie 54% cudzoziemców i ok. 42% przyjezdnych  
z Polski (rys. 4.9).

T a b e l a   4.10. Główny motyw wyboru Łodzi jako miejsca odwiedzin wśród badanych odwiedzających jednodniowych i turystów w 2009 r.
 

Motyw
Turyści Odwiedzający jednodniowi Ogółem

%

Rekomendacja znajomych lub rodziny 22,0 9,9 17,4

Konkurencyjne ceny 0,9 0,7 0,8

Przejazd tranzytowy 1,7 20,9 8,9

Chęć poznania miasta 25,2 24,1 24,7

Moda 1,3 2,1 1,6

Przypadek 2,8 4,3 3,4

Inne 46,1 37,9 43,2
 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 4.9. Główny motyw wyboru Łodzi jako miejsca odwiedzin wśród badanych Polaków i cudzoziemców w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Ok. 1/4 ogółu przyjezdnych podkreśliła chęć poznania Łodzi, natomiast ponad 17%, częściej 
turystów niż odwiedzających jednodniowych i przeważnie mieszkających w Polsce, przyjechała 
do Łodzi po rekomendacji znajomych lub rodziny (rys. 4.9). Blisko 10% Polaków – głównie od-
wiedzających jednodniowych (21%) przyznało, że przejazd tranzytowy skłonił ich do obejrzenia 
miasta, natomiast bardzo niewielu respondentów kierowało się modą (niecałe 2%), konkurencyj-
nymi cenami (niecały 1%), czy przypadkiem (ponad 3%).

Rys. 4.10. Główny cel przyjazdów respondentów do Łodzi w 2009 r. (możliwość wyboru jednej odpowiedzi).
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Podobnie do 2008 r., najczęściej wskazywanym przez badanych (ogółem) głównym celem przy-
jazdu do Łodzi w 2009 r. były sprawy służbowe (ok. 1/4). Odwiedziny znajomych (ponad 9%), 
krewnych (niecałe 3%) i miejsc rodzinnych (niecałe 2%) stanowiły łącznie prawie 14%, niewie-
le mniej tranzyt, który dotyczył co dziesiątego badanego. Istotną grupę stanowiło uczestnictwo  
w łódzkich wydarzeniach (ok. 15%) – sportowych (ponad 10%) i kulturalnych (prawie 5%). 
Główny cel przyjazdu związany z walorami miejsca, takimi jak zwiedzanie zabytków (ponad 
11%), innych obiektów – muzeów, galerii (0,3%), rozrywką – w klubach, dyskotekach czy pubach 
(niecały 1%) wskazało łącznie prawie 13% respondentów. Podobnie jak w zeszłym roku ok. 10% 
badanych podało jako główny cel przyjazdu do Łodzi wypoczynek. Mniejszy udział w struktu-
rze głównych celów przyjazdu miały zakupy (niecałe 4%) i edukacja (prawie 2%). Inne cele,  
np. zdrowotne, religijne, wskazało prawie 8% spośród wszystkich ankietowanych. 

O ile i Polacy (prawie 23%) i cudzoziemcy (ponad 38%) jako główny cel przyjazdu do Ło-
dzi wskazali sprawy służbowe, o tyle dalsza hierarchia celów jest różna w obu grupach  
(rys. 4.10). Prawie co piąty obcokrajowiec przyjechał do miasta głównie aby poznać zabytki. Prawie  
8% cudzoziemców wskazywało odwiedziny znajomych bądź miejsc rodzinnych, prawie 7%  
udział w imprezie kulturalnej. Pozostałe cele przyjazdów były zaznaczane znacznie rzadziej, nikt 
z tej grupy nie wskazał tranzytu, ani zakupów jako głównych powodów wizyty w Łodzi w 2009 r. 
Dla Polaków, poza przyjazdami służbowymi, główny cel przyjazdu do Łodzi stanowiły: tranzyt 
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(ok. 11%), wypoczynek (ok. 10%), odwiedziny znajomych (prawie 10%) i uczestnictwo w wyda-
rzeniach sportowych (8%).

T a b el a  4.11. Cele przyjazdów badanych turystów i odwiedzających jednodniowych do Łodzi w 2009 r.
(możliwość wyboru kilku odpowiedzi)

Cel przyjazdu:
Turyści Odwiedzający jednodniowi Ogółem

%
Wypoczynek 18,5 16,0 17,5
Udział w imprezie kulturalnej 10,4 5,7 8,6
Uczestnictwo w wydarzeniach sportowych 28,7 39,0 32,7
Rozrywka (kluby, dyskoteki, puby) 11,1 3,5 8,1
Udział w konferencji/ seminarium/kongresie 12,0 2,1 8,1
Udział w szkoleniu 5,9 5,7 5,8
Inny biznesowy 9,7 3,5 7,3
Cel zdrowotny 0 2,1 0,8
Tranzyt 1,8 20,9 9,2
Edukacja 8,6 3,9 6,8
Zakupy 11,1 12,1 11,4
Cel religijny 1,6 0,4 1,1
Zwiedzanie zabytków 32,5 18,4 27,0
Odwiedziny innych obiektów (muzea, galerie) 9,7 3,9 7,4
Odwiedziny miejsc rodzinnych 6,3 0,7 4,1
Odwiedziny krewnych 10,6 1,4 7,0
Odwiedziny znajomych 23,9 16,3 21,0
Turystyka aktywna 1,8 2,1 1,9
Poznanie walorów przyrody 2,9 3,9 3,3
Inne 4,7 11,9 7,8

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

 Możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi (tab. 4.11, rys. 4.11), z której skorzystało ponad 96% 
ankietowanych pokazuje, że współczesny odwiedzający miasto zazwyczaj łączy wiele celów przyjazdów. 
Obok głównych celów pojawiły się następne – tj. poznanie walorów przyrody (ok. 3%), turystyka aktyw-
na (niecałe 2%), cel religijny (ok. 1%) a przede wszystkim zwiększyła się popularność wszystkich celów, 
z wyjątkiem służbowych (tab. 4.11). Celem, do którego odnosi się najwyższy wzrost liczby wskazań  
(o 15,5%) jest zwiedzanie zabytków – deklaruje je co trzeci turysta i co piąty odwiedzający jednodniowy. 
Ostateczny obraz celów przyjazdów do Łodzi w 2009 r. kształtuje się następująco. 

Blisko 1/3 badanych wskazała uczestnictwo w wydarzeniach sportowych (realizowa-
ne przy okazji odwiedzin znajomych, rodziny, a nawet celów biznesowych), nieco mniej zwie-
dzanie zabytków. Co czwarty przyjeżdża w celach służbowych, co piąty odwiedza znajomych  
i wypoczywa. Co dziesiąty robi w Łodzi zakupy bądź jest w mieście przejazdem. Co dwunasty bierze 
udział w imprezie kulturalnej, korzysta z oferty rozrywkowej miasta. Widać również pewne różnice mię-
dzy turystami a odwiedzającymi jednodniowymi. Turyści zdecydowanie częściej odnoszą się w celach 
do walorów miejsca – zabytków (ok. 32%), muzeów, galerii (prawie 10%), biorą udział w imprezach kul-
turalnych (ponad 10%) i korzystają z oferty rozrywkowej Łodzi. Natomiast odwiedzający jednodniowi 
wyróżniają się przede wszystkim większym uczestnictwem w wydarzeniach sportowych (39%).
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Rys. 4.11. Cele przyjazdu badanych Polaków i cudzoziemców do Łodzi w 2009 r. (możliwość wyboru kilku odpowiedzi).
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Można zauważyć pewne różnice w celach przyjazdu pomiędzy gośćmi krajowymi i zagranicz-
nymi (rys. 4.11). Wśród cudzoziemców dominuje zwiedzanie zabytków (prawie 41%), sprawy 
służbowe – głównie udział w konferencji lub kongresie (ok. 26%), i inne biznesowe (ok. 13%). 
Obcokrajowcy planowali zwiedzanie łódzkich muzeów i galerii (prawie 18%), ale też edukację 
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(prawie 17%), odwiedziny znajomych (15%) czy udział w imprezie kulturalnej (ponad 13%). Dla 
więcej niż 12% cudzoziemców zamiarem było odwiedzenie miejsc rodzinnych, a dla ponad 5% 
przyjazd do Łodzi wiązał się z celem religijnym. Podczas gdy dla obcokrajowców uczestnictwo 
w wydarzeniach sportowych rzadko kiedy pojawiło się wśród celów wizyty w mieście, dla miesz-
kańców Polski był to najczęściej wskazywany aspekt pobytu w Łodzi (prawie 41%), łączony 
często z odwiedzinami znajomych (22%) i wypoczynkiem (ponad 19%). Cele służbowe wskazało 
prawie 18% odwiedzających krajowych – były to głównie szkolenia (prawie 17%), inne bizne-
sowe (ponad 6,%), rzadziej konferencje czy kongresy (prawie 5%). Co czwarty Polak planował 
zwiedzanie łódzkich zabytków, co dziesiąty (podobnie jak cudzoziemiec) zakupy.

4.2.3. Organizator przyjazdu

W badanym okresie większość (ponad 73%) przybywających do Łodzi samodzielnie zorgani-
zowało swoją podróż. Organizację przyjazdu we własnym zakresie wybrało prawie 78% odwie-
dzających jednodniowych i prawie 71% turystów. Przyjazdy organizowane respondentom przez 
zakład pracy (13%) były mniej częste niż w roku poprzednim (co można wiązać z kryzysem 
ekonomicznym). Jednak z odpowiedzi respondentów biorących udział w podróżach służbowych 
wynika, że miały one przeważnie charakter spotkań biznesowych z dość rozbudowanym wachla-
rzem imprez dodatkowych (od turystyki aktywnej po filharmonię) i były bardziej popularne wśród 
turystów (ponad 15%) niż odwiedzających jednodniowych (ponad 9%), natomiast różnica między 
Polakami a obcokrajowcami była nieznaczna (tab. 4.12).

Tabela 4.12. Organizator przyjazdu respondentów do Łodzi w 2009 r.

Organizator: Polacy Cudzoziemcy Turyści Odwiedzający jednodniowi Ogółem

%
We własnym zakresie 76,5 54,7 70,7 77,9 73,4
Zakład pracy 13,1 14,5 15,2 9,5 13,0
Szkoła 3,9 2,6 2,1 6,0 3,6
Rodzina 3,9 3,4 2,8 5,6 3,8
Znajomi 2,8 6,8 4,9 1,1 3,5
Biuro podróży 0,5 10,3 2,8 0,7 2,0
Uczelnia 0 9,4 2,4 0 1,4
Inny 1,1 4,4 1,6 0,8 1,3

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Niewielki udział (ok. 7% ogółu pobytów), zbliżony do analogicznego w ubiegłym okresie ba-
dawczym, bez względu na pochodzenie respondentów miały przyjazdy zorganizowane przez ro-
dzinę lub znajomych. Podobnie jak w r. poprzednim z usług biur podróży skorzystało niewiele 
osób (2%) przybywających do Łodzi. Byli to głównie podróżujący autokarem po Polsce zachod-
nioeuropejscy turyści (Belgia, Francja, Hiszpania) przebywający w Łodzi przez kilka dni lub tu-
ryści przylatujący do Łodzi samolotem w celu udziału w konferencji. Z innych organizatorów 
niewielkie znaczenie miała szkoła (niecałe 4%) i uczelnia (ok. 1%).
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Studium przypadku

Jedną z form działalności łódzkiego oddziału PTTK im. Jana Czeraszkiewicza jest organi-
zacja komercyjnych wycieczek� po Łodzi i regionie łódzkim prowadzonych przez przewod-
ników zrzeszonych w tymże oddziale. Z tej perspektywy można traktować omawianą orga-
nizację jako podmiot obsługujący ruch turystyczny generowany przez miasto i region2. 

Położenie  łódzkiego oddziału  PTTK na planie Łodzi.

W 2009 r. łódzki oddział PTTK zorganizował wycieczki dla 215 grup, które razem skupiły 
�930 osób�. Grupy te w większości posługiwały się językiem polskim, zaś z języków obcych 
najczęściej językiem angielskim, potem w kolejności niemieckim, rosyjskim i in. 

W zdecydowanej większości (ponad �5%) grupy te zwiedzały wraz z przewodnikiem 
Łódź w formie jednodniowej wycieczki. Najczęstszym, wręcz podstawowym schematem 
zwiedzania miasta było poznanie Księżego Młyna – Centralnego Muzeum Włókiennictwa 
lub Muzeum Kinematografii – ul. Piotrkowskiej – Muzeum Historii Miasta Łodzi – Manu-
faktury. W zależności od potrzeb, bądź życzenia zleceniodawcy przewodnicy pokazywali 

1 Analiza cennika proponowanej przez Oddział oferty pokazuje, że usługa przewodnicka (ryczałt do 5 godzin) po Łodzi  
w języku polskim kosztuje 270 zł brutto, w języku obcym –  320 zł; natomiast usługa przewodnicka w regionie łódzkim wyno-
si odpowiednio  320 zł i 400 zł.
2 Wśród innych działań Oddziału były m.in. niedzielne spacery po Łodzi dla mieszkańców miasta zorganizowane  
przy współpracy z Wydziałem Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi realizowane  
w terminie od 1 III-6 XII 2009 roku
3 Dane na podstawie materiałów uzyskanych w PTTK o/Łódź. 

PTTK – łódzki oddział 
im. Jana Czeraszkiewicza
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także mniej znane obiekty, np. pałacyki Politechniki Łódzkiej, cerkiew św. A. Newskiego 
czy oblicza Łodzi, np. ślady Aleksandra Kamińskiego.

Około 10% grup podróżowało z PTTK po regionie łódzkim (łącznie 1100 osób), nato-
miast ponad 6,5% grup po bardziej odległych zakątkach Polski (665 osób). Najbardziej 
popularne miejsca zwiedzane w województwie łódzkim to Arkadia i Nieborów, Uniejów 
oraz okolice Spały (Konewka, ośrodek hodowli żubrów k. Smardzewic, Inowłódz).

Liczba osób podróżujących po Łodzi i regionie łódzkim z PTTK o/Łódź  wg miesięcy w roku 2009

Źródło: Materiały PTTK o/Łódź

Case study PTTK pozwala także bliżej określić specyfikę zorganizowanego ruchu tury-
stycznego w poszczególnych miesiącach w Łodzi. Przykładowo maj, czerwiec i wrzesień 
mają duży udział grup młodzieży gimnazjalnej i licealnej, zwłaszcza z województwa ma-
zowieckiego. Jednocześnie w maju, sierpniu i wrześniu przyjeżdża większość wycieczek 
z turystami zagranicznymi (obsługiwanymi przeważnie przez duże polskie biura podró-
ży). Natężenie grup biznesowych jest największe w październiku oraz w maju i czerw-
cu. Całorocznym zleceniodawcą dla łódzkiego oddziału PTTK są łódzkie uczelnie wyższe 
(zwłaszcza Politechnika Łódzka) i Urząd Miasta Łodzi. Co istotne, prawie wyłącznie grupy 
związane z tymi instytucjami ożywiają sezon w lipcu. Widać to zwłaszcza na przykładzie 
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analizowanego 2009 r., w którym 20 lipcowych imprez zorganizowano na zlecenie UMŁ 
w związku z przyjazdem stypendystów z Fundacji Tysiąclecia. Łącznie łódzki oddział PTTK 
poprowadził wówczas 15 wycieczek po Łodzi i 5 po regionie (Arkadia-Nieborów). W każ-
dej z imprez uczestniczyło 50 osób. Widać wyraźną sezonowość realizowanych wycieczek. 
Największe natężenie grup turystycznych w 2009 r. przypadło na maj, czerwiec i lipiec oraz 
wrzesień, październik. 

Liczba grup turystycznych podróżujących po Łodzi i regionie łódzkim z  PTTK o/Lódź  wg miesięcy w roku 2009.
Źródło: Materiały PTTK o/Łódź.

Liczba osób objętych usługą przewodnicką  
w językach obcych w 2009 roku przez PTTK o/Łódź

Źródło: Materiały PTTK o/Łódź
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4.2.4. Osoby towarzyszące

Większość przyjeżdżających do Łodzi osób, zarówno Polaków (prawie 28%), jak i cudzoziem-
ców (prawie 32%), przybywa tu samotnie (ogółem ponad 28%). Obcokrajowców wyróżniają 
przyjazdy w grupie zorganizowanej (prawie 1/4), natomiast mieszkańców Polski w towarzystwie 
rodziny (ok. 1/4). Zazwyczaj jest to jedna (38%) lub dwie osoby (ponad 36%), z tego co czwarta 
to dziecko do 14. roku życia. Prawie co piątemu przyjeżdżającemu do Łodzi (bez względu na po-
chodzenie) towarzyszą znajomi. Jest to zazwyczaj jedna osoba (prawie 40%), choć cudzoziemcy, 
częściej niż Polacy, podróżują w kręgu większej liczby znajomych (rys. 4.12).

Rys. 4.12. Osoby towarzyszące respondentom w podróży do Łodzi w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

4.2.5. środki transportu

Zgodnie z ogólnopolską tendencją, najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu pod-
czas przyjazdu do Łodzi był samochód (prawie 52%), szczególnie preferowany przez odwiedza-
jących jednodniowych (prawie 57%) i bardziej przez Polaków (ponad 56%) niż obcokrajowców  
(ok. 28%). 

Tabela 4.13. Środki transportu do Łodzi wykorzystane przez badanych turystów i odwiedzających jednodniowych w 2009 r.

Środek transportu
Turyści Odwiedzający jednodniowi Ogółem

%

Samochód 48,8 56,8 51,8

Pociąg 31,5 28,8 30,3

Autokar 8,1 7,7 7,9

Samolot rejsowy 6,9 0 4,1

Bus 3,2 2,5 2,8

Samolot tanich linii lotniczych 3,2 0,7 2,3

Autobus linii regularnej 3,0 1,1 2,2

Inne 1,1 2,5 0,9

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Drugim pod względem popularności sposobem dojazdu był pociąg (ponad 30%) – wykorzy-
stywany z podobną intensywnością przez turystów i odwiedzających jednodniowych (tab. 4.13) 
oraz Polaków i cudzoziemców – (rys. 4.13). Samolotami, zarówno rejsowymi (ponad 27%), jak  
i tanich linii lotniczych (prawie 13%) przybywali do Łodzi głównie obcokrajowcy. Pozostałe środ-
ki transportu miały mniejsze znaczenie (autokar – ok. 8%, bus – 3%, autobus regularnej linii – 2% 
i inne – niecały 1%). Widoczne zainteresowanie cudzoziemców publicznymi środkami transportu 
powinno mieć przełożenie m.in. na zwiększoną dbałość o tzw. bramy do miasta (dworce kolejowe 
i lotnicze) – ich jednoznaczne i zrozumiałe oznakowanie, umożliwienie zdobycia podstawowych 
informacji o Łodzi itp. Z drugiej strony władze miasta powinny zabiegać o możliwie dużą i zróż-
nicowaną liczbę połączeń zarówno lotniczych, jak i kolejowych. 

Rys. 4.13. Środki transportu do Łodzi wykorzystane przez badanych Polaków i cudzoziemców w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

4.2.6. Sposoby spędzania czasu w Łodzi

W badanym okresie 2009 r. w gronie ankietowanych dominowały trzy sposoby spędzania  
czasu podczas pobytu w Łodzi. Najwięcej osób (blisko 43%) zwiedzało miasto, drugie pod 
względem popularności były spacery (ponad 27%), trzecie wizyty w restauracjach i kawiarniach3  
(tab. 4.14).

3 Trudno odnieść poziom części tegorocznych wyników dotyczących sposobu spędzania czasu podczas pobytu w Łodzi do badań z 
2008 r., gdyż tegoroczna kafeteria odpowiedzi została celowo rozbudowana. W ten sposób wyodrębniono jedną  
z najbardziej popularnych form spędzania czasu w mieście, jaką jest zwiedzanie. Można przypuszczać, że w wynikach zeszłorocz-
nych respondenci zamknęli odpowiedzi dotyczące tej formy w określeniach „spacery” i „inne”.
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T a b e l a   4.14. Sposoby spędzania czasu w Łodzi deklarowane przez badanych turystów i odwiedzających jednodniowych w 2009 r.

Sposoby spędzania czasu w Łodzi
Turyści Odwiedzający jednodniowy Ogółem

%
Wypoczynek 23,1 17,9 20,9
Spacery 33,6 17,2 27,1
Wizyty w klubach, pubach, dyskotekach 21,4 5,6 15,3
Wizyty w restauracji, kawiarni 31,7 16,8 25,8
Uczestnictwo w imprezach kulturalnych 22,3 20,4 21,3
Realizacja zainteresowania 2,1 4,2 2,9
Turystyka aktywna 6,0 3,9 5,1
Spotykania znajomymi 25,1 15,8 21,3
Wizyty w filharmonii, operze 1,7 0 1,1
Poznawanie okolicznych miejscowości 4,5 1,1 3,2
Wizyty w teatrze 3,6 1,4 2,8
Wizyty w kinie 5,4 3,2 4,5
Wizyty w muzeum 25,9 17,5 22,5
zwiedzanie 49,5 32,6 42,6
Inne 23,6 33,3 27,0

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rysują się jednak pewne różnice między odwiedzającymi Łódź mieszkańcami Polski a cudzo-
ziemcami (rys. 4.14). Zwiedzanie było najbardziej powszechną formą spędzania czasu wśród Po-
laków (ponad 43%), natomiast drugą w kolejności wśród obcokrajowców (ponad 40%), którzy 
nieznacznie częściej spędzali czas w łódzkich kawiarniach i restauracjach (ponad 44%). Polacy  
z oferty lokali gastronomicznych korzystali zdecydowanie rzadziej (ok. 22%), lecz mimo wszyst-
ko była to trzecia pod względem popularności forma spędzania czasu w Łodzi. Warto zaznaczyć, 
że ogólnie poziom korzystania z usług gastronomicznych był wśród badanych zdecydowanie niż-
szy (o ok. 30% wśród cudzoziemców, o ok. 40% wśród Polaków) niż w zeszłorocznej próbie.  
O ile co czwarty badany Polak deklarował spacery po Łodzi (był to drugi po zwiedzaniu sposób 
spędzania czasu), o tyle obcokrajowcy wykazali się wyższym (ponad 38%) poziomem uczestni-
ctwa w tej formie rekreacji ruchowej. 

Charakterystyczne, że obcokrajowcy (podobnie jak w poprzednim roku) częściej korzystali  
z oferty kulturalnej miasta. Co trzeci cudzoziemiec (co piąty Polak) odwiedzał łódzkie muzea, ponad 
30% obcokrajowców (niecałe 20% Polaków) uczestniczyło w imprezach kulturalnych, cudzoziemcy 
częściej niż badani mieszkańcy Polski bywali w filharmonii, operze, a nawet w kinie – widać zatem 
odmienny do polskiego – bardziej aktywny kulturalnie profil turysty zagranicznego. Odwiedzają-
cy Łódź obcokrajowcy ponadto częściej niż Polacy (na porównywalnym do zeszłorocznego pozio-
mie) poznawali okoliczne miejscowości (prawie 19%) i uprawiali turystykę aktywną (ponad 15%).  
Widać słabsze niż w 2008 r. zainteresowanie ofertą rozrywkową – rzadziej niż co piąty cudzoziemiec  
i co szósty Polak bawił się w łódzkich klubach, pubach i restauracjach.

Natomiast nieznacznie częściej Polacy deklarowali wypoczynek (bierny) – ok. 22% i spotkania 
ze znajomymi (prawie 22%), jakkolwiek ta ostatnia forma cieszyła się również dużą popular-
nością wśród cudzoziemców (prawie 19%). Wysoki udział odpowiedzi „inne” wśród Polaków  
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związany jest głównie z uczestnictwem w wydarzeniach sportowych, podczas gdy dla cudzoziem-
ców były to przeważnie zakupy. W tej grupie odpowiedzi mieściły się również formy spędzania 
czasu związane z najbardziej popularnymi celami przyjazdów do Łodzi, tj. spotkania biznesowe, 
uczestnictwo w konferencjach itp. 

Rys. 4.14.  Sposoby spędzania czasu w Łodzi deklarowane przez badanych Polaków  
i cudzoziemców  odwiedzających miasto w 2009 r.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Porównując motywy i cele przyjazdu do Łodzi z faktycznymi sposobami spędzania czasu  
w mieście widać pewne rozbieżności. Korzystne dla miasta jest większe niż planowane (cele) 
faktyczne (sposoby spędzania czasu) wykorzystanie jego oferty kulturalnej, rozrywkowej i ga-
stronomicznej. Niekorzystne jest z pewnością jednak rzadsze niż zeszłoroczne korzystanie z bazy 
gastronomicznej i rozrywkowej. O ile cele przyjazdu Polaków i cudzoziemców są zbliżone, o tyle 
sam pobyt w mieście – przede wszystkim wykorzystanie oferty miasta – jest zgoła odmienny. 
Polacy (podobnie jak w zeszłym roku) zdecydowanie rzadziej niż obcokrajowcy korzystali z tej 
oferty. Pamiętając, że dokonana samodzielnie przez respondentów ocena własnej sytuacji mate-
rialnej nie wykazywała różnic między mieszkańcami Polski a obcokrajowcami, można zakładać, 
że różnice te nie są wynikiem innych możliwości finansowych, ale odmiennych modeli spędzania 
czasu wolnego w obu grupach. 

Odwiedzający jednodniowi nieco inaczej niż turyści spędzali swój czas w mieście. W tegorocz-
nej próbie wielu ankietowanych odwiedzających jednodniowych (przeważnie Polaków) uczest-
niczyło w imprezach sportowych („inne”). Udział w wydarzeniach kulturalnych zadeklarował 
co piąty. Walory miejsca – zwiedzanie (niecałe 33%), wizyty w muzeach (ponad 17%), spacery  
(ponad 17%), były w tej grupie mniej popularne niż u turystów. Odwiedzający jednodniowi 
zdecydowanie rzadziej niż turyści korzystali z oferty gastronomicznej (prawie 17%, tj. prawie  
dwukrotnie rzadziej) i rozrywkowej (ponad 5%, tj. czterokrotnie rzadziej). 

4.2.7. Wykorzystanie bazy noclegowej

Z grona osób przyjeżdżających do Łodzi w 2009 r. ponad 62% ankietowanych nocowało w mie-
ście (utożsamianych z turystami). Większość (ponad 54%) badanych turystów w 2009 nocowała 
w Łodzi w hotelach. Było to podobnie jak w roku poprzednim podstawowe miejsce zakwaterowa-
nia turystów zagranicznych (ponad 90%) (tab. 4.15). 

T a b e l a   4.15. Struktura bazy noclegowej wykorzystanej przez badanych turystów polskich i zagranicznych w 2009 r.

Miejsce noclegu
Polacy Cudzoziemcy Ogółem

%
Hotel 51,7 90,5 54,4
Pensjonat 0,5 0 14,6
Motel 1,0 0,9 14,6
U znajomych 16,6 5,4 9,4
U rodziny 12,4 0 6,4
Dom wycieczkowy 0,3 0 3,5
Hostel 6,0 0,9 3,2
Schronisko młodzieżowe 4,9 0,9 2,7
Własny dom/ mieszkanie 4,9 0 2,5
Dom studencki 1,3 1,8 0,9
Kwatera prywatna 1,0 0,9 0,7
Kemping/pole namiotowe 0,3 0,9 0,3
Inne 1,8 0 0,6

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Zdecydowanie rzadziej (ponad 5%) obcokrajowcy nocowali u znajomych, a pozostałe miejsca 
zakwaterowania miały dla nich marginalne znaczenie (domy studenckie, kwatery prywatne, mo-
tel, kemping) bądź w ogóle nie były przez nich odwiedzane (tab. 4.15).

Podobnie jak w 2008 r., baza noclegowa wykorzystana w Łodzi przez Polaków była bardziej 
zróżnicowana. Pomimo dominującego udziału hoteli (prawie 52%), część respondentów nocowa-
ła również u znajomych (niecałe 17%) i rodziny (ponad 5%) bądź we własnym drugim domu, czy 
mieszkaniu (prawie 5%). Turyści krajowi korzystali ponadto z usług tańszych obiektów – schro-
niska młodzieżowego (ok. 5%), hostelu (6%) itp. 

4.2.8. konsumpcja usług turystycznych 

Specyfika ruchu turystycznego w Łodzi (zwłaszcza struktura celów przyjazdu – przewaga celów 
służbowych i organizacji pobytu – głownie samodzielna) ma odzwierciedlenie w intensywności i 
strukturze korzystania z usług profesjonalnych kadr obsługi ruchu turystycznego (tab. 4.16).

 T a b e l a   4.16. Konsumpcja usług turystycznych przez badanych odwiedzających Łódź w 2009 r.

Z pomocą
Turyści Odwiedzający jednodniowi Polacy Cudzoziemcy Ogólnie

%
Miejscowy przewodnik 19,9 11,2 11,7 42,7 16,4
Pilot wycieczek 2,6 1,8 1,2 7,7 2,2
Instruktor 1,3 0 0,3 3,4 0,8
Punkt informacji turystycznej: 16,9 10,5 10,3 36,8 14,3
    Piotrkowska 87 9,4 5,6 6,1 17,9 7,9
    Dworzec Fabryczny 1,5 0,4 0,6 3,4 1,1
    Sienkiewicza 67 1,9 1,1 1,7 0,9 1,6
    Manufaktura 2,8 0 0,3 9,4 1,7
    Port Lotniczy Łódź 0,6 3,5 1,6 2,6 1,7
    Dworzec Łódź Kaliska 0,6 0 0 2,6 0,4

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wykorzystanie miejscowej oferty obsługi turystycznej było raczej niewielkie. Największą po-
pularnością cieszyły się usługi miejscowych przewodników, z których skorzystało ponad 16% ba-
danych (co piąty turysta, ponad 40% cudzoziemców). Usługa ta najczęściej wiązała się ze zorga-
nizowaną formą pobytu – w zwiedzaniu miasta z przewodnikiem poza osobami, które przyjechały 
do Łodzi głównie w celach poznawczych brali udział również badani uczestnicy konferencji itp. 
Znikome korzystanie z usług pilota wycieczek (ok. 2%) może wynikać również z prawnego obo-
wiązku oprowadzania wycieczek po wybranych polskich miastach, w tym również Łodzi, przez 
miejscowych przewodników, a nie pilotów. Piloci towarzyszyli głównie turystom zagranicznym 
(prawie 8%) w grupach zorganizowanych. Respondenci sporadycznie korzystali z usług łódz-
kich instruktorów (głównie nauki pływania w kompleksie „Fala”). Spośród badanych ok. 14% 
odwiedziło punkty informacji turystycznej. Byli to częściej turyści (prawie 17%) niż odwiedza-
jący jednodniowi, i co istotne, aż ok. 37% spośród wszystkich będących w mieście badanych 
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cudzoziemców. Prawie co piąty ankietowany turysta zagraniczny odwiedził punkt informacji przy 
ulicy Piotrkowskiej 87, co dziesiąty w Manufakturze, punkty w węzłach komunikacyjnych łącznie 
prawie 9%.

4.2.9. kwoty wydatkowane podczas pobytu turystycznego 

Podobnie do roku poprzedniego, najliczniejsza (prawie 21%) grupa respondentów wydatkowała 
najniższe kwoty (do 50 zł) na pobyt w Łodzi (tab. 4.17). Należy jednak zaznaczyć, że w grupie tej 
znalazła się większość badanych odwiedzających jednodniowych (ponad 45%). Kolejne przedziały 
kwotowe (51–100 zł, 101–200 zł i 201–300 zł) miały podobny, ok. 15-procentowy udział osób.

Co istotne, w kwotach do 300 zł zamknęły się wydatki ponad 65% ogółu badanych i ponad 
95% odwiedzających jednodniowych. Kolejne przedziały do poziomu 1000 zł skupiły blisko 30% 
przyjezdnych, natomiast wyższe kwoty podczas pobytu w Łodzi wydatkowało 5%. 

T a b e l a   4.17. Kwoty (bez kosztów dojazdów) przeznaczone przez badanych odwiedzającychna pobyt w Łodzi w 2009 r.

Kwoty w zł
Turyści Odwiedzający jednodniowi Ogółem

%
do 50 5,7 45,1 20,7
51–100 7,4 25,3 14,2
101–200 15,5 15,6 15,5
201–300 20,2 5,8 14,8
301–400 14,5 1,9 9,7
401–500 12,6 3,9 9,3
501–1000 16,2 1,9 10,8
1001–1500 3,1 0,4 2,1
1501–2000 3,1 0 1,9
>2000 1,7 0 1,0

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Widać wyraźną różnicę między poziomem wydatków odwiedzających jednodniowych a tu-
rystów, którzy przeznaczają zdecydowanie większe środki na pobyt w mieście – 79% turystów 
wydatkuje w granicach od 101 do 1000 zł, ok. 20% od 200 do 300 złotych. W przedziałach doty-
czących najwyższych wydatkowanych środków (powyżej 1000 złotych) w Łodzi udział odwie-
dzających jednodniowych jest sporadyczny lub żaden, natomiast turystów wyniósł prawie 8%. 

Podobnie do 2008 r. Polacy (wśród których znajdują się i turyści i odwiedzający jednodniowi) 
wydali mniej środków na pobyt w Łodzi niż turyści zagraniczni. Wraz ze wzrostem wysokości po-
noszonych wydatków spada udział Polaków, jest on najwyższy – na poziomie do 50 zł, a powyżej 
1000 zł znikomy. Cudzoziemcy, którzy, jak pokazują wcześniejsze analizy, przebywają w Łodzi 
dłużej i nocują głównie w hotelach, najczęściej (ponad 24%) wydatkują od 500 do 1000 zł podczas 
pobytu w mieście. W przedziałach do 200 zł jest tylko ok. 14% obcokrajowców, prawie 18% od 
200 do 300 złotych, a kwoty powyżej 1000 zł łącznie co czwarty turysta zagraniczny (rys. 4.15).

Średnie wydatki ankietowanych turystów wzrastały wraz z długością pobytu w mieście.  
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Przeciętny badany turysta nocujący w Łodzi jedną noc wydał co najmniej 300 zł  
(krajowy – 302 zł, zagraniczny – 333 zł), przebywający 2-3 noce ok. 527 zł (krajowy – 476 zł, 
zagraniczny – 757 zł), nocujący 4–5 nocy ponad 748 zł (krajowy – 548 zł, zagraniczny – 993 zł),  
a spędzający 6–7 nocy ok. 1089 zł (krajowy – 1050 zł, zagraniczny – 1112 zł) (rys. 4.16).

Rys. 4.15. Kwoty (bez kosztów dojazdów) przeznaczone przez badanych Polaków i cudzoziemców na pobyt w Łodzi w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Warto odnieść się do (pominiętej w poprzednim badaniu) kwestii wydatków na same noc-
legi, które dotyczyły tylko statystycznych turystów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych  
(rys. 4.17). Widać różnice między nocującymi w Łodzi Polakami i cudzoziemcami oraz związek po-
ziomu ponoszonych wydatków z wykorzystywaną przez obie grupy bazą noclegową. Obcokrajowcy, 
którzy nocują zazwyczaj w hotelach najliczniej wydają na noclegi od 501 do 1000 zł, podczas gdy 
ten przedział cenowy jest dla Polaków maksymalnym z osiąganych. Większość turystów krajowych 
wydaje na noclegi w Łodzi od 101 do 200 zł, a ponad 64% w ogóle nie przekracza 200 zł.
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Rys. 4.16. Średnie wydatki ankietowanych na pobyt w Łodzi w 2009 r. ze względu na liczbę noclegów.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 4.17. Wydatki na noclegi badanych turystów krajowych i zagranicznych w Łodzi w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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T a b e l a   4.18. Średnie wydatki badanych odwiedzających Łódź w 2009 r.

Odwiedzający
Pobyt Noclegi

zł
Ogółem 356 323
Turysta 494 324
Odwiedzający jednodniowy 130 -
Polacy 279 243
Cudzoziemcy 883 541

Ź r ó d ł o: opracowanie własne

 Rys. 4.18  Średnie wydatki na pobyt i noclegi ankietowanych turystów (wg krajów pochodzenia)  w Łodzi w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Respondenci przeznaczali na pobyt w Łodzi średnio 356 zł, natomiast na noclegi średnio 323 zł 
na osobę (tab. 4.18). Turyści wydawali więcej na pobyt – średnio 494 zł, podczas gdy odwiedza-
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jący jednodniowi 130 zł na osobę. Należy zaznaczyć, że w tegorocznych badaniach był większy 
udział odwiedzających jednodniowych (prawie 38% ogółu, 44% przyjeżdżających do Łodzi Pola-
ków), co powoduje, że średnie wydatki przy takiej strukturze próby są niższe. Nie pozostaje bez 
znaczenia sytuacja zewnętrzna – ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny, którego skutki odczuwa 
większość branży turystycznej.

Średnia kwota wydatków przypadająca na pobyt badanego cudzoziemca wyniosła 883 zł, na noc-
legi 541 zł. Najwyższe wydatki na pobyt ponieśli turyści z Brazylii (2467 zł), Szwajcarii (1634 zł), 
USA (1316 zł), Wielkiej Brytanii (1200 zł) i Włoch (1187 zł) (rys. 4.18). Według badań, średnia 
wydatków na pobyt turystów niemieckich (najliczniejszej subpopulacji) wyniosła 633 zł na osobę 
(311 zł na nocleg). Średnie wydatki na pobyt Polaków były niższe niż większości obcokrajowców 
i wyniosły ok. 279 zł. Jedyną grupę cudzoziemców o niższym (nieznacznie) poziomie wydatków 
podczas pobytu w Łodzi stanowili turyści z Rosji (275 zł). 

4.2.10. Miejsca odwiedzane w Łodzi

Celem nowego,  wprowadzonego do ankiety w 2009 r., pytania było poznanie miejsc odwiedza-
nych przez respondentów w Łodzi. Jest to m.in. punkt wyjścia do oceny wykorzystania oferty tu-
rystycznej miasta, efektywności działań promocyjnych czy prowadzenia zintegrowanej miejskiej 
polityki turystycznej. W perspektywie niniejszego opracowania interesująca wydaje się możliwość 
porównania doświadczenia turystycznego respondentów z rankingiem głównych atrakcji miasta. 

W gronie ankietowanych zdecydowanie najczęściej odwiedzanymi przez nich obiektami (ogó-
łem ponad 84%) były Manufaktura i ulica Piotrkowska (tab. 4.19). Co ciekawe, o ile dla Polaków 
nieznacznie większą siłę przyciągania miała Manufaktura, o tyle w grupie cudzoziemców ok. 13% 
więcej odwiedziło ulicę Piotrkowską (co stanowi prawie 96% obcokrajowców). Nieco odmiennie 
przedstawia się również frekwencja tych grup respondentów w innych odwiedzanych miejscach. 
Około 40% obcokrajowców zwiedziło Stare Miasto i Cmentarz Żydowski, podczas gdy spośród 
badanych Polaków obiekty te skupiły odpowiednio niecałe 15% i 12% odwiedzających. Blisko 
30% obcokrajowców i prawie 20% Polaków poznało kompleks pofabryczny Księży Młyn. W spo-
sobach spędzania czasu w mieście co trzeci badany cudzoziemiec i co piąty odwiedzający krajowy 
wskazali wizyty w łódzkich muzeach. Z sześciu wymienionych w rankingu największą frekwencję 
respondentów miało Muzeum Sztuki� (prawie 1/4 cudzoziemców i ponad 17% Polaków). Około 
15% skupiło Muzeum Kinematografii, prawie 17% obcokrajowców i 10% Polaków odwiedziło 
Muzeum Włókiennictwa. Pozostałe wskazane przez respondentów muzea to Skansen Miejskiej 
Architektury Drewnianej, Muzeum Historii Miasta (pałac Poznańskiego) i Stacja Radegast. 

Konkludując, w porównaniu z Manufakturą i ulicą Piotrkowską pozostałe obiekty odwiedzane 
były zdecydowanie rzadziej, zwłaszcza przez Polaków. Istotne jest, że wprawdzie odwiedzane 
obiekty rozrzucone są w przestrzeni miasta, jednak te wyróżniające się największą frekwencją 

� Przeważnie MS2
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wykazują dużą koncentrację. Manufaktura, ulica Piotrkowska, a także odwiedzane przez cudzo-
ziemców Stare Miasto leżą w izochronie ok. 15 minut marszu – stąd wiele osób zwiedzających 
Łódź przemieszcza się w ich okolicy. Niestety sąsiadujące z Manufakturą kwartały, tak często 
penetrowane przez odwiedzających miasto, to obszary o bardzo silnie zniszczonej architekturze, 
małej drożności komunikacyjnej, nierzadko brudne i zaniedbane. Można przypuszczać, że nie 
pozostaje to bez znaczenia dla ogólnej percepcji Łodzi przez odwiedzających (rys. 4.19). 
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T a b e l a   4.19. Miejsca odwiedzane (lub planowane do odwiedzenia) przez respondentów w Łodzi  
w 2009 r. (możliwość wyboru kilku odpowiedzi)

Odwiedzane miejsca w Łodzi
Polacy Cudzoziemcy Ogółem

%
Centrum Manufaktura 84,5 82,3 84,2
Ulica Piotrkowska 81,6 95,6 84,0
Kompleks pofabryczny Księży Młyn 19,5 30,1 21,3
Muzeum Sztuki 17,5 23,9 18,6
Stare Miasto 14,9 40,7 19,3
Muzeum Kinematografii 14,8 15,9 15,0
Cmentarz Żydowski 12,0 39,8 16,8
Muzeum Włókiennictwa 10,0 16,8 11,2
Stary Cmentarz przy Ogrodowej 9,5 12,4 10,0
Skansen Miejskiej Architektury Drewnianej 7,8 3,5 7,1
Las Łagiewnicki 6,4 3,5 5,9
Palmiarnia 5,1 3,5 4,8
Pałac Poznańskiego 3,1 7,1 3,8
Kompleks basenowy Fala 2,4 3,5 2,6
Filmówka 1,4 1,8 1,6
Stacja Radegast 0,5 6,2 1,5
Inne 4,2 8,0 4,8

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Studium przypadku

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zmiana ich funkcji na usługowe (handlowe, 
rekreacyjne, rozrywkowe) kreuje odrębną, nową przestrzeń turystyczną w miastach, atrak-
cyjną zarówno dla jego mieszkańców, jak i dla odwiedzających. Jednym z przykładów ta-
kiej przestrzeni jest Manufaktura – otwarty w 2006 r. w Łodzi kompleks handlowo-usługo-
wy, którego powstanie dokonało zmiany martwej przestrzeni przemysłowej w przestrzeń 
turystyczno-rekreacyjną. Manufaktura jest jedną z największych rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych w Polsce i jednym z największych centrów handlowych w Europie.  
Jej obszar liczy 27 ha (w tym 3,5 ha wewnętrzny rynek) a całkowita powierzchnia handlo-
wa - 110 tys. m2. Centrum położone jest na północny zachód od placu Wolności, u zbiegu 
ulic Zachodniej i Ogrodowej, w częściowo zrewitalizowanym a częściowo przebudowa-
nym kompleksie pofabrycznym z XIX w. stanowiącym dziedzictwo Izraela Kalmanowicza 
Poznańskiego.

Położenie i widok ogólny Centrum Handlowo-Rozrywkowego Manufaktura.

W kompleksie działa ponad 300 różnego typu podmiotów handlowo-usługowych, z cze-
go ponad 250 to butiki i sklepy. Znajduje się tu także centrum kultury obejmujące filię 
łódzkiego Muzeum Sztuki, Muzeum Fabryki oraz Eksperymentatorium (zalążek muzeum 
techniki), teatr dramtyczny, a także centrum rozrywki i rekreacji ze ścianką wspinaczkową, 
kręgielnią, fitness clubem i 14. salami kinowymi oraz kinem trójwymiarowym IMAX – jedy-
ną tego typu atrakcją w Łodzi. W Manufakturze są także liczne restauracje, kawiarnie i bary 

Centrum Handlowo-Usługowe  Manufaktura
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(ok. 60), dyskoteka oraz czterogwiazdkowy hotel. Centrum posiada 3,5 tys. niezadaszonych 
miejsc parkingowych. Galeria handlowa Manufaktury czynna jest codziennie w godzinach 
10.00 - 22.00, a wybrane obiekty (hipermarkety) od godziny �.00. Rynek Manufaktury jest 
otwarty i dostępny całą dobę. 

Od momentu otwarcia Manufaktura jest bardzo licznie odwiedzana. Szacuje się, że już  
w pierwszym roku funkcjonowania kompleksu przybyło do niego blisko 16 mln odwiedza-
jących. Liczba ta stale rośnie, w latach 2007-2009 wzrosła o ok. 2 mln. 

W Manufakturze odbywa się bardzo wiele wydarzeń oraz imprez kulturalnych i rozryw-
kowych, które przyciągają wielotysięczną publiczność. W 200� roku odbyło się tu między 
innymi Fashion Weeek, koncerty Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, Car Show - najwięk-

sza tego typu impreza w Łodzi, 
finał WOŚP, Letni Festiwal Teatrów 
Ulicznych, Festiwal Design’u, Syl-
wester Miejski oraz wiele innych.

Atrakcyjność Manufaktury spra-
wia, ze staje się ona jednym z naj-
chętniej wybieranych miejsc zaku-
pów i spędzania wolnego czasu, 
zarówno przez łodzian, jak i przez 
przybywających do miasta. Bada-
nia dotyczące natężenia ruchu�  
(w których określono liczbę po-
jazdów wjeżdżających do Manu-
faktury i pochodzenie terytorialne 
przybywających nimi klientów) 
przeprowadzone w 200� r. wyka-
zały, że  w dzień wolny od pracy do 
Manufaktury wjechało przez ba-
dane drogi wjazdowe ponad 5 tys. 
pojazdów. Zdecydowana więk-
szość z nich (ponad �1%) to po-
jazdy z województwa łódzkiego, 
wśród których dominują pojazdy  

1 Badania terenowe zrealizowano 9 lutego (sobota) i 12 lutego (wtorek) równocześnie w dwóch punktach (wjazd od ulicy 
Ogrodowej oraz wjazd od ulicy Drewnowskiej), w godzinach 10.00 - 20.00 (w dzień roboczy) oraz 10.00 - 19.00 (w dzień 
wolny od pracy). Badania przeprowadzone zostały w Uniwersytecie Łódzkim, w ramach ćwiczeń z przedmiotu „Metody badań 
terenowych” realizowanym na II roku studiów dziennych kierunku Turystyka i rekreacja pod kierunkiem  
dr E. Szafrańskiej i mgr. T. Napierały.

Szacunkowa liczba odwiedzających Manufakturę
wg danych z Manufaktury
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z Łodzi (5� % ogółu) oraz powiatów ościennych − najliczniej reprezentowanego zgierskie-
go, a także pabianickiego oraz łódzkiego wschodniego (w sumie 12,2 %). Spośród pozo-
stałych województw najliczniej reprezentowane było województwo mazowieckie oraz  
w znacznie mniejszym stopniu wielkopolskie.

 

Pochodzenie terytorialne pojazdów, które wjechały do Manufaktury 9 i 12 lutego 2008 r. (udział w%).

Dzień wolny od pracy (sobota) Dzień roboczy (wtorek)
Pojazdy z woj. łódzkiego 81,1 77,3
w tym: Łódź
           pow. łódzki wschodni 
           pow. pabianicki 
           pow. zgierski

58,0
2,1
4,0
6,1

54,1
1,8
2,8
7,8

Pojazdy spoza woj. łódzkiego
w tym: woj. mazowieckie
           woj. wielkopolskie

12,9
5,8
2,2

13,5
6,9
2,1

Pojazdy niezidentyfikowane 6,0 9,2
Razem 100,0 100,0

Źródło: Opracowanie autorów.

Pochodzenie terytorialne pojazdów z woj. łódzkiego, które wjechały  
do Manufaktury w  dn. 9 i 12 lutego 2008 r.
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W dzień powszedni natomiast odnotowano wjazd 3,5 tys. samochodów. Podobnie jak 
w dzień wolny, zdecydowana większość z nich, ponad 77%, pochodziła z województwa 
łódzkiego, w tym 54% z Łodzi, a 12,4% z powiatów sąsiadujących ze stolicą wojewódz-
twa. Odwiedzający z innych województw w dzień roboczy, podobnie jak w dzień wolny od  
pracy, poza mazowieckim i wielkopolskim, reprezentowani byli poniżej 1%. 

Analiza pochodzenia klientów odwiedzających samochodem Manufakturę dowodzi,  
że oddziaływanie tego obiektu ma charakter głównie regionalny i związane jest z odległoś-
cią od miasta 

Badania ankietowe2 przeprowadzone wśród klientów Manufaktury wskazują, że głów-
nym celem odwiedzin centrum są zakupy oraz rekreacja, natomiast usługi, z jakich ankie-
towani korzystają w kompleksie najczęściej to usługi gastronomiczne oraz rekreacyjne  
i rozrywkowe.

Centrum Handlowo-Usługowe Manufaktura jest obiektem niezwykle ważnym dla Łodzi 
nie tylko dlatego, że jako przykład udanej rewitalizacji wzmacnia jej poprzemysłową 
tożsamość, ale także dlatego, że przyczynia się do poprawy wizerunku miasta zarówno wśród 
mieszkańców, jak i wśród przybywających. Można zatem stwierdzić, że funkcjonowanie 
Manufaktury zwiększa atrakcyjność Łodzi, w tym także atrakcyjność turystyczną i przyczynia 
się do rozwoju miasta.

2 Badania ankietowe prowadzone zostały przez J. Kostecką wśród 212 respondentów odwiedzających Manufakturę w okresie 
od 15 czerwca do 30 września 2006 r. (Kostecka J., 2007, Kompleks Manufaktura – nowa przestrzeń turystyczno-rekreacyjna 
Łodzi, praca magis-terska napisana w Katedrze Geografii Miast i Turyzmu UŁ pod kierunkiem S. Liszewskiego, ss. 99)

Główne usługi, z których korzystali odwiedzający  Manufakturę w 2006 r.
Źródło: opracowanie autorów na podstawie J. Kostecka 2007 r.

Główne cele odwiedzin  Manufakturę w 2006 r.
Źródło: opracowanie autorów na podstawie J. Kostecka 2007 r.
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4.3. Łódź w opiniach i ocenach odwiedzających

�.3.1. Wybrane elementy oferty turystycznej Łodzi w ocenie odwiedzających miasto 

Podobnie jak w roku 2008 respondenci w oparciu o pięciostopniową skalę (bardzo źle, źle, ani 
dobrze ani źle, dobrze, bardzo dobrze) ocenili wybrane elementy oferty Łodzi. Składały się na 
nie zarówno cechy niematerialne (np. atmosfera miejscowości, gościnność, bezpieczeństwo), jak  
i materialne (np. oznakowanie, transport lokalny). Co istotne – tak jak w 2008 r wyższe uznanie  
w opinii wszystkich badanych (największy udział ocen dobrych i bardzo dobrych) zdobyły ele-
menty niematerialne – gościnność (odpowiednio 44% i 30%), atmosfera miejscowości (52%  
i 21%), życzliwość mieszkańców (44% i 26%) (tab. 4.20). Jedynym materialnym elementem łódz-
kiej oferty, który zdobył tak wysokie noty była gastronomia (oceniona jako dobra przez 57%  
i bardzo dobra 21% badanych). Elementem najsłabiej ocenianym podobnie jak w roku poprzednim 
była czystość na ulicach (jako złą i bardzo złą oceniło ją ponad 28% respondentów). O istotności 
tego aspektu w postrzeganiu Łodzi może świadczyć najniższy udział badanych (ok. 6%), którzy 
nie mieli zdania w tej kwestii. Najmniej osób (32%) oceniło usługi przewodników. 

T a b el a   4.20. Wybrane elementy oferty turystycznej Łodzi w ocenie ogółu respondentów w 2009 r.

Wyszczególnienie

Ocena respondentów

bardzo 
zła

zła
ani zła ani 

dobra
dobra

bardzo 
dobra

nie mam 
zdania

%

Atmosfera miejscowości 1,2   2,9 15,7 52,1 21,0   7,0
Baza noclegowa 0,5   4,8 17,1 31,9 10,9 34,8
Bezpieczeństwo 3,1   8,5 21,6 44,7   8,2 13,9
Czystość na ulicach 8,2 20,2 25,8 35,3   4,4   6,2
Dojazd do miasta 4,9   9,8 23,8 48,1   6,6   6,6
Dostępność bankomatów 0,2   4,7 12,5 46,0 11,0 25,6
Dostępność Internetu 1,2   4,8 14,5 25,9   7,5 46,1
Gastronomia 0,6   1,9   9,0 57,2 21,0 10,3
Gościnność 0,6   1,8   8,5 44,4 29,9 14,8
Informacja turystyczna 0,8   3,5 11,4 19,4   5,8 59,1
Jakość obsługi turysty 0,3   1,7   8,9 31,5 12,7 44,8
Możliwość płatności kartą 0,3   3,2   9,6 40,8 13,7 32,3
Oznakowanie turystyczne 1,6 14,2 19,9 24,0   4,9 35,4
Rozrywka 0,5   3,0   6,4 25,7 13,4 51,0
Toalety publiczne 7,5 13,9 13,2 15,6   2,0 47,8
Transport lokalny 5,6   9,3 17,4 26,3   4,0 37,4
Usługi przewodników 0,5   1,6   3,4 14,5 13,1 66,8
Życzliwość mieszkańców 0,7   1,4   8,5 43,8 26,3 19,3

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Uzupełnieniem w stosunku do badań z 2008 r. jest wprowadzona do analizy ocena każdego  
z uwzględnionych w badaniu elementów w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich wyni-
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ków w obrębie danej subpopulacji (rys. 4.20�). W świetle uzyskanych wyników widać wyraźniej 
gradację uzyskanych ocen w skali od 1 do 5 (przy czym 1 oznacza minimum, a 5 maksimum).  
W badanych grupach najlepszy uzyskany wynik wyniósł 4,4, a najgorszy 2,8.

Na pozytywny obraz Łodzi w ocenie ba-
danych odwiedzających najsilniej wpłynę-
ła jej gościnność – tab. 4.20. Gościnność 
zdobyła najwięcej wskazań bardzo do-
brych, zwłaszcza wśród obcokrajowców 
(ok. 46%; wśród Polaków 27%) i osiąg-
nęła najwyższą średnią arytmetyczną ocen 
(odpowiednio 4,4 i 4,2) (tab. 4.21 i 4.22,  
rys. 4.20). Co trzeci cudzoziemiec i co 
czwarty Polak bardzo wysoko ocenił po-
nadto życzliwość mieszkańców Łodzi 
(średnia arytmetyczna 4,2). Prawie co piąty 
badany (bez względu na pochodzenie) bar-
dzo dobrze ocenił atmosferę miasta, zaś co 
drugi określił ją jako dobrą (średnia 4,0). 
W przypadku badanych obcokrajowców 
istotne jest (wyższe niż w 2008 r. i wyższe 
niż u Polaków) postrzeganie Łodzi jako 
miasta bezpiecznego (prawie 58% ocen 
dobrych i 13% bardzo dobrych), co z pew-
nością wzmacnia pozytywny obraz mia-
sta i stwarza margines większej tolerancji  
dla innych niedociągnięć.  

Wśród materialnych komponentów miej-
skiej oferty turystycznej najwyżej (średnia 
4,2 u obcokrajowców i 4,1 u Polaków) 
oceniono gastronomię. Ocena ta jest także 
istotna z racji, że gastronomia była naj-
częściej wykorzystywanym elementem 
łódzkiej oferty w gronie ankietowanych. 
Bardzo dobrze ocenił łódzką gastronomię 
prawie co trzeci cudzoziemiec i co drugi 
Polak, dobrze ponad połowa gości z za-
granicy i ok. 60% badanych mieszkańców 

� Odpowiedzi „bardzo źle” przypisano wartość 1, odpowiedzi „bardzo dobrze” wartość 5. 

Rys. 4.20. Ocena (średnia arytmetyczna) wybranych elementów oferty  
turystycznej Łodzi dokonana przez ankietowanych odwiedzających  

miasto Polaków i cudzoziemców w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Polski. Na temat oferty rozrywkowej Łodzi wypowiedziało się tylko ok. 50% badanych Polaków  
i 40% cudzoziemców. Oceniono ją na poziomie dobrym (3,9 i 4,0). Porównywalne do 2008 r. noty 
zdobyła baza noclegowa. Jej oceny, z reguły lepszej (co można wiązać z faktem noclegów prze-
ważnie w hotelach), częściej dokonywali cudzoziemcy. Co czwarty określił łódzką bazę noclego-
wą jako bardzo dobrą, ponad 42% jako dobrą. Średnia ocena bazy noclegowej uzyskana wśród 
gości krajowych wyniosła 3,7, a u gości zagranicznych 3,9. Najniższą średnią ocenę w tej grupie 
zdobyło oznakowanie turystyczne (odpowiednio 3,3 i 3,2). Respondenci docenili fachowość łódz-
kich przewodników turystycznych (średnia 4,3 u cudzoziemców i 4,1 u Polaków). Nieco krytycz-
niej ocenili informację turystyczną (średnia 3,6), należy jednak zaznaczyć, że oceny taj dokonało 
niewiele ponad 50% cudzoziemców i mniej niż 40% Polaków (tab. 4.21, 4.22). Ocena ogólnej 
jakości obsługi turysty (określana przez prawie 1/3 respondentów jako dobra) osiągnęła średnią 
4,1 wśród obcokrajowców i 4,0 wśród Polaków. 

T a b e l a  4.21. Wybrane elementy oferty turystycznej Łodzi w ocenie badanych Polaków w 2009 r.

Wyszczególnienie

Ocena respondentów

bardzo zła zła
ani zła ani 

dobra
dobra

bardzo 
dobra

nie mam 
zdania

%

Atmosfera miejscowości 0,9   2,8 16,4 52,6 20,7   6,6
Baza noclegowa 0,6   4,9 16,4 29,7   8,1 40,4
Bezpieczeństwo 3,4   9,3 22,9 42,3   7,4 14,8
Czystość na ulicach 9,2 20,9 26,1 34,3   2,5   6,9
Dojazd do miasta 4,8   9,7 21,4 50,8   7,1   6,2
Dostępność bankomatów 0,2   4,7 13,0 46,8   9,4 25,9
Dostępność Internetu 0,2   3,6 14,7 25,0   6,7 49,8
Gastronomia 0,5   2,0   9,0 58,3 19,0 11,3
Gościnność 0,7   1,8   8,7 45,4 26,9 16,5
Informacja turystyczna 0,6   3,2 10,9 19,1   5,0 61,2
Jakość obsługi turysty 0,4   1,4   9,8 30,9 12,1 45,4
Możliwość płatności kartą 0,2   2,1 10,1 41,6 13,6 32,3
Oznakowanie turystyczne 1,6 14,3 19,6 23,4   5,5 35,6
Rozrywka 0,6   3,0   6,6 26,1 14,6 49,0
Toalety publiczne 7,9 14,9 13,9 17,4   1,9 44,0
Transport lokalny 6,4 10,7 16,9 25,6   4,0 36,4
Usługi przewodników 0,7   1,8   3,3 12,6 10,8 70,9
Życzliwość mieszkańców 0,7   1,1   8,2 44,9 25,0 20,1

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wśród badanych Polaków najwięcej określiło swoje stanowisko na temat dojazdu do Łodzi. 
Wbrew oczekiwaniom dostępność komunikacyjna zewnętrzna miasta położonego w centrum Pol-
ski zdobyła w ocenie niewiele więcej niż połowy Polaków i 1/3 cudzoziemców ocenę dobrą. Osta-
tecznie średnia ukształtowała się na względnie niskim poziomie - 3,5 i 3,2. Takie same wartości  
(w odwrotnej kolejności) zdobył w ocenie respondentów transport lokalny w Łodzi. 
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Na podobnym do roku 2008 poziomie oceniono możliwość płatności kartą, dostępność do ban-
komatów i dostępność Internetu. Podobnie do roku poprzedniego najbardziej krytyczne oceny 
odnoszą się do czystości na ulicach (jakkolwiek ocenianej przez ok. 40% cudzoziemców jako 
dobra), a przede wszystkim do toalet publicznych. 

T a b e l a  4.22. Wybrane elementy oferty turystycznej Łodzi w ocenie badanych turystów zagranicznych w 2009 r.

Wyszczególnienie

Ocena respondentów

bardzo zła zła
ani zła ani 

dobra
dobra bardzo dobra

nie mam 
zdania

%
Atmosfera miejscowości 2,6   3,5 12,2 49,6 22,6   9,6
Baza noclegowa 0   4,5 20,7 42,3 24,3   8,1
Bezpieczeństwo 1,8   4,5 14,4 57,7 12,6   9,0
Czystość na ulicach 2,7 16,1 24,1 40,2 14,3   2,7
Dojazd do miasta 5,3 10,6 36,3 34,5   4,4   8,8
Dostępność bankomatów 0   4,9   9,8 42,2 18,6 24,5
Dostępność Internetu 5,5 10,0 13,6 30,0 10,9 30,0
Gastronomia 0,9   1,8   8,8 51,3 31,9   5,3
Gościnność 0   1,8   7,1 39,3 46,4   5,4
Informacja turystyczna 1,9   4,8 13,5 21,2   9,6 49,0
Jakość obsługi turysty 0   2,8   4,7 34,6 15,9 42,1
Możliwość płatności kartą 0,9   8,3   7,4 37,0 13,9 32,4
Oznakowanie turystyczne 1,8 13,6 20,9 27,3   1,8 34,5
Rozrywka 0   2,9   5,7 23,8   7,6 60,0
Toalety publiczne 5,6   9,3 10,2   7,4   2,8 64,8
Transport lokalny 1,9   2,8 19,6 29,9   3,7 42,1
Usługi przewodników 0   1,0   3,8 23,1 23,1 49,0
Życzliwość mieszkańców 0,9   2,6 10,5 37,7 33,3 14,9

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Podsumowując można stwierdzić, że w 2009 roku, tak jak w roku poprzednim, generalna ocena 
oferty turystycznej miasta jest dobra. Nadal największymi atutami Łodzi w ocenie jej gości są 
gościnność i życzliwość mieszkańców, natomiast najsłabszymi czystość ulic i toalety publiczne.

4.3.2. Łódzkie imprezy i wydarzenia w ocenie odwiedzających miasto 

Analiza opinii respondentów na temat wydarzeń i imprez, które miały miejsce w Łodzi  
w 2009 r. jest częścią analizy oferty turystycznej miasta (rys. 4.21). 

Kalendarz łódzkich imprez i wydarzeń 2009 r. był dość bogaty i zróżnicowany. Co istotne część 
z tych przedsięwzięć odbywała się w miesiącach prowadzenia badań. Były wśród nich łódzkie 
imprezy cykliczne (podobnie jak w terminie badań w 2008 r. – Festiwal Dialogu Czterech Kultur), 
jak i okazjonalne, często o utrwalonej międzynarodowej randze (np. sportowe – Liga Światowa 
w Siatkówce Mężczyzn, EuroBasket, Mistrzostwa Europy Kobiet w Piłce Siatkowej, naukowe 
– konferencja ICRC). Jak pokazała analiza celów przyjazdu i sposobów spędzania czasu podczas 
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pobytu w Łodzi, wydarzenia, zwłaszcza sportowe, przyciągnęły do Łodzi większą niż w 2008 r. 
grupę respondentów, głównie krajowych odwiedzających jednodniowych. 

Rys. 4.21. Ocena (średnia arytmetyczna) łódzkich imprez i wydarzeń przez badanych odwiedzających krajowych i zagranicznych w 2009 r.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

T a b e l a  4.23. Wydarzenia i imprezy w Łodzi w ocenie ogółu respondentów w 2009 r.

Wydarzenia

Ocena respondentów

bardzo zła zła
ani zła ani 

dobra
dobra

bardzo 
dobra

nie mam 
zdania

%
Filmowe 0,2 0,2 5,6 14,2 10,7 69,0
Muzyczne 0,2 0,7 6,6 14,1   6,9 71,5
Teatralne 0,2 0,2 5,1 12,6   7,5 74,4
Sportowe 0,2 0,2 5,3 13,9 12,4 68,0

Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

W 2009 r. oprócz wydarzeń kulturalnych (filmowych, muzycznych i teatralnych) ocenie podda-
no również imprezy sportowe. W porównaniu z sytuacją z 2008 r. respondenci, głównie krajowi 
częściej dokonywali oceny łódzkich wydarzeń (kulturalnych) (tab. 4.23–4.25). Najwięcej jednak 
osób (ok. 1/3) – głównie Polaków przedstawiło swoje opinie na temat imprez sportowych. Prze-
ważały wśród nich oceny „dobrze” – 16% i „bardzo dobrze” – ponad 14%, co w efekcie dało śred-
nią 4,2. Wśród cudzoziemców tylko niecałe 10% oceniło wydarzenia sportowe, jednak średnia 
tych ocen była nieznacznie wyższa (4,3). Obcokrajowcy częściej oceniali wydarzenia kulturalne, 
i, tak jak w roku 2008, największe ich uznanie zdobyły wydarzenia filmowe – 4,4. Podobne opinie 
wyrazili badani odwiedzający z Polski – wydarzenia filmowe bardzo dobrze oceniło ok. 9%, a do-
brze ok. 6% (spośród prawie 17% oceniających). Średnia ocena ukształtowała się na poziomie 4,1.  
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O ile cudzoziemcy żadnego z rodzaju wydarzeń nie ocenili źle lub bardzo źle, o tyle wśród  
Polaków sporadycznie zdarzyły się takie odpowiedzi. 

T a b e l a  4.24. Wydarzenia i imprezy w Łodzi w ocenie badanych odwiedzających Polaków w 2009 r.

Wydarzenia

Oceny respondentów

bardzo zła zła
ani zła ani 

dobra
dobra

bardzo 
dobra

nie mam 
zdania

%
Filmowe 0,2 0,2 6,5 16,1 11,2 65,8
Muzyczne 0,2 0,9 7,2 15,7   7,0 69,1
Teatralne 0,2 0,2 5,8 13,5   8,3 72,0
Sportowe 0,2 0,2 6,2 16,0 14,3 63,0

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

T a b e l a  4.25. Wydarzenia i imprezy w Łodzi w ocenie badanych turystów zagranicznych w 2009 r.

Wydarzenia

Ocena respondentów

bardzo zła zła
ani zła ani 

dobra
dobra

bardzo 
dobra

nie mam 
zdania

%
Filmowe 0 0 2,0 5,9 8,9 83,2
Muzyczne 0 0 4,0 6,9 6,9 82,2
Teatralne 0 0 2,0 8,9 4,0 85,1
Sportowe 0 0 1,0 4,1 4,1 90,8

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Ogólnie odbywające się w Łodzi imprezy i wydarzenia ankietowani ocenili dobrze, a w porów-
naniu do ocen pozostałych elementów oferty turystycznej miasta imprezy sportowe i wydarzenia 
filmowe należały do największych atutów Łodzi w 2009 r.

4.3.3. Ocena cen w stosunku do jakości świadczonych usług 

W prowadzonym badaniu respondenci ocenili relacje wysokości cen do jakości świadczonych 
usług. W 2009 r. w grupie ocenianych usług uwzględniono dodatkowo zakupy. Okazało się,  
że wraz z gastronomią są one najchętniej (bez względu na pochodzenie ankietowanych) oceniany-
mi usługami, co wynika m.in. z ich popularności w ramach turystyki miejskiej (tab. 4.26). Przyj-
mując, że kluczowym czynnikiem opiniotwórczym dla respondentów było ich doświadczenie wi-
dać wyraźne związki między sposobami spędzania czasu w Łodzi, organizacją i długością pobytu  
a ilością opinii na temat adekwatności cen do jakości poszczególnych świadczonych usług.  
Logiczne zatem, że cudzoziemcy częściej niż Polacy (z dużym udziałem odwiedzających jedno-
dniowych) dokonywali oceny usług noclegowych itp. W celu lepszego zobrazowania zjawiska 
zebrane oceny przedstawiono w układzie skumulowanym (rys. 4.22). 



RUCH TURYSTYCZNY W ŁODZI I WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 ROKU 71

T a b e l a  4.26. Opinie respondentów o wysokości cen do jakości świadczonych usług w 2009 r.

Usługi

Oceny

Respondenci wysokie odpowiednie niskie Brak opinii

%

Noclegi
Polacy 

cudzoziemcy
14,2
14,7

35,0
49,5

  3,2
18,3

47,6
17,4

Gastronomia
Polacy

cudzoziemcy
15,5
  4,5

65,8
56,3

  4,8
35,7

13,9
3,6

Zakupy
Polacy 

cudzoziemcy
16,2
4,6

54,2 
38,0

  4,7 
29,6

24,9 
27,8

Teatr
Polacy

cudzoziemcy
13,1  

 0
17,9 
11,9

1,3 
6,9

67,8 
81,2

Kino
Polacy 

cudzoziemcy
14,3  

 0
23,7 
11,0

2,1  
6,0

60,0 
83,0

Usługi przewodnickie
Polacy

cudzoziemcy
  2,2  
 3,0

10,5 
22,2

1,3   
6,1

85,9 
68,7

Transport lokalny
Polacy 

cudzoziemcy
15,2  
 1,0

31,6 
18,1

5,9 
35,2

47,3 
45,7

Muzea
Polacy

cudzoziemcy
  1,5   
1,9

34,4 
21,9

15,2 
27,6

48,9 
48,6

Imprezy kulturalne
Polacy 

cudzoziemcy
  9,0  
 3,1

23,9 
13,3

2,4  
5,1

64,7 
78,6

Baza sportowo-rekreacyjna
Polacy

cudzoziemcy
16,8  
 2,0

17,0   
4,1

1,7  
 4,1

64,5 
89,8

Kluby, dyskoteki, puby
Polacy 

cudzoziemcy
14,2   
1,0

27,3 
17,6

  3,4 
13,7

55,2 
67,6

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 4.22. Ceny w stosunku do jakości świadczonych usług w 2009 r. (rozkład wewnętrzny odpowiedzi)
Ź r ó d ł o: opracowanie własne

W gronie badanych mieszkańców Polski generalnie dla wszystkich rodzajów usług przeważały 
opinie, że stosunek cen do jakości świadczeń jest odpowiedni. Jedynie opłaty wstępu do muzeów 
ok. 1/3 Polaków określiła jako niskie. Duża grupa mieszkańców Polski zaznaczyła natomiast zbyt 
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wysokie ceny biletów do teatrów i kin oraz bazy rekreacyjno-sportowej. Informacja ta korespon-
duje z obserwowanym w wynikach badań słabym wykorzystaniem przez Polaków oferty tych 
obiektów i tłumaczy po części zaistniałą sytuację. Wśród cudzoziemców także przeważały opinie, 
że poziom cen jest adekwatny do jakości świadczonych usług. Wyjątek stanowiły opłaty za trans-
port lokalny i bilety do muzeów, których wysokość większość obcokrajowców oceniła jako niską. 
Znamienne, że w ocenach cudzoziemców dominują opinie o cenach odpowiednich i niskich, pod-
czas gdy wśród Polaków o cenach odpowiednich i wysokich. 

Konkludując – o ile konkurencyjne ceny mogą być argumentem dla turystów zagranicznych, 
o tyle ten sam ich poziom lub, co gorsze, nieznaczny jego wzrost może stać się barierą rozwoju 
krajowego ruchu turystycznego, który jest podstawą łódzkiej turystyki. 

4.3.4. Możliwości zwiększenia wydatków

W porównaniu z rokiem 2008 respondenci okazali większą (o ok. 9%) skłonność do zwiększe-
nia wydatków podczas pobytu w Łodzi. Jest to istotna informacja, zważywszy na powszechną ten-
dencję do oszczędności związaną z globalnym kryzysem ekonomicznym. Co ciekawe w 2009 r. 
częściej Polacy (ok. 60%) niż jak w 2008 r. obcokrajowcy (ok. 50%) składali takie deklaracje  
(tab. 4.27). 

T a b e l a  4.27. Skłonność zwiększenia wydatków wśród respondentów w 2009 r.

Skłonność do zwiększenia wydatków
Polacy Cudzoziemcy Turyści Odwiedzający jednodniowi Ogółem

%

Tak 59,6 50,5 60,1 56,0 58,4

Nie 40,4 49,5 39,9 44,0 41,6

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Różnica między deklaracjami turystów a odwiedzających nie jest duża – ewentualne możliwo-
ści wydatkowania większych sum wskazało ok. 60% turystów i 56% odwiedzających jednodnio-
wych.

Do wymienianych propozycji ewentualnych dodatkowych większych wydatków ponoszonych 
przez odwiedzających Łódź należą (według kolejności najczęstszych wskazań)

– rozrywka (ok. 40% Polaków, ok. 30% obcokrajowców),
– zwiedzanie (ok. 20% Polaków, ok. 15% obcokrajowców),
– konsumpcja (ok. 15% Polaków, ok. 20% obcokrajowców),
– zakup pamiątek (ok. 15% Polaków, ok. 10% obcokrajowców),
– inne zakupy (ok. 10% Polaków, ok. 15% obcokrajowców),
– imprezy i wydarzenia kulturalne (ok. 5% Polaków, ok. 20% obcokrajowców).
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4.3.5. rekomendacja Łodzi znajomym 

Większość badanych (70%), którzy w 2009 r. gościli w Łodzi poleciłaby odwiedzenie miasta 
swoim znajomym. Nieznacznie większe uznanie zyskała Łódź w oczach odwiedzających ją ob-
cokrajowców (ponad 74%) niż mieszkańców Polski (ponad 69%). Prawie 23% respondentów nie 
potrafiło określić swojego stanowiska (tab. 4.28).

T a b e l a  4.28. Rekomendacja Łodzi znajomym przez respondentów w 2009 r.
 

Rekomendacja
Polacy Cudzoziemcy Ogółem

%
Tak 69,2 74,4 70,0
Nie   7,9   8,5   8,0
Nie wiem 22,9 17,1 22,0

Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

Wśród powodów, dla których respondenci poleciliby Łódź znajomym najczęściej wskazywano 
zabytki architektury, atmosferę miejsca, wydarzenia i rozrywkę. Najwięcej osób określiło Łódź 
jako „ciekawe miasto”; przymiotnik „ciekawe” (miejsca, wydarzenia, ludzie, atmosfera itp.) wy-
korzystano przy ok. 15% podawanych argumentów dla rekomendacji Łodzi. Najczęściej jako kon-
kretny pozytywny argument wskazywano Manufakturę. Część opinii odniosła się do odmienne-
go, intrygującego charakteru miasta – zwłaszcza jej przemysłowej przeszłości, jak i widocznych 
współczesnych zmian. Ankietowani wskazywali, że jest to „miasto, w którym coś się dzieje”, jak 
również na ciekawe wydarzenia kulturalne. Wśród powtarzających się uzasadnień, dlaczego bada-
ni nie poleciliby Łodzi swoim znajomym, dominowały opinie, że miasto jest brudne, zaniedbane, 
szare, biedne, brzydkie, ma kiepski stan dróg i torowisk. 

Bardziej krytyczni w swoich uwagach byli badani Polacy. Cudzoziemcy wskazywali najczęś-
ciej, że Łódź jest miastem o interesującej historii. Część zaznaczała, że Łódź jest celem wartym 
podróży, miastem stosunkowo niedrogim, o wielu twarzach, dobrze położonym i „innym niż inne 
miasta i regiony Polski”.

4.3.6. deklaracja ponownych odwiedzin miasta 

W stosunku do 2008 r. w gronie tegorocznych ankietowanych nieznacznie więcej osób stwier-
dziło, że nie wie, czy odwiedzi Łódź ponownie (ponad 16%) (tab. 4.29). Tak jak w roku poprzed-
nim częściej, co jest zrozumiałe, takiej odpowiedzi udzielali cudzoziemcy (prawie co czwarty). 
Wśród Polaków spadł (o ok. 6%) do poziomu ok. 48% udział odpowiedzi zapewniającej o po-
nownej wizycie w Łodzi, podczas gdy wśród cudzoziemców wynosi on nadal ok. 30%, podobnie 
jak w przypadku odpowiedzi „raczej tak”. Więcej ankietowanych niż w 2008 r. odpowiedziało, że 
do Łodzi „nie” lub „raczej nie” planuje ponownie przyjechać (łącznie blisko 13% cudzoziemców  
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i niecałe 4% Polaków). Były to głównie osoby, które przyjechały do miasta z odległych pozaeuro-
pejskich destynacji w celu uczestnictwa w okazjonalnych przedsięwzięciach – międzynarodo-
wych konferencjach, wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

T a b e l a  4.29. Deklaracja ponownych odwiedzin miasta przez respondentów w 2009 r

Deklaracja
Polacy Cudzoziemcy Ogółem

%
Tak 48,2 31,0 45,6
Raczej tak 33,4 31,9 33,2
Raczej nie   3,3   6,9   3,8
Na pewno nie   0,3   6,0   1,2
Nie wiem 14,8 24,1 16,2

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

4.3.7. główne atrakcje turystyczne Łodzi w opinii respondentów

Tabela 4.30 przedstawia główne atrakcje turystyczne Łodzi w opinii odwiedzających Łódź  
w 2009 r. Ranking, sporządzony w oparciu o samodzielne wskazania respondentów (możliwość 
podania trzech atrakcji), wykazuje duże podobieństwo do sytuacji sprzed roku. Co trzeci badany, 
bez względu na pochodzenie, wskazał na kompleks „Manufaktura” jako główną atrakcję tury-
styczną Łodzi. Co piąty typował ulicę Piotrkowską – do czasu rewitalizacji jurydyki Poznańskiego 
główny atut Łodzi. Warto w tym miejscu przypomnieć, że pod względem frekwencji turystycznej 
respondentów obiekty te były ogólnie na tym samym poziomie, a w grupie cudzoziemców wręcz 
proporcjonalnie więcej osób odwiedziło ulicę Piotrkowską niż Manufakturę. W tegorocznych 
badaniach trzecie miejsce w rankingu – głosami wyłącznie Polaków – zajęły międzynarodowe 
imprezy sportowe odbywające się w nowej hali Atlas Arena. W tej subiektywnej ocenie atrakcyj-
ności turystycznej na znaczeniu najbardziej straciło Stare Miasto (zajmujące trzecie miejsce pod 
względem frekwencji wśród cudzoziemców i piąte wśród Polaków).

Kolejne, mniej liczne wskazania odnosiły się do innych znanych zabytków miasta – kompleksu 
Księży Młyn i mieszczącego się w pobliżu, w pałacu Scheiblera – Muzeum Kinematografii (razem 
7,9%), pałacu Izraela Poznańskiego (3,4%), Muzeum Włókiennictwa wraz z nowym Skansenem 
Miejskiej Architektury Drewnianej. Wyróżniające się w skali miasta dwa obiekty związane za-
równo z historią łódzkich Żydów, jak i tragedią holokaustu z okresu Litzmannstadt – cmentarz 
przy ulicy Brackiej i Stacja Radegast – wskazało niecałe 5% ogółu ankietowanych. Co jednak 
znaczące, sam kirkut był trzecim w kolejności najważniejszym symbolem miasta dla cudzoziem-
ców. Część respondentów ogólnie wskazywała na „zabytkowe kamienice”, „zabytki architektu-
ry”, „architekturę” Łodzi (odpowiedź „architektura”), nieliczni na wydarzenia kulturalne. Słabiej 
(być może z racji znacznie niższego zeszłorocznego poziomu korzystania z oferty) oceniane były 
łódzkie kluby i puby. W ogóle nie pojawiły się wśród wskazań zakupy (ani centra handlowe), 
baza gastronomiczna itp. Doceniono natomiast Muzeum Sztuki, zwłaszcza nowe MS2. Wśród 
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różnorodnych odpowiedzi zamkniętych w kategorii „inne” sporadycznie pojawiały się wskazania 
na Ogród Zoologiczny, Ogród Botaniczny, Palmiarnię – obiekty wymieniane w poprzednim ran-
kingu. Konkludując należy zaznaczyć, że niektóre nowe łódzkie przedsięwzięcia (MS2, imprezy 
sportowe w Arenie) nie tylko zaistniały w świadomości badanych, lecz równie szybko zyskały ich 
zainteresowanie i uznanie. Pamiętając m.in. o przeważającym samodzielnym sposobie organizacji 
przyjazdów do Łodzi i dominującym źródle informacji o mieście (znajomi i rodzina) warto się 
zastanowić, czy nowe przedsięwzięcia stanowią atrakcję także dla mieszkańców miasta, czy są 
wśród nich wystarczająco znane. Być może warta rozważenia jest np. szersza informacja i promo-
cja (np. skansenu przy Muzeum Włókiennictwa, Dętki, Stacji Radegast) skierowana do łodzian. 

T a b e l a  4.30. Największe atrakcje turystyczne miasta w ocenie badanych odwiedzających Łódź
w 2009 r. (możliwość wskazania trzech atrakcji)

Atrakcje turystyczne
Polacy Cudzoziemcy Ogółem

%
Manufaktura 33,4 35,2 33,0
Ulica Piotrkowska 21,2 18,7 20,3
Imprezy sportowe   9,8   0 10,0
Księży Młyn   4,5   7,1 4,9
Kirkut przy ul. Brackiej   1,6 13,2 3,7
Pałac Izraela Poznańskiego (Muzeum Historii Miasta Łodzi)   3,7   2,2 3,4
Muzeum Kinematografii   3,2   2,2 3,0
Architektura   3,0   3,3 3,0
Muzeum Sztuki   2,5   4,9 2,9
Łagiewniki (klasztor, las, kapliczki)   1,7   1,1 1,6
Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej   1,9   0 1,5
Kluby i puby   1,7   0 1,4
Imprezy i wydarzenia kulturalne   1,6   0 1,3
Muzeum Włókiennictwa i skansen   1,0   0,5 0,9
Kompleks basenowy „Fala”   1,0   0 0,8
Stacja Radegast   0,9   0,5 0,8
Inne   7,3 10,0 7,6

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Studium przypadku

Atlas Arena 

Jednym z większych wydarzeń w Łodzi  było otwarcie w czerwcu 2009 r. wielofunkcyjnej hali, 

która w wyniku rozpisanego konkursu nazwana została Atlas Areną. Zlokalizowany przy ulicy Ban-

durskiego obiekt jest częścią projektowanego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kulturalnego. Hala 

jest jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Jej powierzchnia  liczy prawie 2� tys. m2, 

a maksymalna liczba osób biorących udział w imprezach to prawie 13 tys. osób. Inwestycja została 

zrealizowana zarówno ze środków miasta, jak i  dotacji UE, i pochłonęła ponad 2�0 mln zł. Budowa 

hali rozpoczęła się w 2005 r., a w czerwcu 2009 zorganizowano w niej pierwszą imprezę (dwa mecze 

siatkarskie Polska-Brazylia w ramach Ligi Światowej).

Położenie  i widok  Atlas Areny w Łodzi

Cechą charakterystyczną obiektu jest to, że oprócz licznych dyscyplin sportowych (m.in. siatkówka, 

koszykówka, piłka ręczna, lekkoatletyka, boks) można w niej organizować inne imprezy masowe, 

np. koncerty czy targi. W najbliższym sąsiedztwie hali znajduje się około 2000 miejsc parkingowych, 

co jest wielkością niezadowalającą w przypadku dużych imprez o charakterze międzynarodowym 

czy ogólnopolskim. Imprezy, które odbyły się w obiekcie w 2009 r. (w sumie odbyło się ich 15) 

miały zarówno charakter sportowy Liga Światowa Siatkarzy, Mistrzostwa Europy Koszykarzy, 

Mistrzostwa Europy Siatkarek, pojedynek bokserski Gołota-Adamek), jak i kulturalny (występ Chóru 

Aleksandrowa, zespołu A-ha). 
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Studium przypadku

Atlas Arena 

Jednym z większych wydarzeń w Łodzi  było otwarcie w czerwcu 2009 r. wielofunkcyjnej hali, 

która w wyniku rozpisanego konkursu nazwana została Atlas Areną. Zlokalizowany przy ulicy Ban-

durskiego obiekt jest częścią projektowanego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kulturalnego. Hala 

jest jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Jej powierzchnia  liczy prawie 2� tys. m2, 

a maksymalna liczba osób biorących udział w imprezach to prawie 13 tys. osób. Inwestycja została 

zrealizowana zarówno ze środków miasta, jak i  dotacji UE, i pochłonęła ponad 2�0 mln zł. Budowa 

hali rozpoczęła się w 2005 r., a w czerwcu 2009 zorganizowano w niej pierwszą imprezę (dwa mecze 

siatkarskie Polska-Brazylia w ramach Ligi Światowej).

Położenie  i widok  Atlas Areny w Łodzi

Cechą charakterystyczną obiektu jest to, że oprócz licznych dyscyplin sportowych (m.in. siatkówka, 

koszykówka, piłka ręczna, lekkoatletyka, boks) można w niej organizować inne imprezy masowe, 

np. koncerty czy targi. W najbliższym sąsiedztwie hali znajduje się około 2000 miejsc parkingowych, 

co jest wielkością niezadowalającą w przypadku dużych imprez o charakterze międzynarodowym 

czy ogólnopolskim. Imprezy, które odbyły się w obiekcie w 2009 r. (w sumie odbyło się ich 15) 

miały zarówno charakter sportowy Liga Światowa Siatkarzy, Mistrzostwa Europy Koszykarzy, 

Mistrzostwa Europy Siatkarek, pojedynek bokserski Gołota-Adamek), jak i kulturalny (występ Chóru 

Aleksandrowa, zespołu A-ha). 

Zarówno pod względem orga-
nizacji imprez sportowych, jak 
i kulturalnych Atlas Arena została 
zaliczona do polskiej, ale i euro-
pejskiej ekstraklasy. Na wszyst-
kich ważniejszych imprezach 
organizowanych w obiekcie no-
towano komplety publiczności. 
Walka A. Gołoty z T. Adamkiem 
zgromadziła 15 tys. widzów, mi-
strzostwa Europy w siatkówce 
kobiet oglądało ponad 120 tys. 
kibiców. W sumie w roku 2009 
halę odwiedziło ponad 400 tys. 
osób. 

Podobnie bogaty jest kalen-
darz imprez planowanych na rok 
2010. Wśród organizowanych 
w pierwszym półroczu można 
wymienić takie, jak: mecze siat-
karskie Final Four, koncerty ze-
społów Depeche Mode, Tokio 
Hotel czy występ rosyjskiego ba-
letu Bieriozka oraz zespołu pieśni 
i tańca Śląsk. Ogólnopolską ran-
gę obiektu potwierdzają obser-
wacje dokonane na parkingach 
podczas ważniejszych wydarzeń, 
podczas których odnotowano 
pojazdy ze wszystkich woje-
wództw kraju, a także państw 
ościennych.

Opisane wydarzenia odbywa-
jące się w Atlas Arenie nie pozo-

stają bez wpływu na działalność innych podmiotów związanych z obsługą ruchu turystycz-
nego. Według opinii zarządzających w trakcie imprez większym zainteresowaniem cieszyły 
się łódzkie lokale gastronomiczne oraz hotele.

Zaproszenie na mecz PGE „SKRA” Bełchatów z CAI Teruel (Hiszpania).
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Szczególnie Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn Eurobasket wpłynęły na wyraź-
ny wzrost obłożenia pokoi hotelowych w obiektach należących do największego na łódz-
kim rynku operatora hotelowego przedsiębiorstwa Centrum-Hotele Sp. z o.o. Łódź (hotele 
Mazowiecki i Światowit). Ze względu na stale wysokie obłożenie w mniejszym stopniu jest 
to widoczne w hotelu Focus, który od początku działalności przyjmuje grupy sportowców. 
Zdecydowanie mniejsze znaczenie dla analizowanych obiektów miały Mistrzostwa Europy 
w Siatkówce Kobiet (reprezentacje mieszkały m.in. w nowo otwartym hotelu Andel’s).

Niewątpliwie hala widowiskowo-sportowa Atlas Arena staje się nowym symbolem mia-
sta i w dużym stopniu przyczynia się do poprawy jego wizerunku nie tylko wśród osób 
biorących udział w imprezach, ale także w całym kraju poprzez liczne transmisje, relacje 
i doniesienia mediów ogólnopolskich i zagranicznych. Jednoznacznie można stwierdzić, 
że jej funkcjonowanie przyczynia się zarówno do wzrostu ruchu turystycznego w mieście, 
jak i znaczenia miasta na mapie turystycznej Polski i Europy.

Bilet na występ moskiewskiego baletu Bieriozka oraz zespołu Śląsk.

Wykorzystanie pokoi w wybranych łódzkich hotelach podczas zawodów 
Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet 

(23 września - 5 października  2009) oraz analogicznego okresu roku 2008.
Źródło: Dane dyrekcji hoteli.

Wykorzystanie pokoi w wybranych łódzkich hotelach podczas 
zawodów Eurobasket (10-16 września 2009) oraz analogicznego 

okresu roku 2008.
Źródło: Dane dyrekcji hoteli.
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5. AnAliZA ruchu turyStycZnegO W WOjeWódZtWie  
    ŁódZkiM W śWietle bAdAń AnkietOWych W 2009 r.

Zaprezentowana w rozdziale analiza ruchu turystycznego bazuje na wynikach badań ankieto-
wych, przeprowadzonych w drugiej połowie 2009 r. (od połowy czerwca do połowy październi-
ka). Jest to charakterystyka odwiedzających jednodniowych i turystów, przebywających w tym 
czasie w wybranych miejscach województwa łódzkiego, z pominięciem Łodzi, w celach poznaw-
czych lub wypoczynkowych. Analiza została podzielona na cztery części: ogólną charakterystykę 
respondentów, organizację podróży i charakterystykę pobytu, ocenę odwiedzanych miejsc oraz 
opis sylwetki uczestnika ruchu turystycznego. Analiza ma charakter również porównawczy z ba-
daniami ruchu turystycznego przeprowadzonymi w roku 2008 w województwie łódzkim.

5.1. charakterystyka uczestników ruchu turystycznego

W poniższym podrozdziale zostanie dokonana ogólna charakterystyka badanych uczestników 
ruchu turystycznego wg kryterium geograficznego, demograficzno-społecznego i ekonomicznego 
oraz częstotliwości przyjazdów i długości pobytu. 

5.1.1. kryteria geograficzne

Zdecydowaną większość badanych uczestników ruchu turystycznego w województwie łódzkim 
stanowili Polacy (91%), tylko w 9% goście z zagranicy. W 2008 r. goście zagraniczni stanowili 11% 
badanej grupy. Strukturę respondentów wg kraju pochodzenia przedstawia rys. 5.1. 

Podobnie jak w 2008 r., najliczniejszą grupą gości z zagranicy byli Niemcy (prawie 17%). Zgodne 
jest to z ogólnopolskim trendem przyjazdów zagranicznych, w strukturze których Niemcy plasują 
się na pierwszym miejscu (wg Instytutu Turystyki). Kolejną grupę stanowili goście ze Stanów Zjed-
noczonych – ponad 10% (wynik może być determinowany wydarzeniami sportowymi, jakie miały 
miejsce w 2009 r. w Łodzi i regionie, włącznie z Małą Ligą Baseballową w Kutnie), Francji i Holandii 
(po 6%) oraz Wielkiej Brytanii (5%). Na uwagę zasługuje liczna grupa gości ze wschodu (pomi-
mo obowiązku wizowego): z Rosji (9%), Ukrainy (7%) oraz Białorusi (5%). Na kolejnych miejscach 
znaleźli się goście z Czech (ponad 4%), Szwajcarii i Włoch (po 4%), Szwecji i Austrii (po 3%) oraz  
z pozostałych państw, wraz z pojedynczymi przypadkami turystów z Kolumbii, Chin, Grecji i Izraela. 
Należy zaznaczyć, że fakt niewielkiego udziału w badaniach gości z Izraela wynikać może z ograni-
czeń w dostępie do nich osób trzecich, najczęściej związanych z wymogami bezpieczeństwa.

Przestrzenny rozkład krajów zamieszkania, badanych zagranicznych uczestników ruchu tury-
stycznego  województwie łódzkim, przedstawia rys. 5.2.  Charakterystyczna jest koncentracja 
przyjazdów z centralnej i wschodniej Europy. 
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Rys. 5.1. Struktura badanych w województwie łódzkim zagranicznych uczestników ruchu turystycznego w 2009 r. wg kraju zamieszkania
Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

Zdecydowaną większość respondentów stanowili mieszkańcy miast (86%), którzy są bardziej 
mobilni turystycznie niż mieszkańcy wsi (14% badanych). Mieszkańcy wsi stanowili większy 
odsetek wśród badanych Polaków (15%), w odróżnieniu od cudzoziemców (tylko 2%) (tab. 5.1). 

Bezpośredni przyjazd z miejsca zamieszkania może świadczyć o początkowej i tranzytowej lub 
początkowej i jednocześnie docelowej fazie podróży turystycznej. Bezpośrednio z miejsca za-
mieszkania przyjechało do odwiedzanego miejsca w województwie łódzkim 88% badanych gości, 
tylko 12% przybyło z innego miejsca wcześniejszego pobytu. W tym Polacy w 91% przyjeżdżali 
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bezpośrednio z miejsca zamieszkania, cudzoziemcy w 57% przypadków (tab. 5.2). Może to ozna-
czać, że cudzoziemcy rzadziej niż Polacy i rzadziej niż w 2008 r. (68%), rozpoczynali swoją po-
dróż po Polsce w województwie łódzkim, tym samym podróż ta mogła mieć charakter tranzytowy. 
Na podstawie uzyskanych danych nie można określić, w jakim stopniu województwo łódzkie było 
jedynym celem podróży turystycznej mieszkańców pochodzących spoza województwa.

T a b e l a  5.1. Rodzaj miejscowości zamieszkania badanych uczestników ruchu turystycznego w 2009 r.
  

Rodzaj miejscowości Polacy Cudzoziemcy Ogółem
%

Miasto 85,0 97,8 86,1
Wieś 15,0   2,2 13,9

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

T a b e l a  5.2. Bezpośredni przyjazd badanych uczestników ruchu turystycznego  
do miejsca odwiedzanego z miejsca zamieszkania w 2009 r.

Wyszczególnienie Polacy Cudzoziemcy Ogółem
%

Tak 91,1 57,4 88,1
Nie   8,9 42,6 11,9

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 5.2. Kraje pochodzenia zagranicznych uczestników ruchu turystycznego w województwie łódzkim w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Rysunek 5.3 przedstawia rozkład przestrzenny przyjazdów badanych Polaków do województwa 
łódzkiego wg województwa zamieszkania. Największy odsetek stanowili w 2009 r. mieszkańcy 
województwa łódzkiego, aż 49%, co świadczy o bardzo silnej dominacji wewnętrznych migracji 
w ruchu turystycznym po województwie. Poza tym istotną rolę odegrali goście z województw: 
mazowieckiego (19%), śląskiego (8%) i wielkopolskiego (prawie 7%). W dalszej kolejności byli 
to przyjezdni z województw: dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego (po 3%), pomorskiego (po-
nad 2%) i małopolskiego (prawie 2%). 

Warto zaznaczyć, że w porównaniu z rokiem 2008 kolejność pierwszych pięciu województw 
pozostaje bez zmian, co świadczy o istotności tych rynków, tj. trzech województw sąsiadujących  
z województwem łódzkim (mazowieckie, śląskie i wielkopolskie) oraz województwa dolnoślą-
skiego. Najmniejsze znaczenie, podobnie jak w roku ubiegłym, miały województwa znacznie od-
dalone: warmińsko-mazurskie, podkarpackie, lubuskie, podlaskie i zachodniopomorskie.

Wśród ankietowanych znaleźli się mieszkańcy 451 miejscowości (włącznie z gośćmi zagra-
nicznymi, reprezentującymi 83 miejscowości), z czego 50% badanych pochodziło z 27 najliczniej 
reprezentowanych miast (tab. 5.3). Byli to mieszkańcy dużych miast: Łodzi (ponad 10%), War-
szawy (ponad 9%), Wrocławia (2%), Poznania, Krakowa, Gdańska i Katowic oraz miast Polski 
centralnej. Biorąc pod uwagę strukturę przyjazdów wg miejscowości zamieszkania, zauważalny 
jest znaczący udział w grupie podróżujących po obszarze województwa łódzkiego mieszkańców 
stolic pierwszych pięciu województw oraz miast regionu łódzkiego, powiązanych gospodarczo, 
komunikacyjnie i administracyjnie z Łodzią.

Rys. 5.3. Struktura przyjazdów badanych Polaków do województwa łódzkiego wg województw w 2009 r. 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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T a b e l a  5.3. Struktura przyjazdów badanych Polaków do województwa łódzkiego 
wg miejscowości zamieszkania w 2009 r.

Miasto
Udział 

mieszkańców
Skumulowany 

udział mieszkańców
%

Łódź 10,6 10,6

Warszawa 9,2 19,8

Bełchatów 3,2 23,0

Wrocław 2,1 25,1

Piotrków Trybunalski 1,9 27,1

Poznań 1,7 28,8

Częstochowa 1,7 30,6

Radomsko 1,7 32,3

Wieluń 1,4 33,7

Skierniewice 1,4 35,0

Tomaszów Mazowiecki 1,3 36,3

Kutno 1,3 37,6

Łowicz 1,2 38,8

Płock 1,1 39,9

Kraków 1,1 41,0

Gdańsk 1,0 42,0

Pajęczno 0,9 42,9

Pabianice 0,9 43,8

Katowice 0,9 44,7

Kalisz 0,8 45,6

Koluszki 0,8 46,3

Zgierz 0,7 47,1

Zduńska Wola 0,7 47,8

Sieradz 0,7 48,4

Konin 0,7 49,1

Toruń 0,6 49,6

Lublin 0,6 50,2

  Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

5.1.2. kryteria demograficzno-społeczne i ekonomiczne

Podobnie jak w 2008 r., badana grupa charakteryzowała się nieznaczną przewagą mężczyzn 
(53%) nad kobietami (47%). Porównując gości krajowych i zagranicznych, zaznaczyła się prze-
waga mężczyzn wśród cudzoziemców (62%), przy 53% mężczyzn wśród Polaków (rys. 5.4).

Analiza struktury wieku respondentów pokazuje pewne różnice między Polakami a obcokra-
jowcami przyjeżdżającymi do województwa łódzkiego (rys. 5.5). Polacy byli generalnie młodsi, 
w przedziale 20–34 lata (49%). Wśród cudzoziemców widać przewagę osób po 35 roku życia,  
z wyraźną dominacją w przedziale 50–64 lata (23%), przy 14% udziale Polaków. 
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Rys. 5.4. Struktura badanych uczestników ruchu turystycznego wg płci w 2009 r. 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wniosek jest wobec tego taki, że województwo łódzkie w 2009 r., podobnie jak w 2008 r., częś-
ciej odwiedzały osoby starsze w grupie cudzoziemców, a młodsze w grupie Polaków.

Rys. 5.5. Struktura badanych uczestników ruchu turystycznego wg wieku w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

W 2009 r., podobnie jak w 2008, wśród badanych dominowały osoby z wykształceniem wyż-
szym (53%) i średnim (42%) (rys. 5.6). Wyniki te są zbliżone do ogólnej zasady mobilności tu-
rystycznej osób z wykształceniem wyższym i średnim, w odróżnieniu od osób z wykształceniem 
zasadniczym i podstawowym. 

Wśród gości zagranicznych można było zaobserwować nieco większy udział osób z wykształ-
ceniem wyższym (56%) w stosunku do Polaków (53%), chociaź należy pamiętać o niepełnej 
porównywalności wykształcenia w Polsce i za granicą.
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Rys. 5.6. Struktura badanych uczestników ruchu turystycznego wg wykształcenia w 2009 r. 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Podobnie jak w 2008 r., przeważały wśród ankietowanych osoby aktywne zawodowo, które 
stanowiły 66% gości ogółem. Mały odsetek emerytów (7%) i rencistów (3%) świadczy o nadal 
słabej turystycznej mobilności tych grup, wynikającej z niskiego statusu materialnego. Studen-
ci i uczniowie stanowili 21% badanej grupy, co świadczyć może o wysokiej randze młodzieży  
w ruchu turystycznym na obszarze województwa łódzkiego. Nieco inaczej jak w 2008 r. w grupie 
emerytów, studentów i uczniów zaznaczał się większy udział gości zagranicznych (wyższy status 
materialny emerytów niż w Polsce oraz wymiana międzynarodowa młodzieży) (rys. 5.7). Może 
to wskazywać, jaki segment rynku, wydzielony wg kryterium społeczno-demograficznego winien 
być priorytetowy dla instytucji promujących walory turystyczne województwa łódzkiego.

Rys. 5.7. Struktura badanych uczestników ruchu turystycznego wg statusu zawodowego w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Nadal dominowała grupa osób o dobrym i średnim statusie materialnym (87%), osoby o bardzo 
dobrym statusie materialnym to tylko 7% gości. Goście zagraniczni wyraźnie deklarowali status 
materialny bardzo dobry i dobry (70%), w odróżnieniu do Polaków (tylko 50%) (rys. 5.8). Częś-
ciej niż cudzoziemcy (2%), Polacy deklarowali zły status materialny (6%). Wyniki z roku 2009 
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zbliżone są do danych z 2008 r. i potwierdzają generalną zasadę, że w ruchu turystycznym uczest-
niczą osoby wykształcone, o dobrym statusie materialnym.

Rys. 5.8. Struktura badanych uczestników ruchu turystycznego wg statusu materialnego w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Powyższa charakterystyka badanych uczestników ruchu turystycznego może być wyznaczni-
kiem, dla jakiej grupy odbiorców województwo łódzkie jest atrakcyjne turystycznie. Świadczy-
łaby to o tym, że Polakiem odwiedzającym województwo łódzkie była raczej osoba młoda lub  
w wieku średnim, aktywna zawodowo, o dobrym lub średnim statusie materialnym, z wykształ-
ceniem wyższym i średnim. Występuje niewątpliwie niezadowalająca liczba osób zamożnych, 
mogących wydać stosunkowo większe kwoty podczas pobytu turystycznego w regionie. Odmien-
nie w grupie cudzoziemców. Były to osoby bardzo młode lub w wieku średnim i starsze, aktywne 
zawodowo, ale również uczące się i emeryci, o dobrym i bardzo dobrym statusie materialnym,  
z przewagą osób z wyższym wykształceniem.

5.1.3. częstotliwość wizyt w województwie i planowana długość pobytu

Prawie połowa badanych gości była w odwiedzanym miejscu po raz pierwszy (49%). Wśród 
badanych Polaków znalazła się 53% grupa osób, deklarujących kolejny przyjazd. Badani cudzo-
ziemcy częściej przyjeżdżali do województwa łódzkiego pierwszy raz (67%) (rys. 5.9). Dane te 
świadczyć mogą o przywiązaniu odwiedzających do miejsca odwiedzanego, również o tym, czy 
charakter pobytu jest stacjonarny czy mobilny. W przypadku cudzoziemców charakter podróży po 
województwie łódzkim był raczej mobilny, natomiast wśród Polaków stacjonarny. Traktując licz-
bę powrotów do miejsca pobytu turystycznego jako miernik gościnności, województwo łódzkie 
przedstawia się jako województwo gościnne. Analiza ta została dopełniona dalszymi ocenami i 
opiniami w rozdziale 5.3.

Istotnym miernikiem, pomagającym ustalić charakter pobytu turystycznego, jest jego długość  
(rys. 5.10), warunkująca czy mamy do czynienia z odwiedzającymi jednodniowymi, czy z turystami. 
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Rys. 5.9.  Częstotliwości przyjazdów badanych uczestników ruchu turystycznego do województwa łódzkiego w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne

Rys. 5.10. Planowana długość pobytu badanych uczestników ruchu turystycznego  
na odwiedzanym obszarze województwa łódzkiego w 2009 r. 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

W województwie łódzkim miernik ten nie jest najkorzystniejszy. Aż 57% respondentów po-
zostawało w 2009 r. na obszarze odwiedzanym tylko jeden dzień, a 43% dłużej. W przeważają-
cej części (46%) badani odwiedzający przebywali w miejscu odwiedzanym do sześciu godzin,  
co wskazuje na typowo poznawczy i tranzytowy charakter pobytu. Wyraźna różnica występuje 
przy porównaniu gości z Polski i z zagranicy, ponieważ 86% cudzoziemców deklarowało pobyt 
dłuższy niż jeden dzień (w 2008 r. było to 93%)6, w przeciwieństwie do 39% Polaków (w 2008 r. 
było to 65%). Większość badanych cudzoziemców deklarowała pobyt 4 - 7 dniowy (44%) i dłuż-
szy. Polacy najczęściej deklarowali pobyt do sześciu godzin (46%). 

6 Z otrzymanych wyników badań nie wynika jasno, czy cudzoziemcy deklarowali długość pobytu na obszarze województwa czy  
w miejscu odwiedzanym.
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Badania z 2008 r. wskazywały, że większość badanych Polaków przebywało na obszarze wo-
jewództwa łódzkiego dłużej niż jeden dzień. W 2009 r. w badaniach pytano o długość pobytu 
na odwiedzanym obszarze województwa łódzkiego. Dlatego wyniki te nie są w pełni porówny-
walne, a zaprezentowane dane wskazują na tranzytowy charakter pobytu turystycznego Polaków  
w miejscu odwiedzanym, w odróżnieniu do cudzoziemców, częściej korzystających z noclegów  
i przebywających dłużej na obszarze województwa łódzkiego (impreza sportowa, kulturalna, czas 
wolny). Również nie można sprecyzować, czy badanych uczestników ruchu turystycznego można 
określić mianem odwiedzającego czy turysty. Na przeszkodzie stoi względność tych pojęć wobec 
przestrzeni, do której się odnosi. Badana osoba może być traktowana jako odwiedzający jedno-
dniowy w miejscu odwiedzanym (pobyt bez noclegu), ale w odniesieniu do całego województwa, 
na terenie którego nocuje, będzie traktowana jako turysta. Uzupełnieniem przedstawionych da-
nych jest stopień wykorzystania bazy noclegowej, opisany w dalszej części opracowania.

Spośród turystów, którzy deklarowali w 2009 r. co najmniej jeden odbyty nocleg, aż 72% miało 
pozostać od jednej do trzech nocy, w tym Polacy w 79%, a cudzoziemcy w 38% (tab. 5.4). Wyraź-
nie widać, że cudzoziemcy planowali pozostać dłużej na terenie województwa (51% od czterech 
do siedmiu noclegów), niż w tym samym przedziale Polacy (tylko 15%). Wyniki te świadczą  
o charakterze pobytu cudzoziemców, którzy w roku 2009 w znaczącej mierze brali udział  
w imprezach sportowych lub byli to pracownicy spędzający czas wolny w regionie łódzkim.

T a b e l a  5.4. Planowana długość pobytu badanych uczestników ruchu turystycznego, deklarujących skorzystanie z co najmniej jednego 
noclegu na odwiedzanym obszarze województwa łódzkiego w 2009 r.

Liczba noclegów Polacy Cudzoziemcy Ogółem
%

1 44,1 17,0 39,5
2–3 34,6 20,5 32,2
4–7 14,7 50,9 20,9
8–14   4,8 10,7   5,8
> 14 nocy   1,8   0,9   1,7

 Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę uzyskane deklaracje gości w miejscach odwiedzanych możemy stwierdzić, 
że wśród Polaków przeważali odwiedzający jednodniowi (61%), a wśród cudzoziemców turyści 
(86%). Nie możemy tego jednoznacznie stwierdzić w stosunku do całego województwa. Wśród 
Polaków przeważały na odwiedzanym obszarze pobyty do sześciu godzin (46%), wśród cudzo-
ziemców 4–7 dni (44%). Należałoby wobec tego podjąć działania zatrzymujące Polaków w miej-
scu odwiedzanym na dłużej (lepsza i tańsza baza noclegowa, uatrakcyjnienie pobytu). 

5.2. Organizacja podróży i charakterystyka pobytu w województwie łódzkim

Na organizację podróży i pobytu składa się wiele elementów. Są to m.in. informacja krajoznaw-
cza i turystyczna oraz źródła tej informacji, motywy i cele podróży, organizator i charakter osób 
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towarzyszących, rodzaj środka transportu, sposoby spędzania czasu wolnego, kwoty wydatkowa-
ne podczas pobytu i stopień wykorzystania kadry obsługującej ruch turystyczny. Jedną z głów-
nych determinant jest również miejsce, atrakcja turystyczna, które stanowią cel podróży.

5.2.1. Źródła informacji o województwie

W początkowej fazie wyboru miejsca odwiedzanego istotną role odgrywa wiedza na temat  
tego miejsca. Dlatego tak ważnym jest źródło pozyskiwania informacji o województwie łódzkim 
(tab. 5.5). 

Większość respondentów (67%) wskazywała na tzw. „informację szeptaną”, pochodzącą od ro-
dziny lub znajomych (w 2008 r. było to 50%). W XXI w. głównym źródłem informacji jest Internet, 
niestety tylko 27% badanych czerpało informację ze stron internetowych (to więcej w stosunku 
do 2008 r. o 11%). Były to najczęściej lokalne lub turystyczne portale (w tym www.ziemialodz-
ka.pl). Wyniki te świadczą o nadal słabo zagospodarowanym obszarze informacji turystycznej  
o województwie w Internecie. Warto zwrócić uwagę, że w Internecie poszukiwało informacji 34% 
cudzoziemców, a 26% Polaków, co wskazuje na konieczność organizowania stron informacyjnych 
w językach obcych. 

T a b e l a  5.5. Źródła informacji o województwie łódzkim w 2009 r. (wybór wielokrotny)

Źródło informacji
Polacy Cudzoziemcy Ogółem

%
Od rodziny/ znajomych 68,4 56,1 67,3
Ze stron internetowych 26,0 34,1 26,8
Z mapy/planu 20,1 24,4 20,5
Z folderów/ulotek 14,6   8,9 14,0
Z przewodników 13,6 17,9 14,0
Z prasy   5,5   0,8   5,1
Z telewizji   5,0   0   4,6
Z radia   4,4   0   4,0
Nic nie wiedziałem wcześniej o woj. łódzkim   3,4 10,6   4,0
Z informacji turystycznej   2,6   8,1   3,1
Z Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej   0,6   0   0,6
Z targów turystycznych   0,5   3,3   0,7
Z katalogów biur podróży   0,2   0,8   0,2
Inne . . 15,0

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Z map i planów korzystało 21% badanych (również częściej cudzoziemcy). Tylko 14% z folde-
rów i ulotek (może być to wynikiem nienajlepszej efektywności systemu dystrybucji materiałów 
informacyjnych lub niskiego nakładu folderów). Również 14% badanych korzystało z przewod-
ników, co świadczyć może o braku na rynku przewodników opisujących atrakcje turystyczne wo-
jewództwa łódzkiego lub o spadku znaczenia publikowanych przewodników (częściej korzystali 
z przewodników cudzoziemcy). 
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Tylko 4% czerpało informacje z radia lub telewizji i 3% z punktów informacji turystycznej.  
Niestety dane te, zwłaszcza dotyczące punktów informacji turystycznej, świadczą o słabej in-
formacji o atrakcjach turystycznych województwa łódzkiego i o niedostatecznej, a może wręcz 
braku, sieci punktów informacji turystycznej. Na uwagę zasługuje fakt, że częściej z punktów 
informacji turystycznej korzystali cudzoziemcy. Podobnie nisko należy ocenić skuteczność infor-
macji na targach turystycznych i brak zorganizowanego produktu turystycznego, sprzedawanego 
przez biura podróży. Jednak skuteczność targów zagranicznych potwierdza, niewielki, ale wyższy 
odsetek wskazań wśród gości zagranicznych (3% w stosunku do 0,5% wśród Polaków).

Wskazania źródeł informacji o odwiedzanym obszarze potwierdzają główne źródła, na które 
wskazywali respondenci (tab. 5.6). Podobnie najważniejszym źródłem byli członkowie rodzin  
i znajomi (52%) oraz Internet (tylko 11%!). Należy zwrócić uwagę na złą ocenę instytucji i mate-
riałów, które stanowić powinny główne źródło informacji turystycznej, tj. ulotek i folderów, punk-
tów informacji turystycznej, targów turystycznych, biur podróży i mediów. Słaba ocena targów 
wynikać może z innego segmentu odbiorcy uczestniczącego w targach, to nie są potencjalni tury-
ści, tylko raczej przedsiębiorcy i przedstawiciele organizatorów turystyki. Warto zwrócić uwagę 
również na 11% wskazań gości zagranicznych (przy wyborze wielokrotnym to było również 11%) 
o braku wiedzy na temat województwa, co może świadczyć o przypadkowości pobytu na terenie 
odwiedzanym lub przyjeździe w trakcie podróżowania po Polsce.

T a b e l a  5.6. Główne źródło informacji o województwie łódzkim w 2009 r.
 

Główne źródło informacji Polacy Cudzoziemcy Ogółem
%

Od rodziny/ znajomych 53,2 41,9 52,2
Ze stron internetowych 10,8 14,5 11,1
Z mapy/planu  6,4   8,1   6,5
z przewodników  6,1   7,3   6,2
Nic nie wiedziałem wcześniej o woj. łódzkim  3,0 11,3   3,8
Z folderów/ulotek  2,8   1,6   2,7
Z prasy  1,3   0,8   1,3
Z telewizji  0,9   0   0,8
Z radia  0,8   0   0,7
Z targów turystycznych  0,2   3,2   0,4
Z informacji turystycznej  0,2   3,2   0,5
Z Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej  0   0   0
Z katalogów biur podróży  0   0,8   0,1
Inne źródło informacji 14,3   7,3 13,7

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

5.2.2. Motywy wyboru odwiedzanego obszaru

Motywy przyjazdu do odwiedzanego obszaru województwa łódzkiego były różne (tab. 5.7). Re-
spondenci mogli wybrać kilka motywów i wskazać na jeden, główny. Najczęściej wskazywano na 
rekomendacje (31%) i motyw poznawczy (35%). Ankietowani goście zagraniczni wybierali również 
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imprezy sportowe, które w 2009 r. stanowiły istotny motyw przyjazdu do województwa łódzkiego 
(30%). Cudzoziemcy częściej wymieniali sprawy zawodowe, rodzinne wydarzenia i panującą modę. 

Rys. 5.11. Główny motyw wyboru miejsca odwiedzanego na obszarze województwa łódzkiego w 2009 r. 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

T a b e l a  5.7. Motywy wyboru miejsca odwiedzanego na obszarze województwa łódzkiego w 2009 r. (wybór wielokrotny)

Motyw
Polacy Cudzoziemcy Ogółem

%
Rekomendacja 31,0 26,0 30,6
Poznanie 30,6 20,6 35,4
Tranzyt  7,7   6,1   7,5
Sprawy zawodowe  6,6   9,2   6,8
Konkurencyjne ceny  5,3   4,6   5,2
Rodzinne wydarzenie  5,1   8,4   5,4
Szkolenia  4,3   0,8   4,0
Przypadek  3,4   3,1   3,3
Rekreacja  2,7   0,8   2,6
Wydarzenia religijne  2,3   2,3   2,3
Działka letniskowa  1,6   0   1,5
Moda  1,3   6,1   1,7
Impreza sportowa  0,6 29,8   3,1
Inne 21,5 10,2 21,0

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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W przypadku wyboru jednego, głównego motywu, podobnie dominowało poznanie (25%)  
i rekomendacje (22%) Wyraźnie wśród cudzoziemców wyróżniała się moda (35%), która wynikać 
mogła m.in. z odbywających się w 2009 r. imprez sportowych w Łodzi (rys. 5.11). 

Warto zwrócić uwagę na tranzyt, który deklarowało jako motyw główny 6% badanych Polaków 
i cudzoziemców. Jest to grupa gości, która w trakcie przejazdu przez województwo postanowiła 
zwiedzić lub przenocować. 

Reasumując wskazania na motywy wyboru obszaru, imprezy sportowe, odbywające się  
w 2009 r. m.in. w Łodzi, Kutnie i Spale, miały istotny wpływ na zwiększenie ruchu turystycznego 
w grupie cudzoziemców. Podobnie jak w 2008 r. głównym motywem podróży turystycznych po 
województwie łódzkim były rekomendacje i poznanie.

5.2.3. cel przyjazdu do wybranego obszaru

Motyw przyjazdu turystycznego do województwa łódzkiego został uzupełniony celami przyjazdu do 
wybranego miejsca (tab. 5.8). Respondenci mieli wskazać, podobnie jak przy motywach, cele przyjazdu 
i wyróżnić jeden główny. Rozkład odpowiedzi jest częściowo podobny do wyników z 2008 r. 

T a b e l a  5.8. Cele przyjazdu do miejsca odwiedzanego na obszarze województwa łódzkiego w 2009 r. (wybór wielokrotny)

Cel
Polacy Cudzoziemcy Ogółem

%
Wypoczynek 46,2 34,6 45,1
Zwiedzanie zabytków 26,0 22,1 25,6
Poznanie walorów przyrody 13,0   1,5 12,0
Rozrywka (kluby, dyskoteki, puby) 12,8   5,1 12,1
Odwiedziny znajomych 12,6 10,3 12,4
Odwiedziny innych obiektów 10,8  7,4 10,5
Odwiedziny krewnych 10,5  5,1 10,0
Zakupy  8,1  5,9  7,9
Turystyka aktywna  7,9  2,2  7,4
Edukacja  6,9  7,4  6,0
Udział w szkoleniu  6,3  1,5  5,9
Cel religijny  6,1 11,0  6,5
Udział w imprezie kulturalnej  6,0 10,0  6,4
Odwiedziny miejsc rodzinnych  4,7  7,4  5,0
Inne biznesowe  4,5  6,6  4,7
Cel zdrowotny  4,0  1,5  3,8
Tranzyt  3,0  5,1  3,5
Udział w konferencji, seminarium  2,9  7,4  3,3
Pobyt na działce letniskowej  2,0  2,9  2,1
Uczestnictwo w wydarzeniach sportowych  1,6 34,6  4,6
Udział w kongresie  0,6  6,6  1,1
Inny 17,0  9,5 16,4

 Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Większość badanych wskazywała na wypoczynek (45%), przy czym cel ten dominował 46% wśród 
Polaków  (w 2008 r. – 43%) w stosunku do 35% cudzoziemców (w 2008 r. – 23%). Podobnie jak wy-
bór motywu poznawczego, również cel, jakim było zwiedzanie zabytków został wskazany przez 1/4 
respondentów, a poznanie przyrody przez 12% badanych. Poznanie walorów przyrodniczych było ra-
czej domeną Polaków (13% do 1,5% cudzoziemców). Na kolejnych miejscach znalazły się odwiedziny 
znajomych i krewnych (22%), rozrywka (12%), zakupy (8%), turystyka aktywna i edukacja (po 7%). 



RUCH TURYSTYCZNY W ŁODZI I WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 ROKU 93

Wśród cudzoziemców, w porównaniu z Polakami, przeważał udział w imprezach sportowych (35%), 
cel religijny (11%), udział w imprezach kulturalnych (10%), udział w konferencjach, kongresach i cele 
biznesowe (po 7%) oraz odwiedziny miejsc rodzinnych (7%).

Cele przyjazdu różnią się zdecydowanie i wskazują na odmienność segmentu rynków zagranicznych 
i polskich. Winny być wskazówką, w jaki sposób organizować ofertę turystyczną dla cudzoziemców 
i Polaków, która ma szanse być odmienną od ofert innych regionów Polski. Województwo łódzkie, 
w opinii badanych cudzoziemców w 2009 r., postrzegane było jako region wydarzeń sportowych, 
kongresów, wydarzeń kulturalnych i religijnych (istotny segment diaspory żydowskiej, gości pocho-
dzenia niemieckiego i czeskiego) oraz „korzeni rodzinnych”. W opinii Polaków jest tu wiele miejsce 
sprzyjających wypoczynkowi, również aktywnemu (walory przyrodnicze, uzdrowiskowe), turystyce 
poznawczej, zakupom i rozrywce.

Nieco inaczej rozkładają się proporcje przy wyborze celu głównego (tab. 5.9). Większość (30%) 
wskazała wypoczynek (należy pamiętać, że z wypoczynkiem ściśle wiązać należy cel poznawczy), 
9% zwiedzanie zabytków, 6% udział w szkoleniach (przy okazji, których występował cel poznawczy 
i udział w konferencjach). Wśród cudzoziemców dominował udział (36%) w imprezach sportowych 
(Łódź – zawody w koszykówce i siatkówce, Spała – mitingi i trening oraz Kutno – baseball), cele bi-
znesowe i udział w konferencjach oraz tranzyt. Województwo łódzkie nie było natomiast dla tej grupy 
głównym celem przyjazdów poznawczych i turystyki aktywnej. Dla Polaków zdecydowanie głównym 
celem pobytu w miejscu odwiedzanym był wypoczynek (31%) i zwiedzanie (10%), częściej niż cudzo-
ziemcy wskazywali na odwiedziny krewnych, udział w szkoleniach i turystykę aktywną.

T a b e l a  5.9. Główny cel przyjazdu do miejsca odwiedzanego na obszarze województwa łódzkiego w 2009 r.

Główny cel Polacy Cudzoziemcy Ogółem
%

Wypoczynek 30,9 18,0 29,7
Zwiedzanie zabytków 9,6 0,8 8,8
Udział w szkoleniu 6,2 0,8 5,7
Odwiedziny krewnych 5,6 1,6 5,2
Udział w imprezie kulturalnej 4,8 3,9 4,7
Inne biznesowe 4,4 7,0 4,6
Odwiedziny znajomych 4,0 3,9 4,0
Zakupy 3,8 0,8 3,5
Cel religijny 3,5 3,1 3,5
Odwiedziny miejsc rodzinnych 3,4 5,5 3,5
Tranzyt 3,0 4,7 3,2
Udział w konferencji, seminarium 2,8 5,5 3,0
Odwiedziny innych obiektów 2,5 0,8 2,3
Turystyka aktywna 2,4 0,8 2,2
Edukacja 1,8 1,6 1,8
Rozrywka (kluby, dyskoteki, puby) 1,6 0 1,4
Poznanie walorów przyrody 1,1 0 1,0
Uczestnictwo w wydarzeniach sportowych 1,0  35,9 4,2
Cel zdrowotny 0,7 0 0,7
Udział w kongresie 0,6 0,8 0,6
Pobyt na działce letniskowej 0,6 0 0,6
Inny 5,7 4,7 5,6

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

5.2.4. Organizator przyjazdu

Badani turyści i odwiedzający jednodniowi wskazywali najczęściej na indywidualny charak-
ter przyjazdu, zorganizowanego we własnym zakresie (66%, w 2008 r. było to 63%). Wskaźnik 
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ten potwierdza brak na rynku odpowiedniej liczby ofert pobytu zorganizowanego na obszarze 
województwa łódzkiego. Biura podróży były organizatorem pobytu zaledwie w 0,1% wskazań  
(rys. 5.12). Ponadto pobyt organizowały zakłady pracy (13%, w 2008 r. było to 16%) (turysty-
ka biznesowa, kongresowa, sportowa, wypoczynkowa i poznawcza), znajomi i rodzina (13%,  
w 2008 r. było to 14%) oraz szkoły i uczelnie (3%, podobnie w 2008 r.).

Cudzoziemcy, podobnie jak w 2008 r., częściej korzystali przy organizacji pobytu lub organi-
zacji przyjazdu do województwa łódzkiego z pomocy znajomych i rodziny oraz zakładu pracy. 
Polacy zdecydowanie organizowali podróż we własnym zakresie (ponad 68% w stosunku do 38% 
wśród cudzoziemców).

Rys. 5.12. Organizator przyjazdu do miejsca odwiedzanego w województwie łódzkim w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

5.2.5. Osoby towarzyszące

Interesujące jest, w jakim towarzystwie spędzali czas badani goście. W większości byli to człon-
kowie rodzin i znajomi (57%). Samotny charakter podróżowania deklarowało 15% badanych,  
a w grupie zorganizowanej 13% (częściej cudzoziemcy - 27%, niż Polacy - 12%. Polacy częściej 
podróżowali z rodziną, cudzoziemcy ze znajomymi (rys. 5.13).
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Rys. 5.13. Osoby towarzyszące w podróży po województwie łódzkim w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Dane te potwierdzają formę organizacji pobytu oraz źródło informacji o odwiedzanym obszarze 
oraz mogą być wskazówką, jakiej oferty oczekują odwiedzający województwo łódzkie. Można po-
stawić tezę, że preferowana może być oferta rodzinna (tematyczna) i koleżeńska (rozrywkowa).

W przypadku gdy towarzyszem podróży byli członkowie rodziny, były to najczęściej 1–2 osoby 
(66%) i 3–4 osoby (25%). 

Turyści zagraniczni podróżowali w większym gronie niż Polacy. Częściej było to grono  
3–4 osób (42%) i 5–6 osób (13%). Wskaźniki te świadczą o podróżach cudzoziemców w nieco 
liczniejszej grupie (rys. 5.14). 

Rys. 5.14. Liczebność rodziny towarzyszącej w podróży po województwie łódzkim w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Dorośli podróżowali najczęściej z jednym dzieckiem w wieku do 14 lat (65%), w tym Polacy 
66%, a cudzoziemcy 50%. Goście zagraniczni podróżowali z kolei częściej z dwójką dzieci (50% 
w stosunku do 31% Polaków), więcej dzieci podczas podróży towarzyszyło Polakom (4%). 
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5.2.6. środki transportu

Istotnym elementem zagospodarowania turystycznego jest dostępność komunikacyjna. W roku 
2009 najwięcej z badanych turystów i odwiedzających jednodniowych przybyło do województwa 
łódzkiego samochodem (58%), w tym Polacy wybrali ten środek transportu w 60%, a cudzoziem-
cy w 36%. Na drugim miejscu były połączenia kolejowe, tylko w 23% wskazań. Świadczyć może 
to o słabej dostępności kolejowej województwa łódzkiego. Na przyjazd w ramach wycieczki au-
tokarowej wskazało tylko 6% respondentów, co z kolei potwierdza wcześniej stawianą tezę o nie-
wielkiej liczbie ofert dla zorganizowanych wycieczek poznawczych po województwie (pomijając 
wycieczki szkolne i zakładowe). Z połączeń autobusowych skorzystało ponad 4% badanych. 

Współcześnie w turystyce istotną rolę odgrywają połączenia lotnicze. Województwo łódzkie 
niestety nie najlepiej wypada w tej formie dostępności komunikacyjnej. Tylko 3% badanych ko-
rzystało z połączeń lotniczych (nie tylko lotnisko w Łodzi, ale również lotniska w innych mia-
stach). Być może należy zadbać o reklamę połączeń lotniczych do Łodzi w krajach, z którymi 
mamy połączenia lotnicze oraz reklamować na tych rynkach ofertę przyjazdową, nie tylko do 
Łodzi, ale również do województwa. Najczęściej z tego środka transportu korzystali goście za-
graniczni (27% w stosunku do 0,4% Polaków). Po województwie łódzkim poruszali się również 
turyści korzystający z rowerów (5% wskazań, z przewagą Polaków) (tab 5.10).

T a b e l a  5.10. Środek transportu wykorzystany do przyjazdu do miejsca odwiedzanego w województwie łódzkim w 2009 r.
  

Środek transportu
Polacy Cudzoziemcy Ogółem

%

Samochód 60,1 36,0 58,0

Pociąg 23,4 22,1 23,3

Rower   5,6   1,5   5,3

Autokar turystyczny   4,9 14,7   5,8

Regularny autobus, bus   4,2   6,6   4,4

Motocykl   0,9   0,7   0,9

Samolot rejsowy   0,3 17,6   1,8

Samolot tanich linii lotniczych   0,1   9,6   0,9

Inny   1,3   0   1,3

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wyniki z 2009 r. są w pewnym stopniu zbieżne do wyników z 2008 r. Wówczas najczęściej ko-
rzystano również z samochodu (Polacy w 74%, ale prawie dwukrotnie więcej wskazań było wśród 
cudzoziemców – 64%). Również więcej wskazań cudzoziemców było na połączenia lotnicze. 
Różnice te mogą jednak wynikać z innej metodologii badań, ponieważ cudzoziemcy tegoroczni 
mogli dostać się do Polski drogą lotniczą, ale do odwiedzanego miejsca w województwie łódzkim 
przyjechali innym środkiem transportu.
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5.2.7. Sposoby spędzania czasu na odwiedzanym obszarze 

O jakości pobytu turystycznego na danym obszarze świadczy sposób spędzania czasu wolnego 
(tab. 5.11). 

Większość respondentów wymieniała zwiedzanie (44%) i spacery (45%). Formy te łączą się 
niewątpliwie z celami poznawczymi i wypoczynkowymi. Na wypoczynek wskazywało 37% ba-
danych (nieco mniej cudzoziemców – 21% w stosunku do 39% wskazań Polaków). Inne sposoby 
spędzania czasu wolnego to spotkania ze znajomymi (25%), pobyty w restauracjach, kawiarniach 
(26%) i klubach (8%) – zdecydowanie częściej z tych form korzystali cudzoziemcy, którzy rza-
dziej spędzali czas aktywnie turystycznie niż Polacy. 10% badanych brało udział w wydarzeniach 
i imprezach. Niewielki odsetek badanych odwiedzał instytucje kultury „wysokiej” (częściej cu-
dzoziemcy – 8% w stosunku do 0,1% Polaków). 

Wskazania respondentów świadczą o różnicach, jakie dzielą Polaków i cudzoziemców w prefe-
rowanej formie spędzania czasu wolnego. Cudzoziemcy częściej korzystali ze spaceru, spotykali 
się w gronie znajomych, odwiedzali restauracje, kawiarnie i kluby, chodzili do kina, filharmonii  
i opery (dostępność do instytucji kulturalnych na obszarze województwa jest ograniczona, cudzo-
ziemcy odwiedzali je w dużych miastach, szczególnie w Łodzi, wskazywały na to również wyniki 
badań w 2008 r. – zwrócić należy uwagę na festiwal „Kolory Polski”, odbywający się na obszarze 
województwa). Polacy natomiast preferowali zwiedzanie, bierny i aktywny wypoczynek, częściej 
odwiedzali muzea. Jest to potwierdzenie tezy o wybitnie rozrywkowej i luźnej formie spędzania 
czasu wolnego przez cudzoziemców.

T a b e l a  5.11. Sposoby spędzania czasu wolnego na odwiedzanym obszarze województwa łódzkiego w 2009 r.
 (wybór wielokrotny)

Sposób spędzania czasu Polacy Cudzoziemcy Ogółem
%

Zwiedzam 45,0 25,1 44,2
Chodzę na spacery 44,8 48,9 45,2
Wypoczywam 38,8 20,7 37,2
Spotykam się ze znajomymi 23,5 43,0 25,2
W restauracji, kawiarni 23,2 53,3 25,9
Turystyka aktywna 12,7   3,7 11,9
W muzeum 11,3   7,4 11,0
Imprezy i wydarzenia   9,8   9,6   9,8
W klubach, pubach, dyskotekach   7,4 14,8   8,0
Realizuję zainteresowania   6,2   7,4   6,3
Zakupy   4,4   2,2   4,2
Szkolenie   4,4   1,5   4,2
Spotkanie służbowe   4,1   2,2   3,9
W kinie   1,6 11,1   2,5
W filharmonii, operze   0,1   8,1   0,8
Inny sposób 29,0 20,5 28,8

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.



RUCH TURYSTYCZNY W ŁODZI I WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 ROKU9�

5.2.8. Wykorzystanie bazy noclegowej

Długość pobytu ściśle związana jest z miejscem noclegowym. Z punktu widzenia właścicieli 
bazy noclegowej korzystniejszy będzie fakt zwiększonego zapotrzebowania na miejscową bazę 
noclegową, co również determinuje charakter gości (odwiedzający jednodniowi czy turyści). 

Wśród badanych Polaków 49% gości deklarowało odbycie noclegu w miejscu odwiedzanym 
w województwie łódzkim, wśród cudzoziemców aż 85%. Ogółem 52% badanych gości dekla-
rowało nocleg w miejscu odwiedzanym na terenie województwa łódzkiego. Dane te w powiąza-
niu z deklaracjami długości pobytu świadczą o typowo turystycznym charakterze pobytu gości 
zagranicznych (72% deklarowało pobyt dłuższy niż jedna doba, a 85% wymieniało nocleg na 
odwiedzanym obszarze województwa łódzkiego), i jednodniowym charakterze pobytu Polaków 
w miejscu odwiedzanym (61% badanych deklarowało pobyt jednodniowy bez noclegu i 51% wy-
mieniało nocleg poza miejscem odwiedzanym województwa łódzkiego). Jest to wskazówka, aby 
promować wśród Polaków pobyty kilkudniowe w miejscu odwiedzanym, przynoszące wymiernie 
większe korzyści gospodarcze lokalnej społeczności. 

Jeżeli jednak wziąć pod uwagę deklaracje noclegu na obszarze województwa łódzkiego, to okaże 
się, że 93% badanych turystów korzystało z takiego noclegu. Nieco mniejszy odsetek cudzoziem-
ców (84%) wskazuje na tranzytowy charakter ich pobytu w województwie łódzkim (rys. 5.15). 

Rys. 5.15. Nocleg na obszarze województwa łódzkiego w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne

Kolejnym wskaźnikiem, charakteryzującym wykorzystanie bazy noclegowej, jest rodzaj miej-
sca noclegowego (tab. 5.12). Spośród badanych turystów nocujących na obszarze województwa, 
podobnie jak w 2008 r. (20%), większość wybierała hotele (39%). Interesujące jest to, że aż 38% 
badanych (w 2008 r. było to 36%) nocowało w nierejestrowanej bazie noclegowej (mieszkanie, 
rodzina, znajomi, prywatne kwatery). Tym samym można przyjąć tezę, że oficjalne statystyki noc-
legów mogą obejmować tylko niewiele ponad 60% faktycznej liczby nocujących w wojewódz-
twie łódzkim. Większy odsetek wskazań wśród cudzoziemców na ośrodki sportowe (14%) jest 



RUCH TURYSTYCZNY W ŁODZI I WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 ROKU 99

związany z wydarzeniami sportowymi, jakie miały miejsce w 2009 r. na obszarze województwa 
łódzkiego. 

Cudzoziemcy, częściej niż Polacy, nocowali w hotelach i motelach. Polacy natomiast częściej we 
własnych domach (drugie domy, letniska), u rodziny i znajomych oraz w ośrodkach wczasowych.

T a b e l a  5.12. Struktura bazy noclegowej wykorzystanej na obszarze województwa łódzkiego 
przez badanych uczestników ruchu turystycznego w 2009 r.

Rodzaj bazy noclegowej Polacy Cudzoziemcy Ogółem
%

Hotel 37,1 51,7 39,2
Własny dom/mieszkanie 18,6 0,8 16,2
Rodzina 14,7 6,8 13,6
Znajomi   9,3 3,4   8,5
Ośrodek wczasowy   4,5 0,8   4,0
Motel   2,9 6,8   3,4
Mwatera prywatna   2,7 3,4   2,8
Ośrodek sportowy   2,5 13,6   4,0
Kemping lub pole namiotowe   1,9 0,8   1,8
Pensjonat   1,2 0,8   1,2
Dom pielgrzyma/parafialny   1,0 2,5   1,2
Hostel   0,5 0,8   0,6
Własna działka   0,5 0   0,5
Dom wycieczkowy   0,5 0   0,5
Schronisko młodzieżowe   0,3 6,8   1,2
Inne   1,6 0,8   1,5

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

5.2.9. Wydatki podczas pobytu turystycznego

Najbardziej pożądanym efektem ruchu turystycznego są wpływy finansowe, jakie ten generuje. 
W 2009 r. badani respondenci deklarowali najczęściej wysokość wydatków podczas pobytu na 
odwiedzanym obszarze do 50 zł (37%, w 2008 r. było to ok. 33%). W przedziale 51–200 zł wydat-
ków znalazło się 31% badanych (32% w 2008 r.), kolejne 28% deklarowało wydatki w przedziale 
201–1000 zł (31% w 2008 r.). Wydatki powyżej 1000 zł były rzadkością (tab. 5.13).

Badani Polacy wydawali przede wszystkim kwoty do 200 zł (73%) w przeciwieństwie do cudzo-
ziemców, którzy w tym przedziale stanowili zaledwie 28%. W przedziale 201–1000 zł cudzoziem-
cy stanowili 61%, gdy Polacy tylko 24%. Kwoty powyżej 1000 zł deklarowało cudzoziemców. 

Deklarowane kwoty wydatków wiążą się ściśle ze statusem materialnym badanych. Cudzoziem-
cy wydają chętniej i więcej podczas pobytu turystycznego, średnio 601 zł na pobyt (w 2008 r. było 
to 610 zł, Polacy ok. 220 zł (w 2008 r. było to 250 zł). Wobec tego obserwujemy nieznaczny spa-
dek w porównaniu z 2008 r. kwoty pozostawianej na obszarze województwa łódzkiego w 2009 r.

Rysunek 5.16 przedstawia zróżnicowanie deklarowanych średnich kwot, wydatkowanych  
podczas pobytu na osobę, w zależności od kraju pochodzenia. Największe kwoty deklaro-
wane były przez badanych Francuzów (średnio 910 zł, w 2008 r. było to 750 zł), Austriaków  
(średnio 733 zł, w 2008 r. - 520 zł), Amerykanów (średnio 722 zł, w 2008 r. - 1030 zł) i Niemców 
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(średnio 669 zł, w 2008 r. - 750 zł). Różnice na poziomie 20–30% w stosunku do 2008 r. mogą wy-
nikać z innej formy zadanego pytania. W roku 2009 respondenci mieli podać kwoty bez kosztów 
dojazdu. Wydaje się, że istotna jest przede wszystkim wyliczona średnia kwota deklarowanych 
wydatków przez badanych cudzoziemców i Polaków.

T a b e l a  5.13. Kwoty deklarowanych wydatków na jedną osobę podczas pobytu na odwiedzanym 
obszarze województwa łódzkiego w 2009 r.

Kwota wydatków
Polacy Cudzoziemcy Ogółem

%

> 2000 zł   0,3   3,0   0,6
1501–2000 zł   0,6   3,7   0,9
1001–1500 zł   2,2   3,7   2,4
501–1000 zł   5,0 24,4   7,1
401–500 zł   5,6   8,9   5,9
301–400 zł   4,8   8,1   5,2
201–300 zł   8,7 20,0   9,9
101–200 zł 16,1 13,3 15,8
51–100 zł 16,3   6,7 15,3
Do 50 zł 40,4   8,1 36,9

  Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 5.16. Średni wydatek na osobę, podczas pobytu na odwiedzanym obszarze województwa łódzkiego, 
badanych uczestników ruchu turystycznego w 2009 r. 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Turysta wydaje więcej podczas pobytu niż odwiedzający jednodniowy, ponieważ korzysta m.in. 
z usług noclegowych, przy okazji z usług gastronomicznych i innych. Stąd pożądanym działaniem 
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organizatorów przestrzeni turystycznej jest zatrzymanie gości na danym obszarze jak najdłużej. 
W 2009 r. badani turyści deklarowali kwoty przeznaczone na noclegi na jedną osobę najczęściej 

w przedziale 101–300 zł (67%) (niestety nie wiemy, jaka była średnia cena noclegu, choć 72% no-
cujących deklarowało pobyt do trzech nocy). W przedziale 301–1000 zł (pobyt dłuższy lub nocleg 
w obiekcie o wyższym standardzie) znalazło się 22% respondentów. Wynika z tego, że badane 
osoby nocujące na obszarze województwa łódzkiego korzystały z tańszej bazy noclegowej lub 
korzystały z niej stosunkowo krótko (tab. 5.14).

T a b e l a  5.14. Kwoty deklarowanych wydatków na noclegi na jedną osobę podczas pobytu 
w odwiedzanym obszarze województwa łódzkiego w 2009 r.

Kwota wydatków
Polacy Cudzoziemcy Ogółem

%
1001–1500 zł   0,5  0   0,4
501–1000 zł   6,3 18,2   8,3
401–500 zł   5,9 13,6   7,2
301–400 zł   4,5 18,2   6,8
201–300 zł 21,7 11,4 20,0
101–200 zł 31,2 15,9 28,7
51–100 zł 17,6 22,7 18,5
Do 50 zł 12,2  0 10,2

 Ź r ó d ł o: opracowanie własne

Podobnie jak w przypadku wydatków ogółem, badani cudzoziemcy deklarowali kwoty wyższe 
w stosunku do Polaków. Wydatki na noclegi do 50 zł nie były przez nich wykazywane, najczęściej 
były to kwoty w przedziale 51–100 zł (jedna noc?), w pozostałych przedziałach wydatkwanych 
kwot deklarowano na porównywalnym poziomie kilkunastu procent, aż do kwoty 1000 zł. Polacy 
natomiast najczęściej wymieniali kwoty do 300 zł, powyżej niej bardzo wyjątkowo.

Rys. 5.17. Średni wydatek na osobę, w zależności od długości pobytu na odwiedzanym obszarze województwa łódzkiego, badanych 
uczestników ruchu turystycznego (ogółem) w 2009 r.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Kolejnym ciekawym wskaźnikiem wydatków podczas turystycznego pobytu jest średnia kwota 
wydatkowana w zależności od długości pobytu (rys. 5.17). Oczywiście im pobyt dłuższy, tym kwo-
ta ta będzie wyższa, jednak będzie się relatywnie zmniejszała w przeliczeniu na dzień pobytu. 

Podczas dłuższego pobytu koszty stałe rozkładają się na kolejne dni. 
Badani respondenci wymieniali kwotę ok. 100 zł, jaką pozostawiają podczas krótkiego, kilku-

godzinnego pobytu w miejscu odwiedzanym (są to najczęściej wydatki na zakupy, usługi gastro-
nomiczne, bilety wstępu). Kiedy wydłużymy pobyt do jednego dnia, kwota ta wzrasta o ponad 
20%, do 122 zł. Pobyt z noclegiem generuje średnio kwotę 277 zł, co potwierdza słuszność tezy  
o potrzebie zatrzymania odwiedzającego na co najmniej jeden nocleg. Tym samym należy zwra-
cać szczególną uwagę na budowanie stosunkowo taniej, o średnim standardzie, bazy noclegowej, 
której klientami była najliczniejsza grupa badanych respondentów. 

Rys. 5.18. Średni wydatek na osobę, w zależności od długości pobytu na odwiedzanym obszarze  
województwa łódzkiego, badanych uczestników ruchu turystycznego (Polaków i cudzoziemców) w 2009 r.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

Część respondentów deklarowała nocleg u rodziny, znajomych i we własnym mieszkaniu,  
co oczywiście obniżało koszty pobytu kilkudniowego na odwiedzanym obszarze.

Średni wydatek na osobę w zależności od długości pobytu wyraźnie różnicuje się podczas po-
równania deklaracji badanych cudzoziemców i Polaków. Rysunek 5.18 pokazuje, że zdecydowa-



RUCH TURYSTYCZNY W ŁODZI I WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 ROKU 103

nie wyższe kwoty pozostawiali goście z zagranicy. Wyjątek stanowiły pobyty do sześciu godzin, 
w tym przypadku Polacy wydawali nieco wyższe kwoty niż cudzoziemcy. Różnice w wydatkach 
wynikają również z już wspomnianego powodu, ankietowani Polacy obniżali koszty pobytu no-
cując u rodziny, znajomych lub we własnych mieszkaniach. Bardzo wysoki, średni wydatek cu-
dzoziemców podczas pobytu jednodniowego (736 zł) może wynikać z niedostatecznej liczebności 
wyodrębnionej próby i powstałego z tego względu zaburzenia statystycznego; autorzy nie potrafią 
racjonalnie zinterpretować tak wysokiego skoku. Najbardziej efektywne finansowo dla podmio-
tów zabezpieczających pobyt były wizyty do siedmiu dni.

 
5.2.10. konsumpcja usług turystycznych

Forma wyjazdu turystycznego ściśle wiąże się z zakresem zakupionych usług turystycznych.  
Z usług przewodnickich korzystało 10% badanych, w tym 28% cudzoziemców, a tylko 9% Po-
laków. Wynika z tego, że zorganizowana i grupowa forma pobytu częściej cechowała gości za-
granicznych. Podobnie z usług pilotów wycieczek, częściej korzystali cudzoziemcy. Na punkty 
Informacji Turystycznej (informacja o bazie turystycznej, komunikacji, pomoc w zorganizowa-
niu pobytu) wskazywało 5% badanych. Ponownie cudzoziemcy częściej korzystali z punktów  
IT (20% wskazań) w stosunku do 4% wśród Polaków. 

Wyniki potwierdzają indywidualny charakter organizacji przyjazdu do województwa łódzkiego 
(67%). Generalnie badani goście zagraniczni częściej korzystali z usług turystycznych, niż Polacy 
(rys. 5.19.).

Rys. 5.19. Stopień wykorzystania usług przez badanych uczestników ruchu turystycznego 
w województwie łódzkim w 2009 r.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

5.2.11. Miejsca odwiedzane na obszarze województwa łódzkiego

Ankietowani odwiedzający zostali zapytani o miejsca, które odwiedzili lub zamierzają odwie-
dzić podczas pobytu na obszarze województwa łódzkiego. W tab. 5.15 przedstawiono ponad 60 
najczęściej wymienianych miejsc; respondenci mieli możliwość wielokrotnego wyboru.



RUCH TURYSTYCZNY W ŁODZI I WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 ROKU104

T a b e l a  5.15. Miejsca odwiedzone lub planowane do odwiedzenia w województwie łódzkim 
przez badanych uczestników ruchu turystycznego w 2009 r. (wielokrotny wybór)

L.p. Atrakcja turystyczna
Odsetek 
wskazań 

%
L.p. Atrakcja turystyczna

Odsetek 
wskazań 

%
1 Nieborów 4,9 32 Ożarów – dwór 1,0
2 Arkadia 3,8 33 Tomaszów Mazowiecki 0,9
3 Łódź 3,7 34 Gidle 0,9
4 Kutno 3,5 35 Pajęczno 0,8
5 Łowicz 3,3 36 Konewka 0,8
6 Bełchatów i kopalnia 3,2 37 Góra Kamieńsk 0,8
7 Uniejów 3,1 38 Sromów – muzeum 0,7
8 Piotrków Trybunalski 3,0 39 Wieruszów 0,7
9 Rogów arboretum + skansen kolejki 2,9 40 Wola Chojnata – pałac 0,7

10 Skansen rzeki Pilicy + Niebieskie Źródła 2,6 41 Działoszyn 0,6
11 Podklasztorze opactwo cystersów 2,2 42 Węże – rezerwat 0,6
12 Spała 2,0 43 Pławno 0,6
13 Ossa hotel 1,8 44 Muzeum Kolbego 0,6
14 Łęczyca 1,8 45 Wielgomłyny 0,5
15 Wawrzkowizna – zbiornik 1,7 46 Walewice 0,5
16 Wieluń 1,7 47 Zelów 0,5
17 Łódź Manufaktura 1,6 48 Bełchatów – elektrownia 0,5
18 Zalew Sulejowski 1,5 49 Załęcze Wielkie 0,4
19 Radomsko 1,5 50 Tatar – zalew 0,4
20 Przedbórz 1,5 51 Grabia – rzeka 0,4
21 Sulejów 1,4 52 Krzętów 0,4
22 Bogusławice 1,3 53 Wolbórz 0,4
23 Pabianice 1,3 54 Smardzewice 0,4
24 Rzgów CH „Ptak” 1,3 55 Łask 0,4
25 Tum pod Łęczycą 1,1 56 Żytno 0,3
26 Skierniewice 1,1 57 Jeziorsko – zbiornik 0,3
27 Rawa Mazowiecka 1,1 58 Spycimierz 0,3
28 Oporów 1,1 59 Sieradz 0,3
29 Inowłódz 1,1 60 Jeżów 0,3
30 Zduńska Wola 1,0 61 Bobrowniki 0,3
31 Maurzyce – skansen 1,0 62 Łódź-Atlas Arena 0,3

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Najwięcej wskazań uzyskały Nieborów i Arkadia. Ankietowani wskazywali równie często na 
Łowicz i oryginalną oprawę uroczystości Bożego Ciała w tym mieście. Łódź, jako ośrodek cen-
tralny, uplasowała się w tym rankingu na trzecim miejscu. Znamienne jest deklarowanie dwóch 
stosunkowo młodych w przestrzeni Łodzi obiektów, a już mocno kojarzonych z Łodzią – Manu-
faktury i Atlas Areny. Wysoka pozycja Kutna wynika przede wszystkim z licznych wskazań na 
atrakcyjność Małej Ligi Baseball. Bardzo często odwiedzana była platforma widokowa KWB 
Bełchatów i Szczerców. W roku 2008 pojawiła się w województwie łódzkim nowa atrakcja tury-
styczna w postaci basenów termalnych w Uniejowie. W 2009 r. Uniejów znalazł się już w pierw-
szej dziesiątce miejsc godnych odwiedzenia na obszarze województwa łódzkiego. Na uwagę za-
sługują ponadto Piotrków Trybunalski, ze swoja starówką, wysoko oceniane arboretum i skansen 
kolejki wąskotorowej w Rogowie, skansen rzeki Pilicy i Niebieskie Źródła w Tomaszowie Ma-
zowieckim, opactwo cystersów w Sulejowie, ośrodki sportowo-rekreacyjne w Spale i kompleks 
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Ossa. Ankietowani goście wskazywali ponadto na szereg innych miejsc godnych odwiedzenia na 
obszarze województwa. Były to zarówno walory antropogeniczne, jak i przyrodnicze, obiekty 
muzealne i rekreacyjne.

Wymienione w tab. 5.15 miejsca odwiedzane turystycznie warto przeanalizować w ukła-
dzie przestrzennym. Rysunek 5.20 przedstawia miejsca odwiedzin wraz z procentowym udzia-
łem wskazań. Pod względem liczby wskazań wyróżniają się takie miejsca, jak: Łódź, Uniejów,  
Arkadia, Nieborów, Łowicz, kopalnia w Bełchatowie.

Rys. 5.20. Miejsca odwiedzone lub planowane do odwiedzenia w województwie łódzkim 
przez badanych uczestników ruchu turystycznego w 2009 r. (wielokrotny wybór).

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Zaobserwować można również ustalone skupiska odwiedzanych turystycznie miejsc, które za-
znaczone zostały zieloną obwódką. Wyróżniają się następujące obszary:
– obszar łódzki z najbliższymi miejscowościami – Pabianicami i Rzgowem (szczególnie  

CT „Ptak”) z walorami szczególnie historycznymi i przyrodniczymi (Park Krajobrazowy Wznie-
sień Łódzkich);

–  obszar na osi Zduńska Wola-Pabianice, wraz z doliną rzeki Grabi i Zelowem (walory przyrod-
nicze i historyczne);

– obszar bełchatowski z kopalnią, elektrownią, ośrodkami rekreacyjnymi na Górze Kamieńsk 
(punkt widokowy) i Wawrzkowizną, dysponujący walorami przemysłowymi i rekreacyjnymi;
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– obszar rzeki Pilicy, najbardziej urozmaicony pod względem walorów przyrodniczych (Sule-
jowski Park Krajobrazowy i Spalski Park Krajobrazowy), historycznych i rekreacyjnych wraz  
z Piotrkowem Trybunalskim; 

– obszar południowego biegu Warty i Pilicy wraz z Radomskiem (walory przyrodnicze i histo-
ryczne);

– obszar wieluńsko-działoszyński z krajobrazem jurajskim i Załęczańskim Parkiem Krajobrazo-
wym (walory przyrodnicze);

– obszar uniejowsko-łęczycki wraz z Zalewem Jeziorsko (walory rekreacyjne i historyczne); 
– obszar kutnowski (walory historyczne i rekreacyjno-sportowe);
– obszar łowicko-skierniewicki, dysponujący wybitnymi walorami historycznymi, uzdrowisko-

wymi i przyrodniczymi (Bolimowski Park Krajobrazowy); 
– obszar rawski wraz z Rogowem (walory przyrodnicze i rekreacyjne).

Na uwagę zasługuje fakt braku wskazań miejsc na terenie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza 
Warty i Widawki oraz obszaru opoczyńskiego. Wymieniane przez badanych miejsca pokrywają 
się właściwie z promowanymi, m.in.. przez ROTWŁ, atrakcjami województwa łódzkiego i świad-
czą o szerokiej eksploracji turystycznej regionu łódzkiego.

T a b e l a  5.16. Miejsca odwiedzone lub planowane do odwiedzenia w województwie 
łódzkim przez badanych cudzoziemców w 2009 r. (najczęściej wymieniane)

Atrakcja
Odsetek 
wskazań

Kutno 24,5

Łódź 19,1

Łowicz 9,1

Nieborów 8,2

Piotrków Trybunalski 7,3

Arkadia 5,5

Łódź-Manufaktura 4,5

Oporów 3,6

Bełchatów i kopalnia 2,7

Pabianice 2,7

Maurzyce-skansen 2,7

Łódź – Atlas Arena 2,7

Spała 1,8

Góra Kamieńsk 1,8

Sromów muzeum 1,8

Zelów 1,8

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

W celu zbadania znajomości walorów turystycznych województwa łódzkiego przez cudzo-
ziemców, została stworzona odrębna tabela miejsc odwiedzanych (tab. 5.16). Ankietowani  
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goście zagraniczni najczęściej wymieniali Kutno, które od kilku lat kojarzone jest szczególnie  
z baseballem. Przypomnijmy, że w badanej grupie cudzoziemców licznie obecni byli  obywatele 
Stanów Zjednoczonych. Na kolejnym miejscu znalazła się Łódź, jako centralny ośrodek miejski 
województwa, wraz z jego atutami. Podobnie jak w przypadku ogółu badanych, wskazywano na 
Manufakturę i Atlas Arenę (wydarzenia sportowe i artystyczne). W czołówce znalazły się Łowicz, 
Nieborów i Arkadia, będące „eksportowym” produktem województwa łódzkiego. 

Rysunek 5.21 przedstawia próbę przestrzennej analizy wskazań miejsc odwiedzanych przez cu-
dzoziemców. Wyraźnie wskazania koncentrują się na pięciu obszarach: Łodzi, Kutnie, Bełcha-
towie i Piotrkowie, Łowiczu i Nieborowie oraz Spale. Małe zróżnicowanie wskazanych miejsc 
świadczy o bardzo ograniczonej znajomości przez gości zagranicznych walorów turystycznych 
województwa łódzkiego. Jest to z pewnością wskazówka, aby zadbać o lepszą promocję atrakcji 
turystycznych województwa na rynkach zagranicznych i próbować zatrzymać na dłużej odwie-
dzających cudzoziemców na obszarze województwa łódzkiego.

Rys. 5.21. Miejsca odwiedzone lub planowane do odwiedzenia w województwie łódzkim 
przez badanych cudzoziemców w 2009 r. (najczęściej wymieniane)

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Studium przypadku

Muzeum Fabryki w Łodzi 
i Muzeum Regionalne w Bełchatowie

Położenie Muzeum Fabryki w Łodzi i Muzeum Regionalnego w Bełchatowie. Na fotografii Muzeum Fabryki w Łodzi.

Muzea są obiektami stanowiącymi niejednokrotnie o atrakcyjności turystycznej miejsca. 
Choć zwiedzający muzea niekoniecznie są turystami lub odwiedzającymi jednodniowymi, 
to liczba zwiedzających może być pomocna w ocenie intensywności ruchu turystycznego 
w danej miejscowości. 

 Na obszarze województwa łódzkiego w 200� r. rozmieszczonych było 41 muzeów i od-
działów muzealnych, które odwiedziło prawie 570 tys. osób. Pod względem liczby muzeów 
województwo łódzkie sklasyfikowane zostało na siódmym miejscu, biorąc pod uwagę licz-
bę odwiedzających na  miejscu 11. Niewątpliwie województwo łódzkie nie może konkuro-
wać z takimi województwami jak, małopolskie (jedenastokrotnie więcej odwiedzających 
muzea), czy mazowieckie (sześciokrotnie więcej odwiedzających muzea) ale pod wzglę-
dem atrakcyjności muzeów ma szanse w porównaniu z wybitnie turystycznymi wojewódz-
twami podkarpackim czy warmińsko-mazurskim. 

Muzea w województwie łódzkim koncentrują się w jego północnej części. Najwięcej mu-
zeów zlokalizowanych jest w samej Łodzi (11 obiektów) oraz z powiatach kutnowskim i sie-
radzkim (po dwa obiekty).  Jednak analiza liczby odwiedzających wskazuje na największe 
zainteresowania w skali województwa muzeami  Łodzi, powiatów łowickiego, łęczyckiego, 
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kutnowskiego oraz Piotrkowa Trybunalskiego. Rozkład ten potwierdza również wysoką oce-
nę atrakcyjności turystycznej (poznawczej) północnych powiatów województwa łódzkiego,  
w szczególności Łodzi  i regionu łowickiego. Są jednak na obszarze województwa powiaty, nie-
posiadające obiektów muzealnych (pajęczański, wieruszowski, łódzki wschodni i brzeziński).

Muzea w Polsce w 2008 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Muzea w województwie łódzkim w 2008 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Jednym z najnowszych muzeów w Łodzi jest Muzeum Fabryki, które zadebiutowało  
w 2007 r.  na terenie kompleksu handlowo-rozrywkowego Manufaktura. Pomieszczenia 
muzealne zostały zlokalizowane w dawnej wykańczalni tkanin gotowych. Muzeum zostało 
zaprojektowane przez Mirosława Nizio, znanego z projektu Muzeum Powstania Warszaw-
skiego w Warszawie. Muzeum Fabryki w 2009 r. zajmowało powierzchnię 400 m2 (w 2010 r. 
planowane jest powiększenie powierzchni wystawienniczej o następne 100 m2) i groma-
dziło zbiory dotyczące fabryki Izraela Poznańskiego. Istnienie Muzeum Fabryki jest jednym 
z kluczowych dowodów na to, że centrum Manufaktura z powodzeniem łączy działalność 
komercyjną ze staraniami o zachowanie dziedzictwa historycznego i budowaniem pozy-
tywnych relacji z lokalną społecznością.

Miesięczna frekwencja w Muzeum Fabryki w Łodzi.
Źródło: opracowanie autorów na podstawie oficjalnych danych zarządzającego obiektem.

W 2009 r. należało do grupy najczęściej odwiedzanych łódzkich muzeów (obok Muze-
um Historii Miasta i Muzeum Sztuki). Ze względu na swoją lokalizację jest miejscem, do 
którego chętnie trafiają zarówno mieszkańcy Łodzi, jak i odwiedzający miasto w celach 
turystycznych. Formuła muzeum pozwala na zapoznanie się z historią miast i fabryki Po-
znańskiego w interaktywny, nowoczesny sposób. Frekwencja wyniosła w 2009 r. prawie  
31 tys. odwiedzających, największa w miesiącach wiosennych i jesiennych, co oznacza 
duży udział grup szkolnych.

Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem
2008 1347 3074 1816 2408 5936 2254 1802 2713 2129 2998 2896 2008 31381
2009 1832 1775 2450 2187 7136 2740 1992 2211 1755 2376 2732 1423 30609

 
Frekwencja Muzeum Fabryki 2008 i 2009 r.

Źródło: Mokrosińska-Fudała A., Prusinowski P., Grabarczyk W., RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM FABRYKI 2008/ 2009, Grupa Fabricum

Muzeum ma zasięg regionalny, choć analiza rezerwacji świadczy o tym, że większość 
odwiedzających to mieszkańcy Łodzi. Od momentu otwarcia muzeum powstały w Łodzi 
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inne obiekty muzealne (Muzeum Farmacji i Muzeum Kanału „Dętka”), podążające śladem  
Muzeum Fabryki, umożliwiając zwiedzającemu aktywne poznanie. Zmiany technologicz-
ne  w sposobie prezentacji wystaw spowodowały uaktywnienie się również zarządców  
pozostałych łódzkich muzeów, zmieniających formułę wystawienniczą. 

Wybranym przykładem muzeum z obszaru województwa jest Muzeum Regionalne  
w Bełchatowie. Muzeum utworzone zostało w 1994 r. Oprócz organizowanych wystaw 
czasowych i imprez kulturalnych, Muzeum Regionalne zajmuje się gromadzeniem zbio-
rów archeologicznych, etnograficznych, geologicznych, numizmatycznych, historii sztuki  
i regionu oraz militariów.

Muzeum odwiedziło w 200� r. ponad 11 tys. osób, pochodzących w większości z powia-
tu bełchatowskiego, co wskazuje na lokalny charakter muzeum. Sezonowość odwiedzin 
muzeum jest wyraźna. W 200� r. największa liczba zarejestrowanych zwiedzających miała 
miejsc w kwietniu oraz październiku i jest związana w dużej mierze z lekcjami tematyczny-
mi organizowanymi na terenie muzeum.

Średnia miesięczna frekwencja w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie w latach 2004 - 2008
Źródło: opracowanie własne na podstawie B. SIKORA 2009 r. 

Muzeum Regionalne w Bełchatowie jest przykładem obiektu muzealnego posiadające-
go istotne walory historyczne (budynek zabytkowy) oraz walory poznawcze, docenianego 
przez lokalną społeczność. Jest przykładem, jak można zwiększyć atrakcyjność turystyczną 
miejscowości, poprzez urozmaiconą działalność muzealną, mającą również na celu pro-
mocję walorów kulturowych i przyrodniczych regionu wśród odwiedzających Bełchatów 
turystów.
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5.3. Województwo łódzkie w opiniach i ocenach odwiedzających

Ważnym elementem analizy ruchu turystycznego jest stopień zadowolenia klienta z zakupionych 
usług oraz ocena atrakcyjności turystycznej miejsca odwiedzanego. Na atrakcyjność turystyczną 
miejsca składają się m.in. walory turystyczne, infrastruktura i zagospodarowanie turystyczne oraz 
dostępność komunikacyjna. W rozdziale 5.3 przedstawione zostały opinie i oceny badanych w 
2009 r. respondentów wybranych elementów atrakcyjności turystycznej z końcową prezentacją 
wskazanych w ankietach najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc. Ocenie poddane zostały usługi 
turystyczne i zagospodarowanie turystyczne, ich jakość oraz relatywność cenowa, możliwości 
zwiększenia wydatków przez odwiedzających. Ponadto przeanalizowane zostały możliwości re-
komendacji walorów województwa łódzkiego i deklaracje ponownego przybycia do miejsca od-
wiedzanego. 

5.3.1. usługi i zagospodarowanie turystyczne w województwie w ocenie gości

W 2009 r., podobnie jak w 2008, najwyżej oceniona została gościnność, życzliwość miesz-
kańców i atmosfera odwiedzanej miejscowości (ocena 4,3 w skali 1–5). Wraz z wysoką oce-
ną bezpieczeństwa (4,1), czystości i estetyki (4,1), odwiedzający wyrażali ogólnie dobrą ocenę  
samopoczucia w odwiedzanym miejscu, co jest ważne z punktu widzenia komfortu wypoczyn-
ku. Oceny te świadczą również o pozytywnym stosunku mieszkańców województwa łódzkiego  
do turystów (rys. 5.22).

Nieco słabiej wypadła ocena składowych zagospodarowania turystycznego, choć nadal dobrze. 
Baza noclegowa i gastronomia otrzymały odpowiednio oceny 4,1 i 4 (w 2008 r. oceny były rów-
nież zbliżone). Poniżej oceny dobrej (3,8) otrzymała dostępność komunikacyjna, która opisana 
została wcześniej. Należy pamiętać, że bez wystarczającej dostępności do atrakcji turystycznych, 
turysta do nich nie dotrze. W tym przypadku na dostępność komunikacyjną składały się połącze-
nia komunikacyjne, jakość dróg publicznych i szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, ka-
jakowych i konnych). Również nie za wysoko została oceniona jakość obsługi turystycznej (3,9), 
co z niską oceną informacji turystycznej (3,6), usług przewodnickich (3,6) i oznakowań turystycz-
nych (3,4) wskazuje na konieczność ciągłego ulepszania jakości obsługi i informacji turystycznej 
w terenie. Być może wyniki te świadczą o potrzebie dokształcania w tym zakresie istniejących już 
kadr lub o zbyt małej roli, jaką odgrywają przygotowani do pracy w turystyce młodzi absolwenci 
szkół wyższych (niedostateczne wykorzystanie istniejącego potencjału ludzkiego).

Niestety gorzej została oceniona infrastruktura towarzysząca turyście w terenie. Respondenci wska-
zywali na brak rozrywek w miejscach, w których przebywali, słaby dostęp do bankomatów i ograniczo-
ne możliwości płacenia kartami płatniczymi, ograniczony dostęp do Internetu. Szczególnie negatywną 
opinię uzyskały toalety publiczne - ich brak bądź zatrważający stan sanitarny (najniższa ocena).

Należy zaznaczyć, że poziom zadowolenia nie różnił się zbytnio w 2009 r. od tego z roku 2008, 
co potwierdza niewątpliwie wyniki ubiegłorocznych badań i niedostateczne tempo zmian, prowa-
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dzących do ulepszenia zagospodarowania turystycznego w gminach, a tym samym zwiększenia 
poziomu zadowolenia wśród odwiedzających turystyczne województwo łódzkie.

Rys. 5.22. 
Ocena badanych uczestników ruchu turystycznego (ogółem) 
odwiedzanego obszaru w województwie łódzkim w 2009 r.

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 5.23. 
Ocena badanych uczestników ruchu turystycznego (Polaków i cudzo-

ziemców) odwiedzanego obszaru w województwie łódzkim w 2009 r. 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne
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Ocena odwiedzanego obszaru różni się w grupie badanych Polaków i cudzoziemców (rys. 5.23). 
Generalnie goście zagraniczni wyżej oceniali poszczególne składowe usług turystycznych i zagospo-
darowania turystycznego. Może być to wynik odmienności miejsc odwiedzanych przez cudzoziem-
ców i Polaków. Niższe oceny wśród Polaków związane są szczególnie z infrastrukturą turystyczną  
i paraturystyczną, informacją turystyczną i dostępnością komunikacyjną (transport lokalny). 

Badani Polacy częściej podróżowali na obszary tzw. „prowincji”, gdzie zagospodarowanie turystycz-
ne, dostępność do bankomatów i terminali kart płatniczych jest na stosunkowo niższym poziomie jak 
w większych miastach. Polacy raczej nie korzystali z usług przewodnickich, stąd być może tak niska 
ocena (3,5) w stosunku do cudzoziemców (4,2), częściej zwiedzających w zorganizowanych grupach.

Poza uśrednioną oceną usług turystycznych i zagospodarowania turystycznego na odwiedzanym 
obszarze, warto przyjrzeć się procentowemu rozkładowi wskazań oceny opisanych wyżej składowych 
(tab. 5.17). Bardzo źle i źle ocenione zostały przez Polaków przede wszystkim toalety publiczne (38% 
wskazań), bardzo dobrze gościnność (40%), atmosfera miejscowości (39%), życzliwość mieszkańców 
(35%) i baza noclegowa (35%). Najczęściej respondenci oceniali poszczególne składowe dobrze. Przy 
tej ocenie wyróżnia się bezpieczeństwo (61% wskazań) i życzliwość mieszkańców (56%). Ogólnie 
odwiedzany obszar był najczęściej oceniany dobrze (w 46%) i bardzo dobrze (w 25%), choć 11% bada-
nych wskazywało na ocenę złą i bardzo złą. 

T a b e l a  5.17. Wybrane elementy odwiedzanego obszaru województwa łódzkiego 
w ocenie badanych uczestników ruchu turystycznego (Polacy) w 2009 r.

Wyszczególnienie
Ocena uczestników ruchu turystycznego

bardzo zła zła obojętna dobra bardzo dobra
%

Atmosfera miejscowości 0,2   0,3   8,5 52,5 38,5
Baza noclegowa 0,6   5,0 16,2 42,6 35,6
Bezpieczeństwo 0,2   1,9 10,7 60,5 26,7
Czystość i estetyka 0,7   4,8 14,5 52,2 27,7
Dostępność komunikacyjna 0,8   9,7 20,6 49,3 19,7
Dostępność bankomatów 6,9 21,6 24,1 35,5 12,0
Dostępność Internetu 7,8 20,0 25,2 34,3 12,8
Gastronomia 1,0   5,0 18,2 49,4 26,3
Gościnność 0,2   0,9   7,7 51,6 39,6
Informacja turystyczna 4,0 14,7 25,6 37,5 18,1
Jakość obsługi turystów 2,4   7,3 16,6 49,4 24,3
Możliwość płatności kartą 6,7 20,0 24,7 31,8 16,8
Oznakowanie turystyczne 5,2 11,1 30,6 42,0 11,2
Rozrywka 5,4 10,8 27,5 37,9 18,3
Toalety publiczne      11,2 26,9 27,1 27,8   7,0
Transport lokalny 6,0 21,8 28,8 35,1   8,3
Usługi przewodnickie 8,2 12,4 26,1 30,2 23,0
Życzliwość mieszkańców 0,2   0,7   7,5 56,2 35,4
Ogółem 2,8   8,6 17,9 46,3 24,5

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Tabele 5.18 i 5.19 prezentują oceny cudzoziemców (ocenę dobrą i bardzo dobrą wystawiło 80% 
badanych, ocenę złą i bardzo złą 7%) i ogólną (ocenę dobrą i bardzo dobrą wystawiło 72% badanych, 
ocenę złą i bardzo złą 11%).
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T a b e l a  5.18. Wybrane elementy odwiedzanego obszaru województwa łódzkiego 
w ocenie badanych uczestników ruchu turystycznego (cudzoziemcy) w 2009 r.

 

Wyszczególnienie
Ocena uczestników ruchu turystycznego

bardzo  zła zła obojętna dobra bardzo dobra
%

Atmosfera miejscowości 0 0   6,1 45,0 48,9
Baza noclegowa 0 0   8,3 51,9 39,8
Bezpieczeństwo 0 1,5 10,6 50,0 37,9
Czystość i estetyka 0 6,9 17,6 47,3 28,2
Dostępność komunikacyjna 4,4 4,4 12,3 47,4 31,6
Dostępność bankomatów 3,5 5,8 14,0 52,3 24,4
Dostępność Internetu 3,6    15,5 16,7 46,4 17,9
Gastronomia 0,8 2,5   9,9 47,9 38,8
Gościnność 0 0   2,7 43,6 53,6
Informacja turystyczna 1,5 8,8 14,7 47,1 27,9
Jakość obsługi turystów 1,1 5,7   9,1 53,4 30,7
Możliwość płatności kartą 6,1 5,1 12,2 50,0 26,5
Oznakowanie turystyczne 3,4 6,9 32,2 39,1 18,4
Rozrywka 1,4 4,2 22,2 45,8 26,4
Toalety publiczne 9,2    12,3 32,3 23,1 23,1
Transport lokalny 11,3 1,9 13,2 49,1 24,5
Usługi przewodnickie 1,9 1,9   7,7 53,8 34,6
Życzliwość mieszkańców 1,9 0,9   6,5 46,7 43,9
Ogółem 2,3 4,3 13,0 46,9 33,5

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

T a b e l a  5.19. Wybrane elementy odwiedzanego obszaru 
w ocenie badanych uczestników ruchu turystycznego (ogółem) w 2009 r.

Wyszczególnienie
Ocena uczestników ruchu turystycznego

bardzo  zła zła obojętna dobra bardzo  dobra
%

Atmosfera miejscowości 0,2 0,3 8,3 51,8 39,4
Baza noclegowa 0,5 4,3 15,1 43,9 36,2
Bezpieczeństwo 0,1 1,9 10,7 59,5 27,8
Czystość i estetyka 0,7 5,0 14,8 51,8 27,7
Dostępność komunikacyjna 1,1 9,1 19,8 49,1 20,9
Dostępność bankomatów 6,5 19,7 22,9 37,5 13,5
Dostępność Internetu 7,2 19,4 24,0 35,9 13,5
Gastronomia 1,0 4,7 17,3 49,3 27,7
Gościnność 0,2 0,8 7,2 50,8 41,0
Informacja turystyczna 3,7 14,0 24,4 38,6 19,2
Jakość obsługi turystów 2,3 7,2 15,8 49,8 25,0
Możliwość płatności kartą 6,6 17,9 22,9 34,3 18,2
Oznakowanie turystyczne 5,0 10,7 30,7 41,7 11,8
Rozrywka 4,9 9,9 26,8 39,0 19,4
Toalety publiczne 11,0 25,4 27,6 27,3 8,7
Transport lokalny 6,6 19,4 26,9 36,8 10,3
Usługi przewodnickie 7,3 10,8 23,3 33,8 24,8
Życzliwość mieszkańców 0,4 0,7 7,4 55,1 36,4
Ogółem 2,7 8,1 17,4 46,3 25,5

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Ocenie poddane zostały również wybrane wydarzenia kulturalne i imprezy plenerowe odbywa-
jące się w 2009 r. Respondenci najczęściej wskazywali na imprezy sportowe (baseball w Kutnie, 
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mistrzostwa w Łodzi i zawody w Spale, regaty na Zalewie Sulejowskim), wydarzenia religijne 
(Boże Ciało w Łowiczu i Spicymierzu), Święto Róży w Kutnie oraz Święto Kwiatów i Warzyw 
w Skierniewicach, turnieje rycerskie, m.in. w Uniejowie i Łęczycy, Jarmark Spalski i Festiwal 
„Kolory Polski”. Każde z wymienionych wydarzeń oceniane było bardzo wysoko.

5.3.2. Ocena cen w stosunku do jakości świadczonych usług

Badani odwiedzający wyrażali swoją opinię na temat relacji cen do jakości świadczonych 
usług. Relacje te oceniano w trzystopniowej skali: ceny wysokie, ceny odpowiednie i ceny niskie.  
Wyniki znajdują się w tab. 5.20.

T a b e l a  5.20. Relacje wysokości cen do jakości usług na obszarze województwa łódzkiego 
w opinii badanych uczestników ruchu turystycznego w 2009 r.

Usługa Relacja ceny do usługi
Ceny 

wysokie
Ceny 

odpowiednie
Ceny 

niskie
Brak 

opinii
%

Noclegi
Polak   9,3 22,4   3,0   65,3
cudzoziemiec   4,5 37,1 21,2   37,1
ogółem   8,9 23,7   4,6   62,7

Gastronomia
Polak 11,8 49,6   4,4   34,1
cudzoziemiec   6,6 41,2 32,4   19,9
ogółem 11,3 48,9   7,0   32,8

Zakupy
Polak   6,3 37,4   4,8   51,5
cudzoziemiec   5,9 25,9 37,0   31,1
ogółem   6,3 36,3   7,8   49,6

Teatr
Polak   1,6   3,2   0,2   95,0
cudzoziemiec   0   0,8   0   99,2
ogółem   1,5   3,0   0,1   95,4

Kino
Polak   2,2   6,1   0,7   91,0
cudzoziemiec   0   0,8   3,8   95,5
ogółem   2,0   5,6   1,0   91,4

Usługi przewodnickie
Polak   0,6   6,2   2,7   90,5
cudzoziemiec   0   7,7   2,6 100,0
ogółem   0,6   6,2   2,7   90,5

Transport lokalny
Polak   3,4 13,4   4,4   78,8
cudzoziemiec   1,8 12,7   7,3 100,0
ogółem   3,2 13,1   4,6   79,1

Muzea
Polak   2,0 21,3   7,3   69,3
cudzoziemiec   0,7 11,2 15,7   72,4
ogółem   1,9 20,4   8,1   69,6

Imprezy kulturalne
Polak   4,8 10,4   2,4   82,5
cudzoziemiec   2,3   6,8   7,6   83,3
ogółem   4,5 10,0   2,9   82,6

Baza sportowo- 
-rekreacyjna

Polak   6,1 12,0   1,7   80,2
cudzoziemiec   1,5   8,5   5,4   84,6
ogółem   5,7 11,7   2,0   80,6

Kluby, dyskoteki, puby
Polak   4,8 12,9   2,0   80,4
cudzoziemiec   0 12,4   9,3   78,3
ogółem   4,3 12,8   2,6   80,2

Ogółem   4,6 17,6   4,0   73,8

Ź r ó d ł o: opracowanie własne
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Najchętniej, podobnie jak w roku 2008, oceniano usługi gastronomiczne (67%). Cudzoziemcy 
wskazywali w 32% na niskie ceny w stosunku do jakości oraz w 41% na ceny odpowiednie. Ina-
czej Polacy, którzy w 50% twierdzili, że ceny są odpowiednie, ale w 12% że są wysokie, a tylko  
w 4% że niskie. Dane te wskazują na wyjątkowe traktowanie usług gastronomicznych przez  
cudzoziemców częściej, niż Polacy korzystających z restauracji.

50% badanych uczestników ruchu turystycznego oceniło relacje cenowe w kategorii „zakupy”, 
co świadczy o popularności dokonywania zakupów podczas podróży turystycznych. Na odpo-
wiednią wysokość cen wskazało 36% badanych; podobnie jak w przypadku gastronomii, cudzo-
ziemcy częściej oceniali jako niskie ceny w tej kategorii (37% w stosunku do 5% Polaków).

Usługi noclegowe były kolejną kategorią chętnie poddaną ocenie, choć tylko 37% badanych wy-
raziło swoją opinię. W tym przypadku 9% badanych wskazało na ceny wysokie (9% Polaków i 5% 
cudzoziemców), a 24% na ceny odpowiednie (częściej cudzoziemcy – 37%, niż Polacy – 22%). 
Cudzoziemcy w odróżnieniu do Polaków oceniło ceny noclegów jako niskie (21% do 3% wśród 
Polaków).

Kolejne kategorie były już oceniane stosunkowo rzadko, co może świadczyć o niewystępowa-
niu poszczególnych usług w miejscu, gdzie prowadzone były badania. Muzea i transport lokalny 
oceniono na podobnym poziomie, raczej ceny odpowiednie (cudzoziemcy wskazywali na niskie). 
Ceny imprez kulturalnych, biletów do kin i teatrów były oceniane raczej jako odpowiednie, acz-
kolwiek tylko dwukrotnie więcej Polaków wystawiło taką ocenę w stosunku do osób, które wska-
zywały na zbyt wysokie ceny. Świadczy to o sporej grupie odwiedzających odmawiających sobie 
przyjemności korzystania z instytucji kultury m.in. ze względów finansowych lub braku takich 
placówek w miejscu wypoczynku. W podobny sposób oceniona została baza sportowo-rekreacyj-
na. Reasumując opinie na temat cen, w stosunku do jakości świadczonych usług w województwie 
łódzkim były one uznane raczej jako odpowiednie.

5.3.3. Możliwości zwiększenia wydatków

Ponad połowa (52%) badanych uczestników ruchu turystycznego na obszarze województwa 
łódzkiego w 2009 r. byłaby skłonna podczas pobytu wydać więcej, niż to uczynili (tab. 5.21).

T a b e l a  5.21. Deklaracja większych wydatków przez badanych uczestników 
ruchu turystycznego na obszarze województwa łódzkiego w 2009 r.

Deklaracja Polacy Cudzoziemcy Ogółem
%

Tak 51,5 56,3 52,0
Nie 48,5 43,7 48,0

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

 Cudzoziemcy deklarowali taką możliwość w 56% przypadków, Polacy w 52%. Wśród pozycji 
wyróżnionych znalazły się wydatki na inne atrakcje, urozmaicające pobyt (33%), usługi gastrono-
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miczne (33%), rozrywkę (33%) oraz zakup pamiątek (15%). Pozwala to sądzić, że oferta gastro-
nomiczna, rozrywkowa i tematyczna jest niewystarczająca. 

Szczególnie interesujące są deklaracje zwiększenia wydatków na zakup oryginalnych pamią-
tek, związanych z miejscem odwiedzanym, których w opinii badanych brakowało. Wydaje się, 
że podjęta decyzja przez ROTWŁ w 2009 r. o uruchomieniu odpowiednich szkoleń w zawodzie 
pamiątkarza jest wobec tych deklaracji bardzo trafna. 

Perspektywa możliwości zwiększenia wydatków przez turystów (podobnie było w 2008 r.)  
dobrze rokuje na przyszłość w zakresie wpływów z turystyki w województwie łódzkim

5.3.4. rekomendacje województwa znajomym

Większość badanych (86%) poleciłaby znajomym województwo łódzkie, jako region interesują-
cy turystycznie i godny uwagi poznawczej. Jest to porównywalny wynik do roku 2008, wówczas 
taką deklarację złożyło 82% badanych. Tylko 3% (w 2008 r. również 3%) nie poleciłoby przyjaz-
du do województwa łódzkiego w celach turystycznych, a 11% nie potrafiło udzielić odpowiedzi 
(tab. 5.22).

 
T a b e l a  5.22. Rekomendacja województwa łódzkiego przez badanych uczestników ruchu turystycznego w 2009 r.

Rekomendacja Polacy Cudzoziemcy Ogółem
%

Tak 85,4 73,0 85,7
Nie   3,6   1,6   3,3

Nie wiem 11,0 25,4 11,0

 Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Większe uznanie zyskało województwo łódzkie w oczach Polaków (85%) niż cudzoziemców 
(73% rekomendowało przyjazd). Warto zwrócić uwagę, że 1/4 cudzoziemców nie wiedziała,  
czy poleciłaby województwo łódzkie, jako region turystyczny. Przy uzasadnieniu rekomendacji 
Polacy najczęściej wskazywali na miłą atmosferę, atrakcyjność poznawczą miejsca odwiedzanego 
oraz ciszę i spokój, sprzyjające wypoczynkowi (brak natłoku turystów, pojemność turystyczna nie 
przekroczona). Wskazywano również na bliskość obszarów turystycznych w stosunku do miejsca 
zamieszkania, co świadczyć może o znacznej atrakcyjności walorów turystycznych województwa 
dla jego mieszkańców i mieszkańców sąsiednich województw. Wśród negatywnych opinii prze-
ważała niska jakość świadczonych usług turystycznych, częsty brak odpowiedniego oznakowania 
turystycznego lub jego dewastacja, brud i śmieci w odwiedzanych miejscach - niedbałość o este-
tykę miejsca. 

Bazując na wynikach badań przeprowadzonych w 2009 r. wskazujących, że 67% respondentów 
deklarowało rodzinę i znajomych jako źródło informacji o województwie łódzkim, należy uznać 
istotność rekomendacji walorów województwa łódzkiego przez osoby, które wyrażały zadowole-
nie z pobytu turystycznego na analizowanym obszarze. Jest to niewątpliwie bardzo dobra ocena 
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atrakcyjności województwa łódzkiego, niebędącego w potocznej ocenie, ciekawe turystycznie, 
mogące konkurować z wybitnie turystycznymi regionami Polski. 

Opinie o nieatrakcyjności turystycznej województwa łódzkiego powinno się wobec tego uznać 
za nieprawdziwe i krzywdzące. 

5.3.5. deklaracja ponownych odwiedzin

Ponad 97% badanych uczestników ruchu turystycznego deklarowało w 2009 r. ponowne od-
wiedziny miejsc turystycznych w województwie łódzkim, w tym 57% wyraziło pewność takich 
zamierzeń. Częściej ponowne odwiedziny deklarowali Polacy (97%), niż cudzoziemcy (48%). 
Cudzoziemcy częściej wyrażali niechęć do ponownego przyjazdu do województwa łódzkiego 
(12%) (tab. 5.23). 

T a b e l a  5.23. Deklaracja ponownych odwiedzin województwa łódzkiego  przez badanych uczestników ruchu turystycznego w 2009 r.

Deklaracja Polacy Cudzoziemcy Ogółem

%
Na pewno tak 57,0 45,2 56,7
Raczej tak 40,5 42,8 40,6
Raczej nie 2,3 7,1 2,4
Na pewno nie 0 4,8 0
Nie wiem 0,2 0,1 0,3

 Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Wyniki te potwierdzają charakter segmentu klientów korzystających z produktów turystycznych 
województwa łódzkiego. Walory turystyczne województwa są mniej atrakcyjne dla części gości 
z zagranicy, co nie oznacza, że nie jest to potencjalny klient, którego jednak należy zachęcać do 
przyjazdu na badany obszar. Głównym klientem wydaje się być nadal odwiedzający z Polski,  
w szczególności z Polski centralnej. Wyrażane opinie o gościnności województwa łódzkiego po-
twierdzają również motywy powtórnego przyjazdu, były to najczęściej ponowne odwiedziny zna-
jomych, rodziny, a także miejsc, w których spędza się miło czas wolny i efektywnie wypoczywa.

5.3.6. Ocena atrakcyjności turystycznej województwa łódzkiego

Tabela 5.24 prezentuje 44 najważniejsze atrakcje turystyczne województwa łódzkiego wskazane 
przez badanych uczestników ruchu turystycznego. Najczęściej wymieniano Łowicz (wyróżniony 
przez gości zagranicznych), Arkadię i Nieborów, sanktuarium w Gidlach i ośrodek Spa Ossa.  
W czołówce znalazły się takie obiekty jak: Manufaktura w Łodzi (wyróżniona przez gości zagra-
nicznych), uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu, Mała Liga Baseball w Kutnie (wyróżniona 
przez gości zagranicznych), Uniejów z kompleksem termalnym oraz opactwo cystersów w Sule-
jowie. W grupie 30 najczęściej wymienianych atrakcji w 2009 r., znalazła się ponad połowa (18) 
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atrakcji najczęściej wskazanych w 2008 r., były to: Spała, Konewka, Łódź, Niebieskie Źródła, 
Nieborów, Arkadia i Łowicz, Łęczyca, Sulejów, kopalnia w Bełchatowie, Tum, Góra Kamieńsk, 
Inowłódz, Gidle, Rogów, Oporów, Ożarów i Kutno. Na uwagę zasługują wydarzenia, uznane za 
atrakcje turystyczne, ze szczególnym uwzględnieniem produktu turystycznego, jakim jest Festi-
wal „Kolory Polski”, który jest migrującą atrakcją turystyczną województwa łódzkiego.

T a b e l a  5.24. Największe atrakcje turystyczne województwa łódzkiego  
w opinii badanych uczestników ruchu turystycznego w 2009 r. (wielokrotny wybór)

Lp. Atrakcja
Odsetek wskazań 

%
Lp. Atrakcja

Odsetek wskazań 
%

1 Gidle 2,6 23 Skansen Rzeki Pilicy 0,9
2 Ossa – Spa 2,6 24 Rezerwat Węże 0,8
3 Łowicz 2,6 25 Rogów – kolej wąskotorowa 0,7
4 Arkadia 2,0 26 Sokolniki – pałac 0,6
5 Łódź – Manufaktura 2,0 27 Maurzyce – skansen 0,6
6 Spycimierz 2,0 28 Wieluń 0,6
7 Nieborów 1,9 29 Łódź 0,5
8 Kutno – baseball 1,7 30 Piotrków Trybunalski 0,5
9 Uniejów 1,7 31 Łęczyca – zamek 0,5

10 Podklasztorze – opactwo cystersów 1,6 32 Inowłódz 0,5
11 Rogów – arboretum 1,5 33 Wawrzkowizna 0,5
12 Konewka – bunkry 1,5 34 Przedbórz – muzeum 0,5
13 Bełchatów – kopalnia 1,5 35 Góra Chełmo 0,5
14 Ożarów – dwór 1,4 36 Przywóz – kurhany 0,5
15 Walewice 1,4 37 Bogusławice 0,3
16 Spała COS i rezerwat żubrów 1,3 38 Lipce Reymontowskie 0,3
17 Niebieskie Źródła 1,2 39 Sromów – muzeum 0,3
18 Pilica – rzeka 1,2 40 Zalew Jeziorsko 0,2
19 Oporów 1,2 41 Skierniewice – „Święto Kwiatów” 0,2
20 Góra Kamieńsk 1,0 42 Festiwal ‘Kolory Polski’ 0,1
21 Tum pod Łęczycą – kolegiata 1,0 43 Góra Św. Genowefy 0,1
22 Zalew Sulejowski 1,0 44 Kłodawa – kopalnia soli 0,1

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rysunek 5.24 przedstawia przestrzenne rozmieszczenie wskazanych atrakcji turystycznych wo-
jewództwa łódzkiego. Interesujące jest porównanie wskazań z 2009 r. z tymi z roku  2008. Ponad 
połowa wskazań pokrywa się ze wskazaniami z 2008 r., co zwiększa wiarygodność przeprowa-
dzonych badań i potwierdza atrakcyjność turystyczną wymienionych miejsc. 

Podobnie jak w przypadku miejsc deklarowanych odwiedzin, można zauważyć pewną rejoniza-
cję skupisk atrakcji turystycznych:
– północny obszar z Kutnem, Łowiczem, Nieborowem, Skierniewicami i Bolimowskim P.K.,
– zachodni obszar z zalewem Jeziorsko, Uniejowem i Łęczycą,
– centralny obszar z Łodzią i P.K. Wzniesień Łódzkich,
– centralno-południowy obszar bełchatowski,
– centralno-wschodni z Rogowem i Lipcami Reymontowskimi,
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– południowy obszar z Przedborskim P.K.,
– południowo-zachodni obszar z Wieluniem i Załęczańskim P.K.,
– wschodni obszar doliny rzeki Pilicy z Sulejowem i Spałą.

Wyraźnie zaznacza się obszar pomijany we wskazaniach, w zachodniej części województwa. 
Wymieniane przez respondentów atrakcje turystyczne w znacznej mierze pokrywają się z atrak-
cjami promowanymi w wydawnictwach ROTWŁ i Urzędu Marszałkowskiego, z wyjątkiem  
obszaru międzyrzecza Warty i Widawki (?).

Rys. 5.24. Największe atrakcje turystyczne województwa łódzkiego w opinii 
badanych uczestników ruchu turystycznego w 2009 r. (wielokrotny wybór).

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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6. chArAkteryStykA WybrAnych ZAgrAnicZnych rynkóW 
    turyStycZnych dlA WOjeWódZtWA ŁódZkiegO i ŁOdZi  
   w 2009 r.

Analiza ruchu turystycznego, charakterystycznego dla danej przestrzeni geograficznej, powinna 
zmierzać do wyodrębnienia istotnych obszarów rynkowych. Przyjęcie założenia, że precyzyjne 
wydzielenie docelowych grup odwiedzających wpływa w znaczący sposób na efektywność mar-
ketingu terytorialnego, powoduje konieczność dokonywania segmentacji rynku turystów. Takie 
podejście analityczne stosuje się w badaniach nad turystyką już od dłuższego czasu. Wzorcowym 
opracowaniem, w którym wprowadzano konsekwentnie działania strategiczne, opierające się na 
geograficznej dywersyfikacji rynku turystycznego był Plan marketingowy Szkocji w 1994 roku. 
W Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008–2015 wskazano zróżnicowa-
nie rynków zagranicznych. Przyjęty sposób postępowania umożliwił przygotowanie właściwych 
narzędzi marketingowych dostosowanych do zróżnicowania rynkowego. Większość narodowych 
organizacji turystycznych stosuje zarządzanie strategiczne, w którym wykorzystuje się podejście 
segmentacji rynkowej. Z uwagi na pozytywne doświadczenia tego typu działań w sektorze tury-
stycznym należy wnikliwie obserwować różnorodność ruchu turystycznego ze względu na kryte-
ria geograficzne. 

We wcześniejszych częściach prezentowanego opracowania przeprowadzono wnioskowanie, 
stosując podział na odwiedzających krajowych i zagranicznych. Z otrzymanych danych tere-
nowych wynika, że udział gości spoza terytorium Polski na obszarze województwa łódzkiego 
wynosi niespełna 11%. Ograniczona liczbowo próba badawcza nie pozwala na sformułowanie 
ostatecznych, wyczerpujących merytorycznie wniosków. Jednak bezgraniczne odrzucenie pozy-
skanych w trakcie badań ankietowych informacji nie może być uznane za uzasadnione. Poza tym 
w krajowych dokumentach strategicznych traktuje się wzmocnienie turystycznego wizerunku Pol-
ski na rynkach zagranicznych jako cel priorytetowy. Dlatego też nawet ostrożne wnioskowanie 
analityczne, powinno stanowić cenne wskazania dla działań marketingowych podejmowanych 
przez władze samorządowe w Łodzi i województwie łódzkim.

W dalszym toku postępowania analitycznego wyodrębniono cztery obszary, które będą pod-
legać charakterystyce: rynek niemiecki, kraje Unii Europejskiej (bez Niemiec), pozostałe kraje 
europejskie oraz państwa położone poza Europą. 

Turyści niemieccy stanowią tradycyjnie największą liczbowo grupę przybywających do Polski  
i zazwyczaj wyodrębnia się ten kraj jako ważny segment bezpośrednich działań marketingowych. 
Z kolei obszar Unii Europejskiej stanowi wspólną przestrzeń turystyczną, umożliwiającą swo-
bodne podróżowanie pozbawione pokonywania barier politycznych. Polska jest zatem częścią 
jednego zintegrowanego obszaru gospodarczego, na którym realizowane są wspólne cele określo-
ne przez dokumenty unijne. Podkreśla się koordynację działań w zakresie budowania konkuren-
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cyjności Europy na światowych rynkach turystycznych. Dlatego też działania w ramach przestrzeni 
turystycznej Unii Europejskiej są ważnym aspektem realizowanego obecnie dokumentu rządowego 
Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku. Następny obszar geograficzny obejmuje najbliższych sąsia-
dów Polski (oddzielonych nowymi granicami administracyjnymi Unii Europejskiej; po 21 grudnia 
2007 roku) oraz bogate kraje europejskie. Ostatni segment turystów zagranicznych dotyczy państw 
pozaeuropejskich. Jest to bardzo trudny i niestabilny obszar turystyczny. Jednak ze względu na postę-
pujące procesy globalizacyjne i politykę konkurencyjności realizowaną w ramach Unii Europejskiej 
nie można pominąć odwiedzających światowych, nawet w sytuacji ograniczonej ich liczebności. 

6.1. charakterystyka uczestników zagranicznego ruchu turystycznego  
w województwie łodzkim

W przeprowadzonych badaniach terenowych znaczący nacisk położono na pozyskanie infor-
macji od odwiedzających województwo łódzkie zamieszkałych za granicami Polski. Zbieranie 
danych zostało ukierunkowane ze względu na kryterium lokalizacji na obszarze województwa 
łódzkiego oraz dostępność wspomnianej grupy respondentów. Obraz strukturalny uzyskany  
w efekcie prac empirycznych jest zbliżony do wyników uzyskanych w roku ubiegłym (mimo  
odmiennej liczebności badanej zbiorowości) (tab. 6.1). 

W obu przypadkach udział osób, które przyjechały z zagranicy wynosił odpowiednio ok. 5% 
ogólnej liczby badanej populacji odwiedzających Łódź oraz województwo łódzkie. Zastosowane 
standardy prawdopodobieństwa pozwoliły zatem uzyskać podobny udział względny turystów zagra-
nicznych. W terenowych badaniach ruchu turystycznego kluczową kwestią pozostaje przestrzenna 
reprezentatywność doboru próby z racji zmienności oraz płynności terytorialno-społecznej popu-
lacji generalnej. Z uwagi na założony cel analityczny, czyli konieczność dokonania charakterystyki 
turystów zagranicznych, dokonano starannego wyboru miejsc przeprowadzenia wywiadów kwestio-
nariuszowych. Założono wprawdzie kwotowy udział zagranicznych gości, niemniej kierowano się 
przede wszystkim zasadami prawdopodobieństwa napotkania tego rodzaju odwiedzających.

T a b e l a  6.1. Udział cudzoziemców w ogólnej grupie respondentów w 2008 i 2009 r.

Wyszczególnienie 2008* 2009**
%

Łódź  6  5
Województwo łódzkie  4  6
Ogółem 10 11

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

6.1.1. kryteria geograficzne

Dostępny materiał badawczy nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na 
możliwość uzyskania reprezentatywnych konkluzji. Uzyskana liczebność próby pozwala jedynie  
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w ograniczonym zakresie sformułować precyzyjne wnioski, umożliwiające wszechstronne zapre-
zentowanie profilu turysty zagranicznego. Mając powyższe na uwadze dokonano wstępnej cha-
rakterystyki wydzielonych turystycznych rynków zagranicznych. Założono bowiem, że lepsze jest 
przypuszczenie o ograniczonym prawdopodobieństwie, niż całkowity brak informacji w danym 
aspekcie badawczym. Dokonano bardziej szczegółowego podziału obszarów geograficznych,  
w porównaniu z 2008 r. (rys. 6.1, 6.2). 

Rys. 6.1. Struktura cudzoziemców w województwie łódzkim w 2008 r. wg obszarów geograficznych.
Ź r ó d ł o: Ruch turystyczny w województwie łódzkim 2008.

Rys. 6.2. Struktura cudzoziemców w województwie łódzkim  w 2009 r. wg obszarów geograficznych.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne

Podobnie jak w 2008 r. najliczniejszą grupę przybywających z zagranicy stanowili Niemcy 
(17%). Niemniej jednak stopniowo zmniejsza się zdecydowana dominacja turystów z jednego 
państwa. Należy zdecydowanie podkreślić znaczący udział w zagranicznym ruchu turystycznym 
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przybywających do województwa łódzkiego z krajów Unii Europejskiej (60%). Otwarte granice 
powodują zwiększony napływ turystów, zaznacza się jednocześnie dominacja przyjazdów z Fran-
cji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Czech. Z obszaru starego kontynentu poza Unią Europejską uwi-
dacznia się przewaga odwiedzających z Rosji, Ukrainy i Białorusi. Z kolei wśród podróżujących 
przybywających spoza Europy przeważają liczebnie Amerykanie. 

Dla przedstawionych danych, obrazujących kierunki napływu gości zagranicznych do woje-
wództwa łódzkiego, można wskazać kontekst porównawczy. Dotyczy on pełnych informacji  
o udzielonych noclegach oraz uwzględnia opracowane zasady działania strategicznego, przyjęte 
na szczeblu krajowego zarządzania turystyką w Polsce. 

Pierwszy kontekst analityczny umożliwia porównanie istotnych geograficznych rynków tury-
stycznych na podstawie danych ankietowych i statystyk o korzystających z miejsc noclegowych 
w województwie łódzkim (tab. 6.2).

T a b e l a  6.2. Zestawienie turystów zagranicznych w województwie łódzkim (wraz z Łodzią) w 2009 r. 
(od stycznia do czerwca) wg liczby korzystających z bazy noclegowej

Wyszczególnienie Niemcy
Unia Europejska (bez 

Niemiec)
Pozostałe kraje 

europejskie
Kraje poza Europą Rynki zagraniczne razem

Styczeń (n)   1 184 3822 1 277   348   6 631
% 2 7 3 1 13

Luty (n)   1 361   4 353   972   497   7 183
% 2 8 2 1 13

Marzec (n)   1 675   5 467 1 249 1 522   9 913
% 3 10 2 3 18

Kwiecień (n)   1 705   4 987 1 301   729   8 722
% 4 9 2 1 16

Maj (n)   2 169   5 580 1 778 1 376 10 903
% 4 11 3 3 21

Czerwiec (n)   2 122   5 887 1 457   958 10 424
% 4 11 3 2 20

Razem (n) 10 216 30 096 8 034 5 430 53 776
% 19 56 15 11 100

 Ź r ó d ł o: GUS.

Znacznie pełniejszy obraz rynków turystów zagranicznych uzyskuje się poprzez wydzielenie 
korzystających z noclegów tylko na obszarze województwa łódzkiego (tab. 6.3). Udział gości 
zagranicznych korzystających z bazy noclegowej w województwie łódzkim kształtował się na 
poziomie ok. 45% w stosunku do korzystających z noclegów na całym badanym terenie. Zauwa-
ża się także przewagę osób korzystających z noclegów wśród Europejczyków przybywających  
z krajów położonych poza Unią Europejską. Natomiast znacznie mniej (w porównaniu z bazą noc-
legową Łodzi) turystów z państw pozaeuropejskich korzystało z bazy noclegowej zlokalizowanej 
w województwie łódzkim. 

Uzyskane wyniki ze sprawozdań składanych przez zarządzających obiektami noclegowymi,  
potwierdzają dominację turystów niemieckich. Zauważa się także zdecydowaną przewagę tury-
stów z krajów unijnych korzystających z podstawowej oferty zlokalizowanej w bazie noclegowej 
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(ok. 75%). Do wiodących państw generujących przyjazdy swoich mieszkańców na obszar wo-
jewództwa łódzkiego należy zaliczyć państwa unijne, będące sąsiadami Polski, a także Włochy, 
Wielką Brytanię, Francję oraz Holandię i Belgię. Nadal znaczącymi partnerami pozostaje Rosja, 
Ukraina i Białoruś. Natomiast poza Europą niebagatelne znaczenie mają rynki turystyczne Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej i Izraela. Wybór miejsca pobytu na obszarze województwa 
łódzkiego także charakteryzuje się znaczącym zróżnicowanym terytorialnym. Zaobserwowano 
znaczną przewagę liczby udzielonych noclegów turystom zagranicznym w przestrzeni powiatów: 
bełchatowskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego i zgierskiego. Zaprezen-
towane ujęcie strukturalne według geograficznego podziału korzystających z miejsc noclegowych 
nie różni się znacząco od danych uzyskanych w przeprowadzonych badaniach terenowych. 

T a b e l a  6.3. Zestawienie turystów zagranicznych w województwie łódzkim (bez Łodzi) w 2009 r.
(od stycznia do czerwca) wg liczby korzystających z bazy noclegowej

Wyszczególnienie Niemcy
Unia Europejska (bez 

Niemiec)
Pozostałe kraje 

europejskie
Kraje poza Europą

Rynki zagraniczne 
razem

Styczeń (n)   526   1 650   901    80   3 157
% 2 7 4 0,3 13

Luty (n)   663   1 777   577   103   3 120
% 3 7 2 0,4 13

Marzec (n)   767   2 229   770   679   4 445
% 3 9 3 3 18

Kwiecień (n)   809   2 108   760    98   3 775
% 3 9 3 0,4 16

Maj (n) 1 155   2 467 1 237   196   5 055
% 5 10 5 0,8 21

Czerwiec (n)   975 2 426   982   200   4 583
% 4 10 4 0,8 19

Razem (n) 4 895 12 657 5 227 1 356 24 135
% 20 52 22 6 100

Ź r ó d ł o: GUS.

Z kolei wnikliwa analiza Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008–2015 
pozwala zauważyć, że charakterystyka rynku turystów zagranicznych w województwie łódzkim 
powinna mieć znaczenie aplikacyjne. Nie można bowiem pominąć koherentności podejmowa-
nych działań marketingowych na szczeblu rządowym i samorządu terytorialnego. We wspomnia-
nej Strategii wyodrębniono rynki turystyczne o największym znaczeniu dla Polski, do których 
zaliczono Niemcy, Wielką Brytanię, USA, Norwegię, Francję, Litwę, Belgię. Pomimo istniejącej 
odmienności w strukturze ruchu turystycznego w Polsce i województwie łódzkim, należy wyko-
rzystać dotychczasowe doświadczenia organizacji centralnych w promowaniu wizerunku naszego 
kraju, szczególnie na znaczących rynkach zagranicznych. 

Miejsce zamieszkania turystów wydzielone ze względu na kryteria administracyjne oraz spo-
sób zagospodarowania przestrzeni odgrywa istotną rolę w marketingu bezpośrednim. Dlatego też 
precyzyjne wyodrębnienie rodzajów jednostek osadniczych, z których pochodzą przyjeżdżający 
może być pomocne w zrozumieniu motywów podejmowania podróży oraz skali potrzeb turystów. 
Podejście geograficzne ukazujące zróżnicowanie rynków turystycznych nazywane jest geomarke-
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tingiem. W badanej próbie mamy do czynienia z mieszkańcami miast. Goście z zagranicy przyby-
wający na obszar województwa łódzkiego reprezentowali zatem postawy mieszkańców obszarów 
zurbanizowanych.

Odpowiedź na pytanie o bezpośredni przyjazd na teren województwa łódzkiego z miejsca za-
mieszkania pozwala na poznanie charakteru podejmowanej podróży. Bezpośredni dojazd do miejsc 
położonych na badanym obszarze może oznaczać znaczące powiązania pomiędzyterytoriami ge-
nerującymi ruch turystyczny i miejscowościami docelowymi. W badanej populacji udział turystów 
przyjeżdżających bezpośrednio i etapowo do województwa łódzkiego był w miarę zrównoważony 
(zwłaszcza dla obszaru Unii Europejskiej – poza Niemcami). Natomiast turyści niemieccy oraz 
przybywający z pozostałych krajów europejskich, przemieszczali się zazwyczaj bezpośrednio  
z miejsca zamieszkania do głównego celu podróży. Z kolei mieszkańcy państw pozaeuropejskich 
przybywali na obszar województwa łódzkiego etapowo. Nie można jednoznacznie ocenić tego 
faktu. Można mieć bowiem do czynienia z długą podróżą o charakterze poznawczym lub z korzy-
staniem z portów lotniczych, które gwarantują bezpośrednie połączenia (rys 6.3). 

Rys. 6.3. Bezpośredni przyjazd cudzoziemców z miejsca zamieszkania  do odwiedzanej miejscowości w województwie łódzkim w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 

Ostatnią kwestią, na którą warto zwrócić uwagę w tej części opracowania, jest pytanie, czy 
ankietowani byli mieszkańcami województwa łódzkiego? Z punktu widzenia badania polskich 
odwiedzających problem ten ma bardzo ważne znaczenie w identyfikacji wewnętrznego bądź ze-
wnętrznego charakteru podróży turystycznych w województwie łódzkim. Natomiast odpowiedzi 
turystów zagranicznych powinny mieć charakter retoryczny. Wśród udzielonych odpowiedzi 98% 
było przeczących. Ale zarejestrowano nieznaczny odsetek wskazań potwierdzający fakt zamiesz-
kania w województwie łódzkim. Można powyższe deklaracje rozpatrzyć trojako. Po pierwsze, 
owe wskazania są nieistotne statystycznie. Po drugie, takie odpowiedzi mogły pojawić się z uwa-
gi na błędne zrozumienie zadanego pytania. Po trzecie, możemy mieć do czynienia z ambiwa-
lentnym rozumieniem turysty, tzn. ujęcie de facto oraz de iure, czyli turystami wyodrębnianymi  
statystycznie, przy przyjęciu kryterium długotrwałego miejsca pobytu i pracy, bądź kryterium  
tzw. zameldowania na pobyt stały. 
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 6.1.2. kryteria demograficzno-społeczne 

W poznaniu rynku turystów zagranicznych niebagatelne znaczenie ma określenie nie tylko miej-
sca zamieszkania osób podróżujących, ale także ich rodowodu, pochodzenia narodowościowego. 
Odpowiadający w 25% przypadków wskazali na polskie korzenie. W krajach europejskich prze-
waga turystów nieposiadających polskiego rodowodu jest znacząca. Natomiast dla krajów poza-
europejskich ta niesymetryczna relacja ulega osłabieniu (rys. 6.4). 

Rys. 6.4. Deklaracja polskiego pochodzenia cudzoziemców w województwie łódzkim w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

W ankietowanej populacji przeważali mężczyźni. Należy odnotować interesujący fakt, że dla 
krajów poza Europą udział liczbowy kobiet był większy niż mężczyzn. Pozostaje to ciekawym za-
daniem badawczym, ponieważ w tej sytuacji nie można wyjaśnić zaobserwowanego zjawiska. Jest 
to przypadek, bądź element istotniejszej tendencji w podróżach do Łodzi z krajów azjatyckich. 

Struktura wiekowa zbiorowości turystów przybywających na dany obszar ma szczególne zna-
czenie w konstruowaniu konkretnej oferty, dla zdefiniowanego przyjeżdżającego. Wiek deter-
minuje codzienne zachowania turystyczne, określa wymagania stawiane świadczącym usługi. 
Rozpatrywany parametr demograficzny wyznacza także możliwości finansowe turystów oraz ich 
oczekiwania, wynikające z posiadanego doświadczenia podróżującego. Ogólnie można wskazać, 
że wśród gości zagranicznych przeważali turyści w średnim wieku, mający znaczne doświadcze-
nie turystyczne. Natomiast przybywający z Niemiec byli bardziej zaawansowani wiekowo, niż 
turyści z innych państw Unii Europejskiej. Dla pozostałych obszarów geograficznych struktura 
wiekowa była bardziej zrównoważona. 

W 2009 r. dominowali odwiedzający województwo łódzkie z wykształceniem wyższym i śred-
nim (prawie 98%). Otrzymane wyniki potwierdzają rezultaty wieloletnich badań nad ruchem tury-
stycznym. W strumieniach migracji turystycznych przeważają ludzie dobrze wykształceni. Warto 
jednak zwrócić uwagę na otrzymane proporcje pomiędzy liczbą osób z wykształceniem wyższym 
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i średnim na wyodrębnionych rynkach geograficznych. Otóż wśród turystów z krajów poza Eu-
ropą oraz przybywających z Niemiec przeważały osoby z wykształceniem wyższym. Natomiast 
na pozostałych obszarach europejskich liczba osób mających wykształcenie wyższe i średnie była 
zrównoważona. Należy dokładniej sprawdzić, czy szczególnie rynki pozaeuropejskie nie wyma-
gają bardziej wyrafinowanej oferty turystycznej (rys. 6.5).

Rys. 6.5. Wykształcenie cudzoziemców w województwie łódzki w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Otrzymane rezultaty dotyczące statusu materialnego respondentów ukazały obraz raczej typowy 
dla struktur ruchu turystycznego. Najliczniejszą grupę stanowili aktywni zawodowo oraz mło-
dzież ucząca się. Kolejną grupą pod względem liczebności byli emeryci. Podróże emerytów były 
prawdopodobnie związane z wyborem obszarów recepcyjnych, charakteryzujących się znacznie 
większymi walorami klimatycznymi i kulturowymi niż region łódzki. Obszary geograficzne nie 
wykazały w tym względzie znaczących różnic.

Status materialny turystów jest także cechą, którą należy brać pod uwagę przygotowując ofer-
tę przyjazdową. W badanej populacji zanotowano największy udział osób deklarujących dobrą  
i średnią sytuację materialną. Zauważalna była także liczba turystów będących w bardzo dobrym 
położeniu materialnym. Otrzymane wyniki potwierdzają ogólną tezę związaną z zaspokojeniem 
wyższych potrzeb przez zbiorowość o wyższych dochodach, do których zalicza się potrzeby tu-
rystyczne, (znaczna elastyczność dochodowa popytu na usługi turystyczne). Rozkład deklaracji 
o statusie materialnym dla obszarów geograficznych pozostaje podobny. Zwraca jednak uwagę 
zwiększony udział deklarujących bardzo dobrą i dobrą pozycję materialną wśród przybywających 
do województwa łódzkiego z krajów pozaeuropejskich.

6.1.3. częstotliwość wizyt w województwie i planowana długość pobytu 

Województwo łódzkie nie jest obszarem powrotów turystycznych. Goście zagraniczni w zde-
cydowanej większości odwiedzili badane województwo po raz pierwszy. Około 25% zagranicz-
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nych respondentów deklarowało przyjazd po raz drugi i trzeci. Najwięcej powracających turystów 
pochodziło z krajów europejskich poza Unią Europejską. Ze względu na analizowany parametr 
nie obserwuje się istotnego zróżnicowania pomiędzy wyodrębnionymi obszarami geograficznymi. 
Częste przyjazdy w badanej grupie turystów były zdecydowanie marginalne. 

Czas pobytu na obszarze recepcji turystycznej pozwala określić strukturę ruchu turystycznego. 
Zarejestrowane deklaracje gości zagranicznych wyraźnie wskazują, że mamy do czynienia przede 
wszystkim z turystami. Odwiedzających zagranicznych na obszarze województwa łódzkiego zare-
jestrowano 15%. Z uwagi na niewielką ich liczbę przyjęto w tej części opracowania nie wyróżniać 
jednoznacznie odwiedzających tranzytowych i jednodniowych. Z uwagi na wskazane uproszcze-
nie określa się wszystkich odwiedzających z zagranicy jako gości, turystów bądź przybywających. 
Około 72% ankietowanych turystów zagranicznych deklarowało pobyt z więcej niż z jednym 
noclegiem. Obserwując podobny rozkład odpowiedzi na wydzielonych rynkach zagranicznych, 
można przedstawić ostrożną sugestię o większym udziale odwiedzających jednodniowych wśród 
osób przyjeżdżających z krajów pozaeuropejskich (rys. 6.6). 

Rys. 6.6. Planowana długość pobytu turystów zagranicznych na obszarze województwa łódzkiego w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Kolejny zapis, dotyczący planowanego czasu pobytu (dla turystów zagranicznych deklarujących co 
najmniej jeden nocleg) potwierdził zamieszczone wcześniej obserwacje. W badanej populacji domi-
nowali turyści przebywający od trzech do pięciu nocy na obszarze województwa łódzkiego (ok. 70%). 
Nieznaczną przewagę zauważa się w gronie przybywających z krajów europejskich poza UE. 

6. 2. Organizacja podróży i charakterystyka pobytu turystów zagranicznych  
        w województwie łódzkim

Kolejne zagadnienia, które podlegają szczegółowej analizie, dotyczą sposobu przygotowania  
i przebiegu podróży. Następnym obszarem dociekań badawczych było opisanie pobytu na obsza-
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rze województwa łódzkiego. Prowadzona analiza powinna umożliwić zrozumienie zachowań tu-
rystycznych w przestrzeni wypoczynkowej województwa łódzkiego. Istotnym zagadnieniem jest 
także poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakie kwoty wydatkują przyjeżdżający goście? 

6.2.1. Źródła informacji o województwie

Identyfikacja źródeł informacji o odwiedzanym obszarze posiada nie tylko walor poznawczy. 
Zrozumienie procesu podejmowania decyzji o przebiegu wyjazdów turystycznych ma doniosłe 
znaczenie marketingowe. Dokładne informacje w tej kwestii pozwalają na opracowanie skutecz-
nych działań promocyjnych, w których szczególny nacisk kładzie się na wybór środków przekazu. 
Błędny wybór nośników informacji powoduje, że potencjalny odbiorca nie otrzymuje potrzebnych 
danych. Poszukując wiarygodnych informacji, goście zagraniczni pokładali zaufanie w opiniach 
wyrażanych przez krewnych i znajomych. Ten sposób pozyskiwania informacji o województwie 
łódzki należy uznać za wiodący. Kolejnym źródłem informacji o regionie był Internet. 

T a b e l a  6.4. Źródła informacji o województwie łódzki w 2009 r.

 Wyszczególnienie
Niemcy

Unia Europejska (bez 
Niemiec)

Pozostałe kraje europejskie Kraje poza Europą

%
Rodzina i znajomi 3,2 16,9 14,5 7,3
Strony internetowe 4,0 6,5 0,8 3,2
Przewodniki 0,8 4,8 0,8 0,8
Inne źródło informacji 1,6 4,8 0,8 0
Mapy i plany 2,4 3,2 1,6 0,8
Targi turystyczne 0,8 2,4 0 0
Brak informacji 3,2 1,6 6,5 0
Informacja Turystyczna 0 1,6 0,8 0,8
Katalogi biur podróży 0 0,8 0 0
Prasa 0 0 0,8 0
Foldery i ulotki 0,8 0 0,8 0

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Niebagatelne znaczenie w poszukiwaniu danych o obszarze mają mapy i przewodniki. Wskaza-
ne podstawowe źródło informacji posiada istotne znaczenie aplikacyjne. Uwidacznia się wartość 
dla rozwoju danego rynku turystycznego, jaką mają zadowoleni turyści, którzy wcześniej odwie-
dzili województwo łódzkie. Poza tym, duże znaczenie ma staranna polityka wydawnicza w zakre-
sie przewodników i map turystycznych. Zebrane dane wskazują także na konieczność zweryfiko-
wania skuteczności popularnych działań reklamowych, polegających na drukowaniu masowych 
nakładów folderów i ulotek. Ich praktyczne znaczenie na badanych rynkach zagranicznych jest 
marginalne. Podobnie powinno się przemyśleć sposób działania Polskich Ośrodków Informacji 
Turystycznej, ponieważ ich skuteczność jest niewielka. Interesująco przedstawiają się odpowiedzi 
mówiące o całkowitym braku wiedzy o regionie łódzkim.
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Zarządzający turystyką w województwie łódzkim powinni zatem zatroszczyć się o rzetelne  
i atrakcyjne formy przekazu użytecznych informacji w miejscu przybycia odwiedzających za-
granicznych. Analizowane rynki turystyczne nie wykazują istotnego zróżnicowania w zakresie 
podstawowych źródeł wiadomości o obszarze recepcji turystycznej (tab. 6.4).

6.2.2. Motywy wyboru odwiedzanego obszaru 

Biorąc pod uwagę główny motyw przyjazdu rozpatruje się zazwyczaj skuteczność oddziały-
wania przekazów promocyjnych opartych na wzbudzeniu zainteresowania danym miejscem.  
W analizowanym przypadku pojawił się wiodący motyw podejmowania decyzji wyjazdowych 
jakim jest moda związana z pobytem w województwie łódzkim (czy raczej w Polsce). Wyod-
rębniony motyw jest trudny do jednoznacznej interpretacji. Niemniej jednak potwierdza przyjęte 
założenia w polityce turystycznej na szczeblu krajowym, że panuje moda na odwiedzanie Europy 
Środkowej. Na wymieniony motyw wskazywali najczęściej turyści z krajów Unii Europejskiej 
(bez Niemiec) oraz z pozostałych państw europejskich. Można zatem przyjąć dość prawdopodob-
ny wniosek o trwającej modzie na Polskę zarówno na zachodzie Europy, jak i na wschodzie. Pod-
łoże emocjonalne tej mody jest zdecydowanie inne na umownie nazywanym zachodzie Europy, 
jak i na wschodzie. 

W pierwszym przypadku pojawia się zainteresowanie zachowaną tradycją i trochę plebejskoś-
cią, natomiast w drugim przypadku odwiedzających przyciąga polska nowoczesność. Turyści nie-
mieccy i spoza Europy wykazywali większe zróżnicowanie podstawowych motywów podróżo-
wania po Polsce. Należy także zwrócić uwagę na rekomendację znajomych. Ten motyw powinien 
być brany szczególnie pod uwagę podczas planowania działań w zakresie promocji wewnętrznej 
województwa łódzkiego. Z kolei w badanej populacji turystów zagranicznych, nie znajdowało 
uzasadnienia przekonanie o ekonomicznym podłożu przyjazdów do województwa łódzkiego.  
Wyodrębniony motyw konkurencyjności cen nie miał większego znaczenia. 

6.2.3. cel przyjazdu na badany obszar

Analiza deklarowanych przez respondentów celów przyjazdu powinna prowadzić do doskonale-
nia oferty turystycznej i rozwoju zagospodarowania obszaru recepcji. Wiodącym celem przyjazdu 
badanych turystów zagranicznych był wypoczynek (dla wyboru wielokrotnych celów przyjazdu). 
W dalszej kolejności zaznaczył się udział w wydarzeniach sportowych i imprezach kulturalnych 
oraz zwiedzanie regionu łódzkiego. Znaczenie miały także cele związane z wizytami u krewnych 
i znajomych, a także odwiedziny miejsc rodzinnych. Ten cel przyjazdu zaznaczał się szczegól-
nie wśród turystów przybywających z krajów Unii Europejskiej. Nie można pominąć także ce-
lów religijnych, które uwidoczniły się wśród turystów z Unii Europejskiej (poza Niemcami) oraz  
z krajów położonych poza Europą. Rozkład pozostałych wskazań miał rozproszony charakter i nie 
uwidacznia wyraźnego zróżnicowania uwarunkowanego zmiennymi geograficznymi.
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6.2.4. Organizator przyjazdu i charakter podróży

Goście zagraniczni najczęściej indywidualnie organizowali podróż i pobyt na obszarze woje-
wództwa łódzkiego. Należy jednak wskazać, że ten sposób organizacji wyjazdu turystycznego 
miał najmniejsze znaczenie dla przybywających z krajów pozaeuropejskich. Ważnymi organiza-
torami przyjazdu byli znajomi i krewni (łącznie 19%). Rodzina i znajomi odgrywają ważną rolę 
w organizacji pobytu gości z Unii Europejskiej oraz z krajów poza Europą. Potwierdzone zostały 
zatem wcześniejsze obserwacje mówiące o zauważalnej funkcji organizatora turystyki, jaką pełnią 
rodzina i znajomi. 

6.2.5. Osoby towarzyszące

Sposób zorganizowania podróży oraz skład grupy turystycznej należą do ważnych parametrów 
określających strukturę ruchu turystycznego. W analizowanym przykładzie najczęściej spotyka się 
turystów zagranicznych przybywających w towarzystwie znajomych. Równie często goście z za-
granicy przyjeżdżają z grupą zorganizowaną (należy podkreślić zwiększony udział takiej formy 
podróży i pobytu wśród osób przyjeżdżających z krajów europejskich spoza UE i spoza Europy). 

6.2.6. środki transportu

Istotą turystyki jest podróżowanie, przemieszczanie się pomiędzy obszarami, często zróżnico-
wanych kulturowo. Przestrzeń dzieląca miejsce zamieszkania i tereny recepcyjne determinuje  
w znacznym stopniu wybierany środek transportu. Jednak podróżowanie w obrębie Europy może 
być zróżnicowane nie tylko ze względu na uwarunkowania geograficzne, ale także ekonomiczne, 
bądź kulturowe. Mieszkańcy Europy najczęściej korzystali z samochodu. Istotnym z punktu wi-
dzenia sposobu podróżowania zagranicznych gości wykorzystywanym środkiem transportu był 
samolot (częściej rejsowy, niż tanich linii). Samolot (zwłaszcza rejsowy) odgrywał znaczącą rolę 
w podróżowaniu przybywających spoza Europy. Z kolei, z autokaru turystycznego dość często 
korzystali przybywający z krajów europejskich spoza UE. Dla mieszkańców obszarów Unii Euro-
pejskiej (poza Niemcami) użytecznymi środkami transportu był pociąg, samolot (zwłaszcza tanich 
linii lotniczych) oraz autobus linii regularnych. Można na tej podstawie założyć, że turyści z Unii 
Europejskiej są oszczędni w gospodarowaniu środkami finansowymi lub, wbrew wcześniejszym 
deklaracjom, nie należą do zamożnych warstw społecznych Przedstawione informacje wyraźnie 
wskazują na geograficzny determinizm w kontekście wyboru środków transportu. 

6.2.7. Sposoby spędzania czasu wolnego

Podczas wyjazdów turystycznych przybywający na dany obszar mogą reprezentować zmien-
ne zachowania rekreacyjne. Wśród ankietowanej grupy najczęściej wymieniano wypoczynek  
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i spacery, co można potraktować jako zbliżone sposoby organizacji czasu. Następną grupę ak-
tywności, stanowiły czynności związane z rodzinnym i towarzyskim charakterem pobytów na 
obszarze województwa łódzkiego. Organizacja tej formy spędzania czasu obejmuje jednocześnie 
wizyty w kawiarniach i restauracjach oraz klubach. Można zatem potwierdzić powszechne już 
dzisiaj zjawisko w Polsce związane z przenoszeniem życia towarzyskiego i rodzinnego z domu do 
przestrzeni publicznej. Zaznaczone formy spędzania czasu są zgodne z wcześniejszymi odpowie-
dziami respondentów, którzy wskazywali na cele i motywy pobytów. 

Warte podkreślenia jest także zwiedzanie. Znamienne jest natomiast, że turystyka aktywna była 
zajęciem marginalnym dla wszystkich badanych rynków zagranicznych. Brak tej formy spędzania 
czasu podczas pobytów turystycznych świadczy o mylnym wyobrażeniu o postawach gości zagra-
nicznych na terenie województwa łódzkiego. Uczestnictwo w wydarzeniach kultury elitarnej było 
szczególnie podkreślane w grupie turystów z Unii Europejskiej (bez Niemiec). 

6.2.8. Wykorzystanie bazy noclegowej

Fakt nocowania na badanym obszarze potwierdziła zdecydowana większość ankietowanych tu-
rystów zagranicznych. Na wybranych rynkach turystycznych zaobserwowano jednak odmienno-
ści. Potwierdzają się wcześniejsze odpowiedzi wskazujące na bezpośredni bądź etapowy przyjazd 
do województwa łódzkiego. W tym kontekście zanotowano większy relatywny udział osób z Unii 
Europejskiej (bez Niemiec) i krajów poza Europą, które nie nocowały na obszarze województwa 
łódzkiego (rys. 6.7). 

Rys. 6.7. Korzystanie z noclegów przez turystów zagranicznych  podczas pobytu na obszarze województwa łódzkiego w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne

Większość turystów zagranicznych decydowała się na pobyt w bazie noclegowej o wyższym 
standardzie. Ponad połowa z nich nocowała w hotelach. Istotną wartość ukazuje także pozycja  
w kwestionariuszu, gdzie zanotowano 10% noclegów u znajomych i rodziny (zwłaszcza wśród 
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przybywających z Unii Europejskiej – bez Niemiec). Noclegi w schronisku młodzieżowym wska-
zali jedynie przybywający z krajów spoza UE. Wymieniony wcześniej jako znaczący cel przyjaz-
du związany z udziałem w imprezach sportowych potwierdza deklaracja o wyborze bazy noclego-
wej. Turyści z analizowanych rynków turystycznych (poza Niemcami) wybierali również noclegi 
na terenie ośrodków sportowych. 

6.2.9. Wydatki podczas pobytu

Wydatki ponoszone (na osobę) podczas wyjazdów turystycznych są podstawą osiągania zy-
sków w lokalnym sektorze turystycznym. W badanej grupie największy udział miały wydatki  
z przedziału od 101 do 500 zł. Natomiast ponad 35% respondentów zagranicznych wskazało na 
wartości powyżej 500 zł. Rozkład liczbowy kwot pozostawionych przez gości zagranicznych w wo-
jewództwie łódzkim był podobny na poszczególnych obszarach geograficznych. Można jednak 
zauważyć, że najbardziej zróżnicowaną grupę, ze względu na skłonności do konsumpcji podczas 
pobytu, stanowią turyści z Unii Europejskiej (podobne obserwacje wynikały z danych uzyskanych 
np. o środkach transportu) i prawdopodobnie z krajów położonych poza Europą (tab. 6.5).

T a b e l a  6.5. Kwoty wydatków ponoszonych przez turystów zagranicznych  podczas pobytu 
na obszarze województwa łódzkiego w 2009 r.

 

Kwota Niemcy Unia Europejska (bez Niemiec) Pozostałe kraje europejskie Kraje poza Europą

%
Do 100 zł   2,4   7,1   1,6   4,7
101–500 zł   5,5 19,0 19,0   3,9
501–1000 zł   4,7 11,8   5,5   3,9
Powyżej 1001 zł   3,1   5,5   0,8   1,6
Razem 15,7 43,3 26,8 14,2

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

Rys. 6.8. Skłonność do dodatkowych wydatków gości zagranicznych przebywających na obszarze województwa łódzkiego w 2009 r.
Ź r ó d ł o: opracowanie własne.
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Kolejne zagadnienie ma zdecydowanie charakter deklaratywny. W pewnym stopniu na udzie-
loną odpowiedź mogły mieć wpływ czynniki emocjonalne. Przeważały wśród respondentów za-
pewnienia o skłonności do zwiększenia wydatków podczas pobytu w województwie łódzkim. 
Niemniej można wskazać na pojawiające się różnice na wydzielonych rynkach zagranicznych. 
Niemców można zaliczyć do umiarkowanych pesymistów konsumpcyjnych. W ich deklaracjach 
wydatkowych pojawiła się spora ostrożność. Z kolei przybywających z obszarów europejskich  
spoza UE oraz z krajów spoza Europy można określić mianem ostrożnych optymistów konsump-
cyjnych. Goście z Unii Europejskiej (poza Niemcami) wykazali natomiast największą skłonność 
do konsumpcji na obszarze województwa łódzkiego w przyszłości. (rys. 6.8).

6.2.10. konsumpcja usług turystycznych

Wykorzystanie oferty usług turystycznych na obszarze województwa łódzkiego można inter-
pretować wieloaspektowo. Niewątpliwie turyści zagraniczni w bardzo ograniczonym zakresie 
korzystali z miejscowych usług. Najczęściej nabywane były usługi przewodnickie. Dotyczyło to  
w znacznym stopniu turystów spoza Unii Europejskiej. W dalszej kolejności zaznacza się udział 
krajów unijnych. Zakup usług pilota wycieczek oraz instruktora był natomiast znikomy. Także nie-
zbyt często turyści zagraniczni odwiedzają punkty informacji turystycznej. Rozkład odpowiedzi 
(odpowiednio o zmniejszonej liczebności) był zbliżony do zestawienia dla wykorzystania usług 
miejscowego przewodnika. Przedstawione dane wskazują  albo na ograniczoną ofertę usług tu-
rystycznych w regionie łódzkim, znaczną samodzielność i doświadczenie turystyczne zagranicz-
nych gości (indywidualny sposób zorganizowania podróży), albo na znaczną opieką wspomina-
nych wcześniej przyjaciół i rodziny. Na tym etapie badań nie można jednoznacznie rozstrzygnąć 
tej kwestii. 
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Studium przypadku

Port lotniczy im. Wł. St. Reymonta (LUBLiNEK)

Wśród wielu czynników miastotwórczych szczególne znaczenia ma transport ponadlo-
kalny.  Na przełomie tysiącleci następowała gwałtowna kompresja przestrzenno-czaso-
wa. Główną rolę w procesie usieciowienia globalnego świata odegrał transport lotniczy. 
Rozbudowane połączenia lotnicze świadczyły o funkcji metropolitalnej dużych jednostek 
osadniczych. Współcześnie posiadanie lotniska stało się jedną z wielu funkcji centralnych 
na średnich poziomach hierarchii miejskiej. 

Początki lotnictwa pasażerskiego w Łodzi sięgają lat 20. XX w. Natężenie ruchu pasa-
żerskiego na popularnym „Lublinku”, przez kolejne dziesięciolecia nie było adekwatne do 
rangi gospodarczej i administracyjnej, jaką posiadała Łódź. Kiedy w drugiej połowie lat 
90. XX w. lotnisko Lublinek otrzymało status międzynarodowego portu lotniczego, odżyły 
nadzieje na znaczne wzmocnienie funkcji metropolitalnych Łodzi. Obecnie Port Lotniczy 
im. Władysława Reymonta jest lotniskiem miejskim.

Położenie i widok terminalu 1 Portu Lotniczego im. Wł. St. Reymonta w Łodzi.

Transport lotniczy należy do dynamicznie rozwijających się dziedzin życia gospodarcze-
go w świecie. Jest to niewątpliwie sektor prestiżowy, ale jednocześnie wymaga wysokich 
nakładów kapitałowych. Wyraźny wzrost pasażerskiego ruchu lotniczego w Łodzi nastąpił 
po podjęciu znaczących działań inwestycyjnych. Od 2005 r. zanotowano istotny przyrost 
liczby pasażerów w ciągu roku. Był to niezwykle dynamiczny trend. Najwyższe wartości 
zanotowano na lotniskach w Łodzi i Zielonej Górze.
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Studium przypadku

Port lotniczy im. Wł. St. Reymonta (LUBLiNEK)

Wśród wielu czynników miastotwórczych szczególne znaczenia ma transport ponadlo-
kalny.  Na przełomie tysiącleci następowała gwałtowna kompresja przestrzenno-czaso-
wa. Główną rolę w procesie usieciowienia globalnego świata odegrał transport lotniczy. 
Rozbudowane połączenia lotnicze świadczyły o funkcji metropolitalnej dużych jednostek 
osadniczych. Współcześnie posiadanie lotniska stało się jedną z wielu funkcji centralnych 
na średnich poziomach hierarchii miejskiej. 

Początki lotnictwa pasażerskiego w Łodzi sięgają lat 20. XX w. Natężenie ruchu pasa-
żerskiego na popularnym „Lublinku”, przez kolejne dziesięciolecia nie było adekwatne do 
rangi gospodarczej i administracyjnej, jaką posiadała Łódź. Kiedy w drugiej połowie lat 
90. XX w. lotnisko Lublinek otrzymało status międzynarodowego portu lotniczego, odżyły 
nadzieje na znaczne wzmocnienie funkcji metropolitalnych Łodzi. Obecnie Port Lotniczy 
im. Władysława Reymonta jest lotniskiem miejskim.

Położenie i widok terminalu 1 Portu Lotniczego im. Wł. St. Reymonta w Łodzi.

Transport lotniczy należy do dynamicznie rozwijających się dziedzin życia gospodarcze-
go w świecie. Jest to niewątpliwie sektor prestiżowy, ale jednocześnie wymaga wysokich 
nakładów kapitałowych. Wyraźny wzrost pasażerskiego ruchu lotniczego w Łodzi nastąpił 
po podjęciu znaczących działań inwestycyjnych. Od 2005 r. zanotowano istotny przyrost 
liczby pasażerów w ciągu roku. Był to niezwykle dynamiczny trend. Najwyższe wartości 
zanotowano na lotniskach w Łodzi i Zielonej Górze.

Liczba obsłużonych pasażerów w Porcie Lotniczym im. W.S. Reymonta w Łodzi w latach 2005 - 2009

Źródło: oficjalne dane portu lotniczego.

W 2009 r. zanotowano spadek liczby obsłużonych pasażerów o ok. �,6%. Odpowiada to 
obniżeniu średniej wartości względnej liczby podróżujących samolotami z/do polskich 
portów lotniczych. Natomiast spadek liczby obsłużonych pasażerów na Lublinku jest więk-
szy niż przeciętna wartość względna obliczona dla polskich portów regionalnych (-4,9%). 

Na podobnym poziomie utrzymuje się natomiast udział łódzkiego portu lotniczego  
w liczbie przylatujących/odlatujących w Polsce (1,65%). Z kolei w 2009 r. zaobserwowano 
wzrost liczby pasażerów korzystających z połączeń czarterowych uruchamianych sezono-
wo z portu im. Wł. Reymonta.

Z materiałów empirycznych opracowanych na seminarium licencjackim prowadzonym 
przez dr Joannę Kowalczyk-Anioł wynika, że z lotniczych połączeń międzynarodowych 
korzystają przede wszystkim Polacy. Cele podróży samolotowych odbywanych do/z Ło-
dzi mają w znaczącym stopniu charakter ekonomiczny oraz rodzinny. Przyjazdy do Łodzi  
w celach turystycznych (krajoznawstwo i biznes) mają ograniczone znaczenie (ok. 10%). 
Czas pobytu turystów nie przekraczał zazwyczaj jednego tygodnia. 

W 2009 r. zanotowano zmienność liczby pasażerów w przekrojach miesięcznych. 
Wzmożony ruch w połączeniach regularnych zaobserwowano w 2009 r. w miesiącach 

zimowych (grudzień − styczeń). Nie można jednak określić powtarzalności podróży lotni-
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czych w układzie miesięcznym w przekrojach kilkuletnich. Niewątpliwie wpływ na wahania 
miesięczne mają święta rodzinne oraz sezonowość pracy podejmowanej poza Polską. Bada-
jąc rozkład miesięczny liczby osób korzystających z portu lotniczego na Lublinku nie można 
pominąć faktu braku stabilności w rocznym rozkładzie lotów rejsowych tanich linii lotniczych. 
Mamy bowiem do czynienia ze zmienną polityką handlową głównego przewoźnika operu-
jącego w Łodzi.  Zwiększone natężenie liczby pasażerów w ofercie czarterowej przypada na 
miesiące letnie (co jest zrozumiałe, z uwagi na czas urlopowo-wakacyjny). Mamy do czynie-
nia z wyjazdami wypoczynkowymi do miejscowości turystycznych. Podróże czarterowe nie 
mają jednak znaczenia dla zagranicznego ruchu turystycznego w regionie łódzkim. 

Biorąc pod uwagę prognozy gospodarcze (zwłaszcza dla rynku pracy Wysp Brytyjskich) 
oraz trendy w gospodarce turystycznej, można założyć niewielki spadek w liczbie obsłu-
żonych pasażerów w 2010 r. w połączeniach rejsowych w łódzkim porcie lotniczym. Nato-
miast podróże czarterowe powinny w bieżącym roku utrzymać się na podobnym poziomie 
jak w 2009 r. Udział lotniska im. Wł. Reymonta w liczbie obsłużonych pasażerów w polskich 
portach lotniczych pozostanie na niezmienionym poziomie. Należy jednocześnie dodać, 
że istotną barierą rozwojową łódzkiego portu lotniczego jest jego miejski status. Mimo 
istniejących uwarunkowań rozwojowych potencjał lotniska Lublinek jest wykorzystywa-
ny w ok. 50%. Wpływ portu lotniczego w Łodzi na wielkość i strukturę zagranicznego ru-
chu turystycznego w regionie łódzkim pozostaje w dalszym ciągu ograniczony. Prognozy  
na rynku turystycznym nie wróżą w tej kwestii znaczącej poprawy. 

Liczba obsłużonych pasażerów w Porcie Lotniczym im. W.S. Reymonta w Łodzi w roku 2009 wg miesięcy

Źródło: oficjalne dane portu lotniczego.
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6.3. Województwo łódzkie w opiniach gości zagranicznych

Ostatnia część analityczna została poświęcona zagadnieniom zindywidualizowanym. Każda bo-
wiem opinia posiada charakter subiektywny. Suma uzyskanych odpowiedzi umożliwia skonstru-
owanie turystycznego wizerunku województwa łódzkiego. Dodatkowo przedstawione dociekania 
zostały uzupełnione o problemy o charakterze deklaratywnym, obejmujące przewidywane posta-
wy opiniotwórcze powracających turystów w i ich miejscu zamieszkania.

6.3.1. Ocena usług turystycznych w województwie łódzkim

Dokonana szczegółowa ocena wielu elementów obszaru województwa łódzkiego wypada bar-
dzo pomyślnie. Większość ankietowanych turystów zagranicznych wypowiadała się pozytywnie  
o doświadczeniach z pobytu. Najczęściej wystawiano oceny na poziomie dobrym. Szczególnie do-
ceniona została gościnność, oraz życzliwość napotykanych mieszkańców badanego obszaru. Rów-
nie wysoko został oceniony poziom świadczenia usług gastronomicznych (mimo pojawiających 
się krytycznych opinii Europejczyków), a także (co może zaskakiwać mieszkańców Polski środko-
wej) bezpieczeństwo. Oferta noclegowa także nie budziła poważniejszych wątpliwości (bardziej 
krytyczni w tym zakresie są mieszkańcy Europy). Najbardziej niezadowoleni z dostępności komu-
nikacyjnej byli Niemcy i mieszkańcy krajów europejskich (prawdopodobnie z uwagi na podróżo-
wanie samochodem, na co zwrócono już uwagę we wcześniejszych częściach analizy). Najczęściej 
pojawiały się negatywne oceny dotyczące: czystości i estetyki (większy krytycyzm Europejczy-
ków), stanu toalet, dostępności informacji turystycznej (przede wszystkim w ocenie Europejczy-
ków), Najwięcej opinii krytycznych i ambiwalentnych ocen dotyczyło oznakowania turystycznego.  
Tę kwestię należy szczególnie wziąć pod uwagę, ze względu na często indywidualną organizację 
podróży turystów zagranicznych. W dokonanej ocenie województwa łódzkiego przez turystów  
zagranicznych w ograniczonym stopniu zaznaczył się wpływ uwarunkowań geograficznych.  
Wynika stąd, że odwiedzający mają uniwersalną skalę ocen z zakresu stanu zagospodarowania 
obszaru i poziomu świadczonych usług. Płynie stąd wniosek o konieczności utrzymania wyso-
kiej jakości działań w zakresie turystyki, niezależnie od miejsca zamieszkania przybywających  
z zagranicy. 

6.3.2. Ocena cen w stosunku do jakości świadczonych usług

Opinia dotycząca relacji cen, co do jakości świadczonych usług oraz wartości nabywanych  
towarów nie wykazuje istotnego zróżnicowania przedmiotowego jak i geograficznego. W zakresie 
usług noclegowych i gastronomicznych respondenci wskazali na odpowiednią relację pomiędzy 
płaconą ceną a jakością otrzymanego produktu. Także ocena dokonanych zakupów w kontek-
ście otrzymanej wartości za wydatkowaną sumę pieniędzy była na poziomie relacji odpowiedniej.  
W pozostałych wyróżnionych kategoriach świadczonych usług respondenci nie mieli zdania na 
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temat powiązania ceny z wartością otrzymanego w zamian produktu. Pochodzenie geograficzne 
nie miało tutaj większego znaczenia. 

6.3.3. rekomendacja województwa łódzkiego znajomym i deklaracja ponownych 
odwiedzin

Zagadnienie ukazujące przekonanie turystów zagranicznych o możliwości rekomendacji znajo-
mym i rodzinie warunków pobytu na obszarze województwa łódzkiego nie budziła wątpliwości. 
Dominowała pozytywna opinia w tym zakresie. Zróżnicowanie geograficzne w badanym przy-
padku nie miało znaczenia. Przekonanie o chęci ponownego odwiedzenia obszaru województwa 
łódzkiego wśród badanych turystów zagranicznych było powszechne. Najmniejszy entuzjazm  
w tej kwestii przejawiali turyści spoza Europy. Prawdopodobnie wpływ na wyrażenie takiego zda-
nia miały największe koszty transportu dla mieszkańców odległych od Polski krajów świata. 

W kontekście przeprowadzonych szczegółowych analiz zagranicznego ruchu przyjazdowego do 
województwa łódzkiego można sformułować następujące wnioski:
1. Turyści odwiedzający ten region rekrutują się spośród mieszkańców Unii Europejskiej, w tej 

grupie najliczniejsi są Niemcy. Są to ludzie w średnim i starszym wieku deklarujący dobry  
i bardzo dobry status materialny, ich wizyta jest zazwyczaj pierwszą w tym miejscu.

2. Wśród deklarowanych motywów przyjazdu znaczącą pozycję zajmuje wizyta u krewnych i znajo-
mych, będących zarazem (obok Internetu) podstawowym źródłem wiedzy o ofercie tego regionu.

3. Przyjazdy mają przede wszystkim charakter poznawczy i często są częścią podróży po Polsce 
– można zatem uznać, że województwo łódzkie nie stanowi na tyle atrakcyjnego produktu tu-
rystycznego, aby generowało przyjazdy celowe do tego miejsca. 

4. Czas pobytu w regionie jest zazwyczaj kilkudniowy, zaś aktywności przybywających tu doty-
czą rozrywki i zwiedzania (choć w ograniczonym zakresie). Praktycznie brak jest przyjazdów, 
których celem byłaby turystyka aktywna i specjalistyczna.

5. Wiek, poziom zamożności i status społeczny turystów determinuje ich działania podczas pobytu 
w regionie łódzkim. 

6.4. charakterystyka uczestników zagranicznego ruchu turystycznego w  Łodzi 

Dostępny materiał badawczy nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na 
możliwość uzyskania reprezentatywnych konkluzji. Uzyskana liczebność próby pozwala jedynie  
w ograniczonym zakresie sformułować precyzyjne wnioski, pozwalające na wszechstronne zapre-
zentowanie profilu turysty zagranicznego. Mając powyższe na uwadze dokonano wstępnej cha-
rakterystyki wydzielonych turystycznych rynków zagranicznych. Założono, bowiem, że lepsza 
jest przypuszczenie o ograniczonym prawdopodobieństwie, niż całkowity brak informacji w da-
nym aspekcie badawczym. Dokonano bardziej szczegółowego podziału obszarów geograficznych,  
w porównaniu z 2008 rokiem (rys. 6.9 i 6.10). 
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Podobnie jak w 2008 roku najliczniejszą grupę przybywających z zagranicy stanowili Niemcy 
(28%). Niemniej jednak, zauważa się stopniowe zmniejszanie się zdecydowanej dominacja tury-
stów z jednego państwa. Należy zdecydowanie podkreślić znaczący udział w zagranicznym ruchu 
turystycznym przybywających do Łodzi z krajów Unii Europejskiej (ponad 75%). Otwarte gra-
nice powodują zwiększony napływ turystów, zaznacza się jednocześnie zwiększona liczba przy-
jazdów z Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii. Z obszaru starego kontynentu poza Unią Europejską 
uwidacznia się przewaga odwiedzających ze Szwajcarii. Z kolei wśród podróżujących przybywa-
jących spoza Europy przeważają liczebnie Amerykanie i Brazylijczycy.

Łódź jako docelowy punkt  przyjazdów turystów zagranicznych można uznać za integralny 
fragment województwa łódzkiego (w całości nazywany regionem łódzkim). Przyjazdy odwie-
dzających do województwa łódzkiego łączą się także z ich  pobytem w Łodzi. Sytuację tę warun-
kuje położenie geograficzne głównego miasta regionu, jego dostępność komunikacyjna w ruchu  
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pozakrajowym, wyposażenie w usługi ośrodka centralnego wyższego rzędu oraz występują-
ce tu zasoby turystyczne. Dodatkowo oferta turystyczna województwa łódzkiego jest związana  
z Łodzią (np. komplementarność wydarzeń sportowych Bełchatowa i Łodzi, Spały i Łodzi). Tym 
samym pobyty odwiedzających województwo łódzkie obejmują zazwyczaj Łódź.  W tym kontek-
ście zasadnym wydaje się analizowanie zagranicznego ruchu turystycznego w  Łodzi na tle doko-
nanych analiz dla województwa łódzkiego. W dalszej części opracowania zostaną przedstawione 
profile wyodrębnionych rynków turystycznych, w których nacisk został położony na dociekania 
porównawcze, w miejsce szczegółowego podejścia analitycznego (opracowanie przygotowane 
dla województwa łódzkiego). Układ logiczny prowadzonego porównania rynków turystycznych 
Łodzi skonstruowano ze względu na kryteria podziału podróży turystycznych, oraz wynikający 
stąd zakres badawczy (tab. 6.5). 

Tab. 6.5. Charakterystyka porównawcza zagranicznych rynków turystycznych

KRYTERIA  PODZIAŁU 
podróży turystycznych

ZAKRES BADAWCZY 
podróży turystycznych

PRZESTRZENNE SKĄD? - kraj, jednostka osadnicza, region

PODMIOTOWE
KTO? - płeć, wiek, zawód, pozycja materialna, 

rodzina, towarzysze podróży, odwiedzający 
jednodniowy

TECHNICZNE
W JAKI SPOSÓB i GDZIE? – środki transportu, 

nocleg, zorganizowanie podróży

CZASOWE

PRZESZŁOŚĆ – motywy, źródła informacji, 
powtarzalność przyjazdów

TERAŹNIEJSZOŚĆ – cel przyjazdu, termin pobytu, 
formy spędzania czasu, wykorzystane usługi 

miejscowe

PRZYSZŁOŚĆ – deklaracja powrotu, 
rekomendacja znajomym

FINANSOWE ILE? – koszty podróży, wydatki podczas pobytu

OPINIUJĄCE JAK BYŁO? – indywidualna ocena pobytu

Źródło: opracowanie własne

Zaproponowany układ merytoryczny pozwalający na charakterystykę podróży turystycznych 
wykorzystano do opisania wydzielonych już rynków turystycznych.

6.4.1. profil rynku niemieckiego

Przybywający do Łodzi z obszaru Niemiec są wyłącznie mieszkańcami miast. Można zauwa-
żyć, że część z nich ma polskie pochodzenie (ok. 20%). Dlatego też, goście niemieccy przyby-
wają do obszarów powiązanych z ich poprzednim miejscem zamieszkania w Polsce. Przeważają 
liczbowo mężczyźni. Do Łodzi przyjeżdżają w zdecydowanej większości turyści bardzo dobrze 
wykształceni. Większość z nich deklaruje średni i dobry status materialny. Ale jednocześnie  
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ok. 15% Niemców uważa, że znajduje się w złej sytuacji finansowej. Około 80% turystów przy-
bywających z obszaru Niemiec należy do grupy aktywnej zawodowo. Ze względu na wiek jest to 
najstarsza grupa turystów wśród analizowanych rynków zagranicznych. W wieku powyżej 40 lat 
było ok. 85% turystów niemieckich. W zdecydowanej przewadze są to turyści (według przyjęte-
go kryterium statystycznego), dlatego w analizie pomijani są odwiedzający jednodniowi. Wśród 
ankietowanych spotkano osoby, które przybyły do Łodzi w różnorodnym towarzystwie. W więk-
szości przypadków mamy do czynienia z grupami zorganizowanym. Natomiast zbliżony liczbowo 
udział (ok. 18%) mają podróżujący z Niemiec samotnie, z partnerem/partnerką, oraz z rodziną  
i ze znajomymi. 

Najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu (także wśród wszystkich turystów zagra-
nicznych) był samochód (prawie 50%). W dalszej kolejności turyści niemieccy wymienili pociąg  
i samolot rejsowy. Liczba osób, które nie nocowały w Łodzi była zdecydowanie marginalna.  
Ponad 90% turystów nocowało w hotelach. Wybierano najczęściej obiekty trzygwiazdkowe. Przy-
jazdy do Polski najczęściej organizowano samodzielnie (ok. 57%). Istotny udział w organizowa-
niu podróży miały także zakłady pracy i szkoły (łącznie ponad 20%). 

Najistotniejszymi czynnikami, które wpłynęły na podjęcie decyzji o przyjeździe do Łodzi były 
chęć poznania miasta oraz rekomendacja znajomych i rodziny. Wybierając się w podróż turyści 
niemieccy poszukiwali informacji o celu podróży przede wszystkim u rodziny i znajomych, oraz 
na stronach internetowych. Następnie korzystano z planów miast i przewodników. Należy także 
zwrócić uwagę na zdobywanie potrzebnych danych o podróży do Łodzi w Polskich Ośrodkach 
Informacji Turystycznej. Jedynie turyści z Niemiec wskazali na taki sposób pozyskiwania po-
trzebnych informacji. Łódź jest miastem zazwyczaj jednokrotnie odwiedzanym przez turystów 
zagranicznych. Powracają osoby, które wcześniej deklarowały polskie pochodzenie. 

Ze szczególną uwagą powinno się traktować informacje o celach przyjazdu. Na tej podstawie 
można otrzymać wiele dodatkowych informacji, związanych z formą pobytu w Łodzi. Jedno-
cześnie otrzymujemy ważne informacje, pokazujący stopień dopasowania oferty turystycznej do 
ujawnianych podczas wizyty rzeczywistych potrzeb turystów. 

Turyści niemieccy przyjeżdżali przede wszystkim w celach poznawczych i rodzinnych. Elementy 
poznawcze wyjazdów turystycznych były związane z walorami miejsc w Łodzi oraz z walorami wy-
darzeń odbywających się w tym mieście. Ich pobyt trwa najczęściej od dwóch do czterech dni. Czas 
spędzony w Łodzi wypełniają czynności związane z podstawowym celem przyjazdu oraz zwiedza-
nie galerii i muzeów, także korzystanie z usług gastronomicznych, turystyka aktywna i wycieczki 
do pobliskich miejscowości. Podczas pobytu ok. 70% zwiedzających miasto korzystała z usług 
przewodnickich. Inna miejscowa oferta turystyczna była zdecydowanie mniej popularna. 

Turysta niemiecki opuszczający Łódź stanowi dobre źródło informacji, dla innych potencjal-
nych odwiedzających to miasto. Pytani o rekomendację obszaru w kręgu swoich znajomych, przy-
bywający z Niemiec odpowiadali zdecydowanie pozytywnie. Z kolei, ponowny zamiar odwiedze-
nia Łodzi zadeklarowała zdecydowana większość niemieckich turystów. Prawie połowa turystów 
niemieckich oceniła swoje koszty pobytu w przedziale pomiędzy 500 zł, a 1000 zł. Skłonność  
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do możliwych wydatków podczas pobytu w Łodzi została oceniona ostrożnie. Ponad połowa  
ankietowanych, odpowiedziała, że nie byłaby skłonna wydać więcej pieniędzy. 

 Turysta wyjeżdżający z Łodzi zazwyczaj dokonuje oceny zakończonego pobytu. Ocena warto-
ści produktów otrzymanych za określona cenę wypadła pomyślnie bądź ambiwalentnie. Zwracano 
uwagę na zbyt wysokie ceny usług noclegowych (ok. 20% odpowiedzi) oraz na niską relację cenową 
w gastronomii i różnego rodzaju sklepach. Poza tym w zdecydowanej większości przypadków tury-
ści nie mieli sprecyzowanego zdania w rozpatrywanej kwestii. Dobra opinia turystów niemieckich 
dotyczyła większości zagadnień, o które zapytano w ankiecie. Zwrócono jednocześnie uwagę na 
bardzo dobrą ogólną atmosferę panującą w Łodzi, oraz wysoki poziom gościnności i życzliwość 
mieszkańców. Najczęściej krytyczną ocenę wypowiadano na temat czystości na ulicach oraz stanu 
toalet publicznych. Szczególnie turyści niemieccy podkreślali zły dojazd do Łodzi. 

6.4.2. profil rynku unii europejskiej (bez niemiec)

Goście z Unii Europejskiej, odwiedzający Łódź mieszkają w miastach. Obszary zurbanizowane 
są ich środowiskiem życia codziennego. W 20% deklarują polskie pochodzenie. Z tego powodu 
część wizyt w Łodzi posiada charakter rodzinny, sentymentalny. 

Wśród turystów z Unii Europejskiej częściej można spotkać mężczyzn (ok. 55%). Struktura 
wiekowa jest zrównoważona. W wieku do 40 lat jest 52% odwiedzających Łódź. Większość tu-
rystów ukończyła edukację na poziomie wyższym. Ponad 70% odwiedzających należy do grupy 
aktywnych zawodowo, ale 13% ankietowanych jest studentami. Większość turystów deklaruje 
dobrą i średnią sytuację materialną. Sporadycznie pojawiają się posiadający kłopoty finansowe. 
Przyjeżdżający do Łodzi są turystami (zgodnie z przyjętą definicją). Turyści jednodniowi stano-
wią marginalną liczbę. Najczęściej podróżowano samotnie, i w dalszej kolejności razem z rodziną 
i znajomymi, oraz w grupach zorganizowanych. 

Dominującym środkiem transportu był samolot (50% podejmowanych podróży) zarówno rej-
sowy, jak i tanich linii lotniczych. W dalszej kolejności przemieszczano się do miejsca docelo-
wego pociągiem i samochodem. Bezwzględnie dominują turyści nocujący w Łodzi. Najczęściej 
wybierano pobyt w hotelu. Zaznaczono także istotne liczbowo noclegi w Centrum Szkolenio-
wo-konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego oraz u znajomych i krewnych. Wybierano zazwy-
czaj hotele trzygwiazdkowe, ale też wymieniono dwugwiazdkowe i czterogwiazdkowe. Moż-
na na tej podstawie sądzić, o znacznym zróżnicowaniu społecznym turystów pochodzących  
z krajów Unii Europejskiej. Podróże do Łodzi organizowano samodzielnie (ok. 56% przypad-
ków), Zaznaczano także wyjazdy zorganizowane przez zakłady pracy, uczelnie, biura podróży.  
Najważniejszymi motywami podjęcia podróży do Łodzi były czynniki zawodowe, krajoznaw-
cze i rodzinne. Turyści poszukiwali informacji o Łodzi na stronach internetowych oraz zasięgali 
opinii u krewnych i znajomych. Przydatne w tym zakresie były przewodniki. Istotne znaczenie 
ma informacja, że ok. 27% badanych osób wyruszyła w podróż nie posiadając podstawowych da-
nych o miejscu docelowym. Turyści z Unii Europejskiej zazwyczaj odwiedzają Łódź jednokrotnie  
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(ok. 74%). Zapewne częstsze przyjazdy są związane ze sprawami rodzinnymi (wobec 20% dekla-
rujących polskie pochodzenie). 

Analizowana grupa gości zagranicznych przyjeżdżała do Łodzi głównie w celach zawodowych 
i poznawczych. Ankietowani turyści deklarowali udział w konferencjach i spotkaniach bizneso-
wych. Także zwiedzanie zabytków miało niebagatelne znaczenie. Z uwagi na zróżnicowanie spo-
łeczne i demograficzne mamy do czynienia ze odmiennymi celami przyjazdu (edukacja, rodzina, 
rozrywka). Rozkład liczby dni pobytu ma równomierny układ (od 1 dnia do 7 dni). Najczęściej 
przebywano na obszarze Łodzi ok. 4 dni (dla 21% turystów z UE). Ze względu na zawodowy cel 
przyjazdów do Łodzi turyści wykorzystują czas wolny na spacery oraz rozrywkę. Część z tego 
czasu jest zapewne przeznaczona na cele kulturalne i krajoznawcze (w sposób zorganizowany  
i indywidualny). Spotkania ze znajomymi oraz wypoczynek w okolicznych miejscowościach, po-
zwalają także określić potrzeby tej grupy turystów. Wykorzystanie miejscowych usług jest bardzo 
ograniczone. Turyści z UE korzystają najczęściej z oferty miejscowych przewodników (ok. 27%). 
Zainteresowanie pozostałą ofertą usług turystycznych nie ma praktycznego znaczenia. 

Na pytanie o rekomendację znajomym, pozytywnie odpowiedziała większość badanych tury-
stów. Jednocześnie na brak zdania i negatywną opinię wskazało ok. 37% odwiedzających z UE. 
Ponowną wizytę w Łodzi rozważało 55% ankietowanych przybywających. Powyższe rozważa-
nia wskazują na najbardziej krytyczną postawę turystów z Unii Europejskiej wśród ogółu gości  
zagranicznych odwiedzających Łódź. 

Poniesione wydatki podczas pobytu w Łodzi wskazują na istotne zróżnicowanie turystów z 
Unii Europejskiej. Prawie połowa badanych oceniła swoje wydatki na poziomie 300zł – 1000zł. 
Około 25% turystów przeznaczyło na pobyt w Łodzi ponad 1000 zł. Poza tym 58% zadecydowało,  
że podczas pobytu w Łodzi mogłoby wydać więcej pieniędzy. 

Indywidualną ocenę relacji cen do wartości zakupionych produktów należy uznać za zadawa-
lającą. Zazwyczaj wskazywano na właściwą relację kosztu nabycia do otrzymywanej wartości. 
Niemniej jednak wskazywano na sporadycznie na zbyt wysokie ceny noclegów w stosunku do ja-
kości świadczonych usług. Wskazywano także na niskie ceny usług gastronomicznych i towarów 
konsumpcyjnych. W pozostałych pytaniach nie uzyskano precyzyjnej odpowiedzi. Ogólna ocena 
pobytu w Łodzi wypada zazwyczaj dobrze. Bardzo dobrze oceniana jest atmosfera miasta, goś-
cinność i życzliwość mieszkańców. Do wskazywanych już pojawiających się krytycznych uwag 
na temat estetyki i stanu czystości Łodzi, turyści z UE dodali negatywne opinie na temat ozna-
kowania turystycznego miasta oraz stanu bazy noclegowej. W większości poruszanych kwestii, 
dotyczących oceny pobytu w Łodzi badani turyści nie mieli zdania. 

6.4.3. profil pozostałych zagranicznych rynków turystycznych

Wyodrębnione rynki turystyczne innych obszarów europejskich i krajów spoza Europy nastrę-
czają poważnych problemów interpretacyjnych. Uzyskane z badań ankietowych liczby odpowiedzi 
ograniczają w znacznym stopniu możliwości istotnego postępowania analitycznego. Nie można 
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jednak przejść obojętnie wobec uzyskanych informacji. Przedstawiono zatem ogólne przypusz-
czenia dotyczące tych obszarów geograficznych, zdając sobie sprawę z konieczności uzyskania 
rzetelnej wiedzy o zachowaniach turystów zagranicznych.

Analizowana grupa ankietowanych mieszka w miejskim środowisku życia codziennego. Część 
z nich deklaruje polskie pochodzenie. Wśród ankietowanych turystów zaznacza się dwukrotna 
liczbowa przewaga mężczyzn. Dominują aktywni zawodowo z wykształceniem wyższym, dekla-
rujący dobry i średni status materialny. Zauważalną grupę stanowią także studenci. Przybywający 
z krajów europejskich mieszczą się w decydującej mierze w przedziale wiekowym do 35 lat. 
Natomiast rozkład wieku podróżujący spoza Europy jest równomierny (zachowane proporcje po-
między osobami do 40 lat i powyżej 40 lat. 

Najpopularniejszym środkiem transportu był samolot rejsowy, oraz pociąg i samochód. Praktycz-
nie 100% badanych to turyści. Nocują w Łodzi, przede wszystkim w hotelach trzygwiazdkowych. 
Mieszkańcy Europy organizowali zazwyczaj samodzielnie przyjazdy do Łodzi. Goście zagraniczni 
spoza Europy byli turystami indywidualnymi, bądź korzystali z usług biur podróży. 

Znaczącym czynnikiem, który miał wpływ na podjęcie decyzji o podróży do Łodzi miała re-
komendacja znajomych. Oni byli również podstawowym źródłem informacji o mieście. W ogra-
niczonym zakresie podróżujący korzystali z przewodników. Łódź najczęściej znalazła się po raz 
pierwszy na trasie ich podróży. Nie jest to zatem miasto, do którego się powraca. 

Wśród wymienionych wiodących celów przejazdu zwracają uwagę konferencje oraz przyjaz-
dy rodzinne. Pozostałe cele mają dość rozproszony rozkład. Trudno precyzyjnie określić formy 
spędzania czasu podczas pobytu w Łodzi, ponieważ pojawia się ponownie rozproszony układ  
w małej grupie respondentów. Turyści korzystają najczęściej z usług miejscowych przewodników. 
Inne usługi mają marginalne znaczenie. 

Ankietowani turyści potwierdzają chęć do polecenia podróży do Łodzi swoim znajomym.  
Ich osobista chęć powrotu do tego miasta jest pozytywna lub obojętna.

Kwoty przeznaczane na pobyt w Łodzi są znacznie zróżnicowane (od wartości minimalnych do 
najwyższych). Zwraca jednak uwagę, że 50% turystów spoza Europy wskazuje na wydatki pod-
czas pobytu, powyżej 1000 zł. Turyści raczej nie są skłonni do wydawania większych kwot. 

Ocena kupowanej jakości świadczonych usług jest na poziomie właściwym bądź obojętnym. 
Mieszkańcy krajów europejskich podkreślają niski poziom cen podczas dokonywania zakupów. 
Wyrażona przez turystów opinia o mieście nie odbiega znacząco od ocen wystawionych przez od-
wiedzających z Unii Europejskiej. Można jednak wskazać na ograniczenie negatywnego ocenia-
nia estetyki i czystości miasta, oraz stanu toalet publicznych. Negatywne sugestie przybywających 
spoza Europy dotyczą przypadkowego oznaczenia turystycznego miasta. 
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7. perSpektyWy rOZWOju ruchu turyStycZnegO W ŁOdZi 
    i WOjeWódZtWie ŁódZkiM W 2010 r.7

Studia prognostyczne zalicza się do szczególnie złożonych dziedzin w naukach społeczno-eko-
nomicznych. Mimo opracowania i testowania wielu modeli ekonometrycznych zazwyczaj można 
założyć, że pewnego dnia zdarzy się coś niespodziewanego. 

Przewidywany stan badanego zjawiska zależy najczęściej od wielu czynników i elementów otocze-
nia, które mogą kształtować układ trendu. Przewidywana nadzieja matematyczna jest tylko określo-
nym oczekiwaniem, o mniejszym lub większym poziomie prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk 
społeczno-ekonomicznych w danych okolicznościach. Złożony charakter modelu predykcyjnego nie 
gwarantuje przygotowania dokładnych prognoz. Więcej zmiennych oznacza nie tylko większą do-
kładność wnioskowania, ale jednocześnie pojawia się układ złożonych relacji pomiędzy zjawiskami. 
W efekcie mamy do czynienia ze skomplikowanym, często przypadkowym powiązaniem zmien-
nych wyjaśniających. W praktyce prognostycznej stosuje się modele trendu, także podejście oparte 
na indeksach przewidywanych zjawisk. Niemniej jednak należy pamiętać, że określenie perspektyw 
rozwojowych opiera się na przebiegu badanych zjawisk w przeszłości. Wnioskowanie może być dość 
precyzyjne, ale pojawia się znaczne prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Wynika to z wniosko-
wania o przyszłości danego zjawiska na podstawie zarejestrowanej jego historii. Przykładem do-
brze ilustrującym dotychczasowe rozważania było przedstawienie rozwoju ruchu turystycznego dla 
2008 r. Optymizm prognostyczny był podyktowany w tym przypadku dobrą koniunkturą w turysty-
ce w pierwszym kwartale 2008 r. oraz w latach poprzednich. Jednak pozostała część 2008 r. zapisała 
się gwałtownym załamaniem w gospodarce turystycznej. Dramatyczny zwrot w przewidywanych 
trendach turystycznych był konsekwencją nie branej pod uwagę recesji w gospodarce światowej. 

Z podobnym ryzykiem pewności perspektywicznej borykają się analitycy, zajmujący się sytua-
cją gospodarczą w Polsce. Otóż na początku 2009 r. przewidywano recesję w polskiej gospodarce 
na poziomie ok. 2% („Oxford Economics”). Na zakończenie ubiegłego roku otrzymano jednak 
wzrost gospodarczy na poziomie 1,7%. Obecnie pojawiają się prognozy mówiące o przewidywa-
nym wzroście w przedziale 4–5%. Można zatem powiedzieć, że proponowane scenariusze roz-
woju polskiej gospodarki opierają się na balansowaniu pomiędzy optymistycznym szacowaniem 
i pesymistycznym prognozowaniem. W sektorze turystycznym, który jest częścią gospodarki  

7 Wykorzystano m.in. materiały: 
Charakterystyka przyjazdów do Polski w okresie styczeń – wrzesień 2009 – Instytut Turystyki w Warszawie.
European Tourism 2009 – Trends & Prospects – European Travel Commission.
Plan działania Polskiej Organizacji Turystycznej na rok 2009 – Polska organizacja Turystyczna.
Prognozy ruchu turystycznego i inne informacje o trendach – Instytut Turystyki w Warszawie.
ITB World Travel Trends Report 2009 – ITB Berlin.
Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 – Polska Organizacja Turystyczna.
Warsaw Meetings Industry Report 2009 – Warsaw Convention Bureau.
www.tourism.info.
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., 2003, Prognozowanie ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
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krajowej także trudno jednoznacznie określić trendy rozwojowe w 2010 r. Należy jednocześnie 
pamiętać, że ruch turystyczny jest determinowany przez szereg uwarunkowań, takich jak: eduka-
cja, zdrowie, demografia, ekonomia, bezpieczeństwo socjalne i osobiste, czas wolny, komunika-
cja, technologie informatyczne, styl życia, czynniki psychologiczne. 

Wymienione uwarunkowania tworzą powiązany układ, a oddziaływania poszczególnych ele-
mentów na ruch turystyczny mogą być zróżnicowane, o zmiennej sile wpływu na ostateczny 
efekt. W prezentowanych rozważaniach perspektywicznych zastosowano zatem ujęcie racjonalne,  
opierające się na szerokim kontekście uwarunkowań ruchu turystycznego.

7.1. turystyka w europie w 2009 roku

W roku 2009 w europejskiej turystyce, podobnie jak na całym świecie, obserwuje się znaczące 
zmniejszenie natężenia ruchu turystycznego. To niekorzystne dla sektora turystycznego zjawisko 
wystąpiło proporcjonalnie w nieomal wszystkich krajach kontynentu. Jednocześnie ograniczenia 
rozwojowe w europejskiej gospodarce turystycznej były wyjątkowo dotkliwe. Zgodnie z danymi 
opublikowanymi w raporcie „European Tourism in 2009” (ETC 2009), w porównaniu do po-
przedniego roku (2008) zmniejszyła się liczba przyjazdów i udzielonych noclegów we wszystkich 
krajach z wyjątkiem Serbii i Słowenii. Spadek liczby uczestników ruchu turystycznego zawierał 
się w przedziale od 5% do 25% w porównaniu do poprzedniego roku. Tendencja ta znajduje swo-
je uzasadnienie w recesji, która wystąpiła po kryzysie gospodarczym w 2009 r., a której skut-
kiem bezpośrednim jest ograniczenie wydatków gospodarstw domowych na wyjazdy, zwłaszcza 
zagraniczne. Kolejnym czynnikiem wpływającym negatywnie na przemieszczenia turystyczne  
w Europie był sukcesywny wzrost cen biletów lotniczych rejestrowany w ciągu całego roku 2009. 
Rosnące tym samym koszty przemieszczeń pomiędzy poszczególnymi krajami kontynentu po-
wodują naturalną w takiej sytuacji racjonalizację wyjazdów we wszystkich grupach społecznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi. Ograniczenie popytu ma zazwyczaj charakter 
przejściowy i trwa do czasu zakończenia recesji, ale w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie okre-
ślić, kiedy gospodarka europejska ponownie powróci na drogę intensywnego rozwoju. Przewiduje 
się wkroczenie na drogę rozwoju ekonomicznego w drugiej połowie 2010 r. 

Stagnacja recesyjna ruchu turystycznego związana jest jeszcze z innego rodzaju barierami.  
Należy do nich obawa przed pandemią grypy AH1N1, która zwłaszcza w pierwszej połowie 2009 r. 
była istotnym czynnikiem ograniczającym podróże nie tylko w Europie ale na całym świecie.  
Co prawda pod koniec roku statystyki dotyczące zachorowalności a tym samym zagrożenie tą 
odmianą grypy okazało się być w rzeczywistości znacznie mniej poważne niż wcześniej przy-
puszczano, to jednak decyzje dotyczące rezygnacji z wyjazdów podejmowane były wcześniej  
i spowodowały ograniczenie ruchu turystycznego. 

Prezentowane uwarunkowania miały istotny wpływ na intensywność ruchu turystycznego  
w roku 2009, ale jednocześnie są one następstwem szczególnej kondycji gospodarki światowej 
i europejskiej w tym czasie. Utrudnia to prognozowanie intensywności ruchu turystycznego  
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dla następnego okresu – roku 2010. Stabilizacja ekonomiczna spodziewana w drugiej połowie 
2010 r. powinna przełożyć się na wzrost ruchu turystycznego, ale na razie są to tylko przypuszcze-
nia uzależnione od koniunktury w gospodarce. 

Skłonność do ograniczania wydatków związanych z podróżowaniem jest zmienna w różnych 
grupach społecznych i bezpośrednio zależy od poziomu dochodów. Jak wskazują analizy między-
narodowych rynków turystycznych („ITB. World Travel Trends Report 2009”), grupa turystów 
„wrażliwych na kryzys ekonomiczny” rekrutuje się przede wszystkim spośród grup społecznych  
o umiarkowanych i średnich dochodach, wyjeżdżających na wakacje rodzinne. Wobec zmniejszają-
cych się dochodów przedstawiciele tej grupy społecznej najszybciej rezygnują z wyjazdów zagra-
nicznych, decydując się na spędzenie wakacji rodzinnych w tańszych lokalizacjach, zwłaszcza że 
ze względu na obiektywne uwarunkowania (np. dzieci w wieku szkolnym) mają niewielką możli-
wość wyboru terminu wyjazdu poza okresem sezonu wakacyjnego (w Europie: lipiec–sierpień). 

Poziom recesji spowodowanej kryzysem ekonomicznym z 2009 r. w poszczególnych krajach 
Europy nie jest jednakowy, niektóre państwa dotknęła ona w mniejszym stopniu niż inne. Różny 
zatem będzie czas powrotu do stabilizacji w gospodarkach poszczególnych państw europejskich. 
Dlatego też określenie perspektyw dla intensyfikacji zagranicznego ruchu turystycznego przyjaz-
dowego do Polski wymaga indywidualnej analizy sytuacji gospodarczej i społeczno-politycznej 
w poszczególnych krajach, których mieszkańcy odwiedzają nasz kraj. W tym kontekście progno-
zowanie tendencji dla ruchu turystycznego w roku 2010 jest zadaniem niezwykle złożonym, bo-
wiem dane dla 2009 r. ze względu na swoją specyfikę (rok kryzysu gospodarczego) nie są w pełni 
miarodajne jako podstawa do antycypacji przyszłościowych zachowań turystów pochodzących  
z różnych części Europy.

7.2. tendencje w turystyce w 2009 roku

Kryzys gospodarczy spowodował istotne ograniczenia w podróżach biznesowych. Przedsiębior-
stwa obniżając koszty działalności eliminowały znacznie podróże służbowe. Należy wziąć pod 
uwagę rozpatrywany segment ruchu turystycznego z uwagi na dynamiczny postęp technologiczny 
w zakresie komunikacji elektronicznej. Rozwój tej dziedziny informatycznej może wpłynąć na 
utrzymanie spadku, a nawet jego pogłębienie w bezpośrednich kontaktach biznesowych w realnej 
przestrzeni turystycznej. Wirtualne podróże służbowe mogą stanowić w przyszłości duży segment 
globalnego „ruchu turystycznego”. 

Turyści zaspokajali swoje potrzeby wypoczynkowe korzystając z wyjazdów podczas waka-
cji. Spadła tym samym liczba podejmowanych wyjazdów krótkich poza wakacjami. Wynikające  
z potrzeb, wakacyjne wyjazdy wypoczynkowe odbywały się poprzez istotne ograniczenie kosz-
tów podróży. Następował stopniowy wzrost liczby korzystających z noclegów w bazie niekomer-
cyjnej, u krewnych i znajomych, w szkołach itp. Trudno ocenić w pełni skalę tego zjawiska, ponie-
waż brakuje wiarygodnych danych statystycznych ilustrujących wybór miejsca noclegu. Turyści 
znacznie częściej wybierali podróże tańsze, do obszarów bliżej położonych w relacji do miejsca 
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zamieszkania. Trend ograniczania kosztów i podróżowania bliżej domu staje się coraz wyraźniej-
szy na całym świecie. W Japonii od kilku lat, systematycznie spada liczba długodystansowych 
podróży zagranicznych. Japończycy wybierają tańsze wyjazdy bliżej domu, do blisko położo-
nych krajów azjatyckich (Strategia marketingowa Polski...). Z kolei na rynku brytyjskim nastąpił 
spadek wyjazdów na kontynent europejski o 15%, przy jednoczesnym ograniczeniu podróży do 
USA o prawie 30%. Z uwagi na to, że Brytyjczycy są ważnym segmentem turystyki zagranicznej  
w regionie łódzkim, fakt obniżania kosztów i skracania odległości podejmowanych podróży może 
mieć poważne konsekwencje dla łódzkiego sektora turystycznego. 

Niezbyt precyzyjne dane wskazują na interesujące zachowania turystów hinduskich. Znacznie 
spadła liczba przyjazdów do wielu krajów europejskic, natomiast rośnie liczba turystów z Indii 
przyjeżdżających do Polski i do Austrii. Należy jednocześnie dodać, że Indie należą do grona 
krajów, w których gospodarka ma wysokie tempo rozwoju w ostatnich latach, a jednocześnie 
w 2009 r. przyjazdy Hindusów do Europy dramatycznie spadły (ok. 50% do Belgii, Finlandii, 
Niemiec, Grecji, czy na Cypr). Nawet podróże do tak kluczowego miejsca docelowego, jakim 
jest Wielka Brytania, spadły o 26%. Natomiast w drugim półroczu 2009 r. odnotowano natomiast 
znaczny wzrost przyjazdów z Indii do Polski. 

Po gwałtownym kryzysie w gospodarce turystycznej w 2009 r. następuje stopniowa poprawa. 
Jednak obserwowany postęp jest kruchy, a przewidywania są chwiejne. Można przewidywać istot-
ną poprawę w gospodarce turystycznej w drugiej połowie 2010 r. W Europie ta poprawa będzie 
przebiegać wolniej niż na innych kontynentach. Warto także wziąć pod uwagę sugestię o możli-
wości w-kształtnego scenariusza przebiegu zdarzeń oddziałujących na ruch turystyczny (zamiast 
pojawiającego się zazwyczaj scenariusza v-kształtnego, gdzie wyraźnie zaznacza się minimum 
upadku ekonomicznego, po którym następuje systematyczna poprawa stanu gospodarki). Wów-
czas, po krótkotrwałej poprawie, pojawia się tzw. echo kryzysowe i ponownie zaznaczają się ogra-
niczenia rozwoju gospodarczego. Przy takiej perspektywie ożywienie w drugiej połowie 2010 r. 
powinno się potraktować jako krótkotrwałe. Raporty z europejskiego rynku turystycznego nie 
przedstawiają jednoznacznego scenariusza przebiegu przewidywanych zdarzeń.

7.3. ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim – przewidywania  
dla 2010 roku

W roku 2009, w okresie światowej recesji gospodarczej, turystyka w Polsce poniosła znaczące 
straty (Raporty Instytutu Turystyki w Warszawie). Analizy przeprowadzone w części trzeciej pre-
zentowanego opracowania wskazują, że Łódź i województwo łódzkie zachowały stan posiadania 
z ubiegłego roku i wyszły obronną ręką ze spadkowych tendencji w krajowym i zagranicznym ru-
chu turystycznym. W 2010 r. przewiduje się utrzymanie poziomu z roku ubiegłego. Należy jednak 
w zarządzaniu turystyką w regionie łódzkim uwzględnić następujące tendencje:
1. Umocnienie złotego może osłabić zainteresowanie Polską, ale powinno to ograniczyć inflację 

w naszym kraju.
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2. Ze względu na fakt, że 2010 r. powinien być czasem wychodzenia z kryzysu gospodarczego 
należy podjąć działania zmierzające do przewartościowania oferty turystycznej. Wygrają te 
kraje, w których odważnie podejmie się wyzwania nowego czasu. Będzie to czas odkrywania 
nowych produktów turystycznych, nawet dla odcinających kupony obszarów turystycznych 
(Francja, Włochy, Hiszpania, Grecja). Szansy rozwojowej należy upatrywać w koncepcji tury-
styki filmowej w Łodzi. 

3. Na znaczącym dla Polski rynku niemieckim (należy dodać, że jesteśmy pod koniec pierwszej 
dziesiątki ulubionych miejsc docelowych turystów niemieckich) następują podobne zmiany jak 
w całej Europie. Można założyć, że ograniczenie długości pobytu i kosztów podróży pozwoli 
przynajmniej utrzymać wyjazd na obszary Polski graniczące z Niemcami. W regionie łódz-
kim mogą zatem pojawić się problemy z utrzymaniem dotychczasowej liczby przybywających  
z obszaru Niemiec. 

4. W województwie łódzkim powinien nastąpić wzrost liczby podróży wewnątrz województwa ze 
względu na wybór bliskich bliżej domu i mniej kosztownych podróży.

5. W turystyce krajowej nastąpi ograniczenie liczby kilku wyjazdów turystycznych w ciągu roku 
na rzecz zdecydowanego zachowania wyjazdu wakacyjnego. Z tego powodu mogą pojawić 
się problemy dla sektora turystycznego w Łodzi. Miasto nie posiada bowiem znaczącej oferty 
wakacyjnej. 

6. W 2009 r. zaobserwowano pozytywne tendencje w rozwoju kultury. Rodzima produkcja kultu-
ralna została doceniona przez odbiorców, osiągając dobre wyniki finansowe. Korzystne trendy 
zaobserwowano w wielu dziedzinach kultury (filmie, teatrze, muzyce, plastyce) Prawdopodob-
nie ważnym segmentem rynku turystycznego w Łodzi będzie turystyka kulturowa, zwłaszcza 
dla odwiedzających krajowych.

7. Powinien zyskać na znaczeniu segment konferencji i zjazdów branżowych zarówno w Łodzi, 
jak i województwie łódzkim. Odwiedzający jednodniowi poprawią bilans Łodzi w turystyce 
związanej z wydarzeniami sportowymi. 

8. Z uwagi na sposób spędzania czasu, jakim było korzystanie z usług gastronomicznych jest 
szansa na utrzymanie liczby odwiedzających Łódź i województwo (jeżeli zostanie uatrakcyj-
niona oferta licznych kulinarnych produktów tradycyjnych podczas podróży wypoczynkowych 
i poznawczych).

9. Dotychczasowa wielkość ruchu turystycznego zostanie utrzymana, jeżeli oferta obszaru będzie 
oryginalna i autentyczna, poza tym będzie czysto, bezpiecznie, zostanie przygotowana dobra 
informacja i logicznie oznaczona przestrzeń turystyczna. 

W świetle przeprowadzonych analiz i sformułowanych wniosków można uznać, że Łódź i woje-
wództwo łódzkie mają w chwili obecnej limitowane znaczenie jako obszar docelowy zarówno dla 
turystyki krajowej i zagranicznej. Zmiana tego stanu wymaga zintegrowanych i długofalowych 
działań wszystkich wytwórców i dystrybutorów produktu turystycznego oferowanego przez ten 
region.





RUCH TURYSTYCZNY W ŁODZI I WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 ROKU 155

8. WniOSki kOńcOWe

Głównym celem opracowania było oszacowanie wielkości ruchu turystycznego w Łodzi i wo-
jewództwie łódzkim w 2009 r. oraz określenie jego struktury, dynamiki i efektów finansowych. 
Autorzy opracowania, zdając sobie sprawę z trudności wiarygodnego oszacowania wielkości 
ruchu turystycznego na określonym obszarze, wykorzystali możliwie szerokie spektrum metod 
badawczych zarówno pośrednich, jak i bezpośrednich. Jako podstawę źródłową badań przyjęto 
dane pochodzące z GUS oraz własne badania ankietowe, przeprowadzone w celowo wybranych 
miejscach recepcji turystycznej i obiektach noclegowych regionu. Dane te uzupełniono materia-
łami zebranymi za pomocą innych metod oraz wiedzą ekspercką autorów pozwoliły na realizację 
podjętego celu.

Przypomnijmy, że badania ankietowe prowadzono równolegle na terenie Łodzi i województwa 
łódzkiego w okresie od 10 czerwca do 15 października 2009 r., a okres ten był podzielony na trzy 
podokresy: 10.06–15.07, 15.08–15.09, 15.09–15.10. W analizie uwzględniono łącznie 2 311 kwe-
stionariuszy, w tym 759 przeprowadzono na terenie Łodzi.

8.1. Ogólne prawidłowości wynikające z badań 

1. Przeprowadzone badania ankietowe oraz wykonane szacunki wielkości ruchu turystycznego  
w 2009 r. wykazały, że na obszar Łodzi i województwa łódzkiego przybyło ogółem  
3136,6 tys. osób odwiedzających, z czego do Łodzi 765,2 tys., czyli 24,4% wszystkich odwie-
dzających region. Jest to w stosunku do szacunków przeprowadzonych w 2008 r. wartość niższa  
o ok. 300 tys. Inna niż w 2008 r. jest również struktura tego ruchu. Z ogólnej liczby odwiedza-
jących w 2009 r. województwo łódzkie (2391,4 tys.) tylko 959,7 tys. to turyści, a 1410,8 tys. 
odwiedzający jednodniowi. Proporcje te w 2008 r. były odwrotne (1900 tys. turyści, 400 tys. 
odwiedzający jednodniowi). Również na terenie Łodzi w 2009 r. zanotowano blisko o połowę 
mniej turystów (457 tys.) niż w 2008 r. (800 tys.).

2. Szacunki przeprowadzone w 2009 r. pozwalają stwierdzić, że region łódzki odwiedziło ogółem 
145,7 tys. cudzoziemców, co stanowi ok. 4,6% wszystkich odwiedzających. W Łodzi zareje-
strowano w tym okresie 71,4 tys. cudzoziemców (niemal dokładnie 50% odwiedzających cały 
region). Stanowili oni jednak 9,3% wszystkich odwiedzających miasto w tym roku.

3. Porównując wyniki badań i szacunków ruchu turystycznego dla 2008 i 2009 r. obserwuje się 
nieznaczny spadek liczby odwiedzających ogółem cały region (Łódź i województwo) przy 
jednoczesnej zmianie struktury tego ruchu. Zdecydowanie zwiększył się udział jednodniowych 
odwiedzających, z 21,5% w 2008 r. do 54,8% w 2009 r., i zmniejszył się udział cudzoziemców, 
którzy w 2008 r. stanowili 11,2% wszystkich odwiedzających region, a w 2009 r. tylko 4,6%. 
Wyraźne zmiany zaszły również w wielkości szacunków dotyczących liczby osób odwiedza-
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jących Łódź. W 2008 r. szacowano, że było to 1 140 tys., a w 2009 r. ok. 765 tys. Interesujące 
jest, że szacunki dotyczące jednodniowych odwiedzających Łódź dla obu badanych okresów są 
bardzo zbliżone (po ok. 300 tys.).

4. Bardzo wyraźne są różnice w zakresie sezonowości napływu turystów (nocujących) w regionie 
łódzkim. O ile w Łodzi można wyróżnić dwie kulminacje (kwiecień–czerwiec i wrzesień–paź-
dziernik) i dwa okresy niżowe (grudzień–styczeń i lipiec–sierpień), to na obszarze wojewódz-
twa czytelny jest tylko jeden sezon przyjazdów, od maja do października. Łódź jest przykładem 
miasta, do którego dominują przyjazdy zawodowe (konferencje, targi, interesy), a wojewódz-
two wyraźnie obszarem turystyczno-wypoczynkowym.

5. Dokonany szacunek wydatków przez odwiedzających region łódzki (łącznie z Łodzią) wskazuje 
na wyraźny ich wzrost w stosunku do 2008 r. Ogółem odwiedzający wydali w 2009 r. na terenie 
województwa 550 mln zł, a w Łodzi 257 mln zł (razem 807 mln). Większość tych wydatków 
pochodzi od odwiedzających krajowych – 694 mln zł (na terenie województwa 500 mln, w Łodzi  
194 mln), choć cudzoziemcy, proporcjonalnie do liczby wszystkich odwiedzających, wydali znacz-
nie więcej, bo 113 mln zł. Jak już podano, cudzoziemcy w 2009 r. stanowili tylko 4,6% wszystkich 
odwiedzających region, ale pozostawili 14% wszystkich zarejestrowanych wydatków.

6. Zasięg geograficzny odwiedzających region łódzki jest dość ograniczony. Do Łodzi przyjeżdża-
ją głównie mieszkańcy miast (zwłaszcza dużych) z regionu mazowieckiego oraz województw 
ościennych łódzkiego. Głównym celem tych przyjazdów były wydarzenia sportowe i kultural-
ne, udział w konferencjach, zwiedzanie, odwiedzanie znajomych i rodziny, wypoczynek i za-
kupy. Główne miejsca odwiedzane w Łodzi to Manufaktura, ulica Piotrkowska, Księży Młyn. 
Cudzoziemcy odwiedzający Łódź zwiedzają cmentarz żydowski, Stare Miasto, ulicę Piotrkow-
ską i Księży Młyn. Kierunki przyjazdów odwiedzających województwo są podobne do wymie-
nionych, natomiast miejsca ich przebywania można zidentyfikować z dziesięcioma obszarami 
(rys. 5.20), które generalnie obejmują doliny rzek Pilicy, Warty i Bzury, powiat bełchatowski 
oraz najważniejsze atrakcje turystyczne regionu łódzkiego (rys. 5.24). Wśród cudzoziemców 
odwiedzających zarówno Łódź, jak i województwo łódzkie dominują Niemcy.

7. Oceniając dokonujące się zmiany w liczbie, strukturze, zasięgu, celach i motywach odwiedza-
jących Łódź i województwo łódzkie dostrzec można dwie grupy czynników. Z jednej strony 
wpływ kryzysu światowego, którego skutki turystyka odczuwa zwykle w pierwszej kolejno-
ści, z drugiej nowe walory, atrakcje i wydarzenia, które były zachętą do odwiedzenia Łodzi  
i regionu. Na plan pierwszy wysuwa się tu oddana w 2009 r. do użytku wielka i nowoczesna 
hala sportowo-widowiskowa (Atlas Arena), a zwłaszcza organizowane w niej imprezy sporto-
we i kulturalne. Także nowe funkcje Manufaktury (hotel, muzeum) i imprezy okolicznościowe 
związane m.in. z obchodami rocznicy likwidacji getta łódzkiego oraz inne wydarzenia w Łodzi 
i regionie łódzkim miały swój udział w dużym, mimo kryzysu, napływie do Łodzi i regionu 
odwiedzających, zwłaszcza jednodniowych.

8. Precyzyjna diagnoza trendów w ruchu turystycznym wymaga systematycznego monitorowa-
nia tego zjawiska w dłuższym okresie. Zaobserwowane kulminacje napływu odwiedzających  
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do Łodzi w okresie wiosennym i jesiennym wymagają pogłębionej analizy i szczegółowych 
badań właśnie w tych różnych od sezonu letniego miesiącach.

8.2. Sylwetki odwiedzających Łódź i województwo łódzkie

Konstrukcję sylwetki odwiedzającego (turysty) oparto na analizie maksymalnych wskazań  
w obrębie kategorii jednej cechy (najczęściej był to największy odsetek respondentów). 

8.2.1.  Sylwetka krajowego odwiedzającego Łódź

Jest mieszkańcem polskiego miasta – jeśli turystą to z województwa mazowieckiego, jeśli od-
wiedzającym jednodniowym to z województwa łódzkiego, w wieku do 40 lat. Ma wyższe wy-
kształcenie, jest aktywny zawodowo i ma dobrą sytuację materialną. Jest kolejny raz w mieście 
i nocuje w nim jedną noc. Źródłem informacji o Łodzi są dla niego znajomi i rodzina, oni też 
zazwyczaj rekomendowali mu Łódź jako miejsce odwiedzin, on sam kieruje się chęcią poznania 
miasta. Oficjalnie jednak główny cel przyjazdu do miasta stanowią sprawy służbowe (w 2009 r. 
w kolejności: biznes, szkolenie lub konferencja). Jak wielu współczesnych turystów miejskich 
łączy wiele celów przyjazdów. W 2009 r. najchętniej uczestniczyłby w wydarzeniach sportowych, 
ponadto zwiedziłby miasto i spotkał się ze znajomymi. Przyjazd do Łodzi organizuje samodzielnie 
– przyjeżdża samotnie, własnym samochodem i nocuje w hotelu. Czas w mieście zazwyczaj spę-
dza zwiedzając je (bez przewodnika), przeważnie spacerując po ulicy Piotrkowskiej i Manufaktu-
rze. W stosunku do 2008 r. rzadziej jada w restauracjach, w mniejszym stopniu korzysta również 
z oferty kulturalnej i rozrywkowej miasta. Największymi atutami Łodzi są dla niego gościnność  
i życzliwość mieszkańców, ceni łódzką gastronomię, natomiast najsłabiej ocenia toalety publiczne 
i czystość na ulicach. Wysoko ocenia łódzkie wydarzenia, zwłaszcza mające miejsce w Łodzi wy-
darzenia sportowe i filmowe. Podczas pobytu w 2009 r. zostawił w Łodzi ok. 276 złotych i uważa, 
że ceny w większości były odpowiednie w stosunku do poziomu świadczonych usług. Podkre-
śla jednak stosunkowo niskie ceny biletów wstępu do muzeów. Deklaruje możliwość zwiększe-
nia wydatków, zwłaszcza na rozrywkę. Uważa, że Łódź jest warta polecenia jego znajomym,  
bo w jego odczuciu to „ciekawe miasto”. Główne atrakcje turystyczne miasta to w jego opinii  
Manufaktura, ulica Piotrkowska i imprezy sportowe w hali Atlas Arena. Zamierza do Łodzi  
ponownie przyjechać (rys. 8.1.). 

8.2.2. Sylwetka zagranicznego odwiedzającego Łódź

Jest mężczyzną z wyższym wykształceniem w wieku 30–34 lata, aktywnym zawodowo o do-
brym statusie majątkowym. Mieszka najczęściej w niemieckim mieście, a do Łodzi przyjechał 
pierwszy raz i zamierza w niej zostać 2 - 3 noce. Swoją wiedzę o mieście czerpie od znajo-
mych, choć istotne w tej kwestii były również Internet, przewodnik i plan miasta. Jako główny cel  
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przyjazdu do miasta podaje sprawy służbowe (częściej konferencje niż biznes), podkreśla wyraź-
nie chęć poznania miasta, przede wszystkim jego zabytków. Przyjazd do Łodzi organizuje samo-
dzielnie – podróżuje samotnie i co ciekawe w 2009 r. częściej samolotem (rejsowym lub tanich 
linii lotniczych) czy pociągiem niż samochodem. Nocuje w hotelu, zdecydowanie intensywniej 
niż odwiedzający z Polski korzysta z oferty turystycznej miasta, zwłaszcza gastronomicznej, którą 
ocenia wysoko. Zwiedza pod opieką przewodnika ulicę Piotrkowską, Manufakturę, Stare Miasto 
i Księży Młyn, odwiedza łódzkie muzea, uczestniczy w imprezach kulturalnych i w miarę możli-
wości poznaje też okolice Łodzi. Częściej niż co trzeci cudzoziemiec odwiedza punkt informacji 
turystycznej. Podczas pobytu wydał ok. 883 zł. Ceny w Łodzi są jego zdaniem w większości 
odpowiednie w relacji do poziomu świadczonych usług, a w odniesieniu do transportu lokalne-
go i wstępów do muzeów niskie. Pomimo tego, że Łódź w opiniach obcokrajowców jest mia-
stem dostępnym cenowo lub tanim, cudzoziemcy byli w 2009 r. mniej skłonni niż odwiedzający  
z Polski zwiększyć swoje wydatki, natomiast chętniej niż Polacy zarekomendowaliby Łódź swoim 
znajomym. Na pozytywny obraz miasta wpływa w ocenie odwiedzającego zagranicznego przede 
wszystkim gościnność oceniona bardzo dobrze. Wysokie uznanie zyskała też fachowość miej-
scowych przewodników, wydarzenia kulturalne (zwłaszcza filmowe), życzliwość mieszkańców  
i gastronomia. Najniżej oceniana jest infrastruktura – toalety, oznakowanie turystyczne, dojazd 
do miasta. Główne atrakcje turystyczne Łodzi to w opinii cudzoziemców Manufaktura, ulica  
Piotrkowska i kirkut przy ulicy Brackiej (rys. 8.1.).

Rys. 8.1. Sylwetki odwiedzających Łódź. Objaśnienia: a. odwiedzającego krajowego, b. odwiedzającego zagranicznego
Źródło: Opracowanie autorów
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8.2.3.  Sylwetka krajowego odwiedzającego województwo łódzkie. 

Jest to mieszkaniec miasta z województwa łódzkiego lub mazowieckiego. Osoba raczej młoda  
w przedziale 20–34 lata, mająca wykształcenie wyższe, aktywna zawodowo lub ucząca się o statu-
sie materialnym dobrym. Po raz kolejny odwiedza atrakcje turystyczne województwa łódzkiego, 
przebywająca na odwiedzanym obszarze raczej bez noclegu, najczęściej do sześciu godzin. Jeżeli 
nocująca to krótko, jedną noc, ale na terenie województwa łódzkiego. Nocująca we własnym domu, 
u rodziny, znajomych lub w hotelu. Pozyskuje informacje o atrakcjach województwa łódzkiego 
od rodziny i znajomych oraz z Internetu. Najczęstszym motywem przyjazdu jest chęć poznania 
województwa pod wpływem rekomendacji innych. Głównym celem przyjazdu jest wypoczynek. 
Organizatorem podróży jest najczęściej sam odwiedzający. Nie korzysta z usług biur podróży, 
najczęściej podróżuje z rodziną i znajomymi. Korzysta najczęściej z samochodu lub pociągu. Czas 
wolny spędza zwiedzając i wypoczywając aktywnie. Jego średni wydatek podczas turystycznego 
pobytu wynosi 220 zł. Bardzo rzadko korzysta z usług firm obsługujących ruch turystyczny. 

Wystawia ogólną ocenę odwiedzanemu obszarowi (infrastruktura, atmosfera, atrakcyjność) na 
poziomie 3,7 (w skali 1–5). Relacje ceny do jakości usług ocenia jako właściwe, najatrakcyj-
niejsze są dla niego ceny w obiektach gastronomicznych i zakupów. Jest to odwiedzający, który 
rekomenduje przyjazd turystyczny do województwa łódzkiego i deklaruje ponowne przybycie 
(rys. 8.2.).

8.2.4. . Sylwetka zagranicznego odwiedzającego województwo łódzkie

Jest to obywatel UE, zazwyczaj mieszkaniec Niemiec, mężczyzna będący przejazdem przez wo-
jewództwo łódzkie, w przedziale wiekowym 35–45 lat lub 50–64 lata. Jest dobrze wykształcony, 
nieco lepiej niż Polak, aktywny zawodowo lub studiujący. Status materialny ocenia bardzo dobrze. 
Jest osobą, która po raz pierwszy odwiedza województwo łódzkie. Nocuje raczej na terenie woje-
wództwa, najczęściej od czterech do siedmiu nocy, częściej niż Polak na odwiedzanym obszarze 
i w hotelu. Informacje o województwie łódzkim pozyskuje od rodziny i znajomych oraz ze stron 
internetowych, czyta przewodniki i kupuje mapy, korzysta z informacji turystycznej i uczestniczy 
czasami w targach turystycznych. Częściej niż Polak przyjeżdża do województwa łódzkiego bez 
jakiejkolwiek wiedzy o nim. Najczęstszym motywem przyjazdu jest chęć poznania województwa 
pod wpływem rekomendacji innych, udział w wydarzeniach sportowych i moda. Główny cel przy-
jazdu to udział w imprezach sportowych i wypoczynek. Przyjazd organizuje we własnym zakresie. 
Towarzyszami podróży są najczęściej znajomi. Przyjeżdża na obszar województwa samochodem, 
pociągiem lub przylatuje samolotem. Czas wolny spędza w restauracjach i kawiarniach, klubach, 
na spotkaniach ze znajomymi i na spacerach. Jego średni wydatek na pobyt w województwie 
łódzkim wynosi 600 zł. Stosunkowo często korzysta z usług przewodnickich i punktów Infor-
macji Turystycznej. Wystawia ogólną ocenę odwiedzanemu obszarowi (infrastruktura, atmosfe-
ra, atrakcyjność) na poziomie 4 (w skali 1–5). Najsłabiej ocenia toalety publiczne, oznakowanie  
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turystyczne, transport lokalny i dostępność do Internetu. Najlepiej ocenia gościnność, bazę noc-
legową i gastronomię. Relacje ceny do jakości usług ocenia jako właściwe, najatrakcyjniej ceny 
w obiektach gastronomicznych i noclegowych. Jest to odwiedzający, który rekomenduje przyjazd 
turystyczny do województwa łódzkiego oraz deklaruje ponowne przybycie (rys. 8.2.)

Rys. 8.2. Sylwetki odwiedzających województwo łódzkie. Objaśnienia: a. odwiedzającego krajowego, b. odwiedzającego zagranicznego
Źródło: Opracowanie autorów
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ZAŁącZniki

T a b e l a  2.1. Miejsca realizacji badań ankietowych w województwie łódzkim w 2009 r.

Powiat Miejscowość Miejsce/wydarzenie/obiekt Ranga1
Termin 

realizacji
Liczba

kwestionariuszy

1 2 3 4 5 6
 Bełchatowski Kleszczów Odkrywka KWB Bełchatów 1 I-II-III 36
 Bełchatowski Parzno Sanktuarium Wandy Malczewskiej 2 I-II-III 7
 Bełchatowski Słok Zbiornik wodny 2 I-II 12
 Bełchatowski Wawrzkowizna Zbiornik wodny 2 I-II 12
 Bełchatowski Zelów Zbór i muzeum Braci Czeskich 1 I-II-III 10
 Bełchatowski Bełchatów Sport Hotel (20) I-II-III 10
 Bełchatowski Słok Hotel  Wodnik (20) I-II-III 26
 Bełchatowski Rząsawa OSiR Wawrzkowizna (20) I-II-III 25
 Brzeziński Kołacinek Dino Park 2 I-II-III 12
 Brzeziński Rogów Alpinarium, arboretum, muzeum 1 I-II-III 35
 Brzeziński Rogów Rogowska Kolej Wąskotorowa 2 I-II-III 12
 Brzeziński Rochna Hotel Nad Mrogą I-II-III 10
 Kutnowski Krośniewice Muzeum J.Dunin-Borkowskiego 2 I-II-III 12

 Kutnowski Kutno
Europejskie Centrum Szkolenia Małej 
Ligi Baseballowej

0 I-II 59

 Kutnowski Kutno Święto Róży 4-6IX 2 w czasie trwania imprezy 12
 Kutnowski Oporów Zamek 1 I-II-III 34
 Kutnowski Kutno Hotel Rondo I-II-III 5
 Kutnowski Kutno Hotel Awis I-II-III 5
 Kutnowski Kutno Hotel Stacja Kutno I-II-III 5
 Łaski Łask Kolegiata 2 I-II-III 6
 Łaski Rzeka Grabia Szlak młynów nad Grabią 2 I-II-III 13
 Łaski Łask Zajazd Jamboł I-II-III 3
 Łęczycki Łęczyca Zamek + turnieje 2 w czasie trwania imprez 10

 Łęczycki
Góra świętej 
Małgorzaty

Kościół 2 I-II-III 10

 Łęczycki Tum
Archikolegiata i Grodzisko ‘Szwedzka 
Góra”

0 I-II-III 10

 Łęczycki Topola Królewska Hotel Mar-Trans-Pol I-II-III 1
 Łowicki Arkadia Park – muzeum 1 I-II-III 34

 Łowicki Łowicz Bazylika i obchody Bożego Ciała 0
ankiety także w Boże Ciało 

(1/3 ankiet)
60

 Łowicki Maurzyce Skansen + most 2 I-II-III 12
 Łowicki Nieborów Pałac – muzeum 1 I-II-III 36
 Łowicki Sromów Muzeum Ludowe 2 I-II-III 12
 Łowicki Walewice Pałac i Stadnina Koni Walewice 1 I-II-III 35
 Łowicki Łowicz Zajazd Łowicki I-II-III 5
 Łowicki Łowicz Hotel Eco I-II-III 4
 Łowicki Maurzyce Hotel Interrex I-II-III 7

 Łódzki wschodni  Janinów
Rezerwat „Parowy Janinowskie”, PK 
Wzniesień Łódzkich

2 I-II-III 12

 Łódzki wschodni  Rzgów Centrum Handlowe Ptak 0 I-II-III 58
 Łódzki wschodni  Rzgów Hotel Jurand I-II-III 10
 Łódzki wschodni  Andrespol Hotel Hades I-II-III 10
 Łódzki wschodni  Tuszyn Motel Bukowiecki I-II-III 10
 Pabianicki  Pabianice Dwór – muzeum 2 I-II-III 11
 Pabianicki  Pabianice Hotel Piemont I-II-III 13
 Pabianicki Konstantynów Ł. Hotel Kacperski I-II-III 11
 Pajęczański Węże Rezerwat „Węże” 2 I-II-III 12
 Pajęczański Działoszyn Hotel-Restauracja Malibu (Zalesiaki ) I-II-III 22

Piotrkowski z. Przedbórz
Przedborski Park Krajobrazowy + szlak 
wodny Pilicy

2 I-II-III 13

 Piotrkowski z. Bogusławice Stado Ogierów w Bogusławicach 1 I-II-III 33
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1 2 3 4 5 6

 Piotrkowski z.
Sulejów 
– Podklasztorze

W opactwie Cystersów na szlaku 
romańskim

1 I-II-III 35

 Piotrkowski z. Witów Klasztor 2 I-II-III 8

 Piotrkowski z.
Sulejów 
– Podklasztorze

Hotel Podklasztorze I-II-III 17

 Piotrkowski z. Bronisławów CSK Magellan I-II-III 18
 Piotrkowski z. Proszenie Hotel Polichno I-II-III 14
 Piotrkowski z. Borki Kemping Borki I-II-III 18
 Poddębicki Pęczniew Zbiornik Jeziorsko 2 I-II-III 13

 Poddębicki Spycimierz
Dywany kwiatowe – procesja Bożego 
Ciała

1 tylko w Boże Ciało 35

 Poddębicki Uniejów Zamek i gorące źródła 2 I-II-III 11
 Poddębicki Uniejów CSK Zamek 0 I-II-III 5
 Radomszczański Chełmo miejscowość 2 I-II-III 12
 Radomszczański Gidle Klasztor na pielgrzymkowym szlaku 1 I-II-III 39
 Radomszczański Kamieńsk Góra Kamieńska+ wiatraki 2 I-II-III 12
 Radomszczański Wielgomłyny Klasztor 2 I-II-III 5
 Radomszczański Radomsko Hotel Europa I-II-III 5
 Radomszczański Gomunice Hotel Milenium I-II-III 7
 Radomszczański Stobiecko Szlacheckie Motel Joko I-II-III 7
 Rawski Rawa Mazowiecka Zamek i Muzeum Ziemi Rawskiej 2 I-II-III 12
 Rawski Wola Chojnata Pałac 2 I-II-III 12
 Rawski Ossa Hotel Ossa Congress & Spa I-II-III 40

 Sieradzki Burzenin
Góry Wapienne, PK Międzyrzecza Warty 
i Widawki

2 I-II-III 1

 Sieradzki Sieradz miejscowość+ Festiwal Kolory Polski 2
także w czasie trwania 

imprezy 
8

 Sieradzki Strońsko Kościół romański 2 I-II-III 1
 Sieradzki Warta Klasztor oo. Bernardynów 2 I-II-III 2
 Sieradzki Sieradz O.N. Przystań I-II-III 4
 Sieradzki Stawiszcze Hotel Na Półboru I-II-III 2
Skierniewicki  Bolimowski Park Krajobrazowy 2 I-II-III 12
 Skierniewicki Skierniewice Dworzec kolejowy 2 I-II-III 8

 Skierniewicki Skierniewice
Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw 
(19–20 IX)

2 w czasie trwania imprezy 12

 Skierniewicki Lipce Reymontowskie Dzień Reymonta (VI) + szlak Reymonta 2 w czasie trwania imprezy 12
 Skierniewicki Skierniewice CHK Polonia I-II-III 13
 Tomaszowski Inowłódz Kościół romański św. Idziego 1 I-II-III 3
 Tomaszowski Konewka Bunkier – trasa turystyczna 1 I-II-III 15
 Tomaszowski Smardzewice – Książ Ośrodek Hodowli Żubrów, Spalski PK 2 I-II-III 4
 Tomaszowski Spała Miejscowość, szlak Pilicy (przystań) 1 I-II-III 13

 Tomaszowski Tomaszów Mazowiecki
Rezerwat „Niebieskie Źródła” + Skansen 
rzeki Pilicy

1 I-II-III 17

 Tomaszowski Smardzewice
Sulejowski Park Krajobrazowy+ Zbiornik 
Sulejowski

1 I-II-III 5

 Tomaszowski Spała Hotel Prezydent I-II-III 1
 Tomaszowski Borki Camping Borki I-II-III 8
 Wieluński Grębień Kościół 2 I-II-III 12
 Wieluński Ożarów Dwór Bartochowskich – muzeum 1 I-II-III 33
 Wieluński Przywóz Kurhany Książęce 2 I-II-III 12
 Wieluński Wieluń miejscowość 2 I-II-III 12
 Wieluński Osjaków Hotel-zajazd Mazurek I-II-III 15
 Wieluński Załęcze Wielkie OH Nadwarciański Ogród I-II-III 12
 Wieluński Sieniec Trans Motel I-II-III 12
 Wieruszowski Bolesławiec Ruiny zamku 2 I-II-III 12
 Wieruszowski Sokolniki Pałac 2 I-II-III 10
 Wieruszowski Wieruszów Klasztor oo. Paulinów 2 I-II-III 12
 Wieruszowski Sokolniki Hotel Sokolnik I-II-III 8
 Zduńskowolski Szadek Kościół św. Józefa 2 I-II-III 8

 Zduńskowolski Zduńska Wola
Muzeum M.M. Kolbego, Skansen 
Lokomotyw

1 I-II-III 28

 Zduńskowolski Zduńska Wola Hotel Hades I-II-III 4
 Zduńskowolski Zduńska Wola Hotel Pod Słońcem I-II-III 3
 Zgierski Zgierz Hotel San Remo I-II-III 14
 Zgierski Lućmierz Hotel Portofino I-II-III 3



RUCH TURYSTYCZNY W ŁODZI I WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 ROKU 163

1 2 3 4 5 6
 Zgierski Emilia Zajazd Emilia I-II-III 3
 Piotrków m. Piotrków Tryb. Stare Miasto, zamek i muzeum 1 I-II-III 31
 Piotrków m. Piotrków Tryb. dworzec PKS/PKP 2 I-II-III 10
 Piotrków m. Piotrków Tryb. Hotel TrybunalskiI I-II-III 20
 Razem 1 552

Ź r ó d ł o: opracowanie własne. ¹ 0 – ranga międzynarodowa, 1 – ranga krajowa, 2 – ranga regionalna

T a b e l a  2.2. Miejsca realizacji badań ankietowych w Łodzi w 2009 r.

Miejsce/wydarzenie/obiekt Ranga1
Termin 

realizacji
Liczba

Kwestio-nariuszy

Festiwal Dialogu Czterech Kultur 4-12.IX
0

w czasie trwania imprezy 7

Klasztor oo. Franciszkanów i Las łagiewnicki 2 I-II-III 8

Ulica Piotrkowska 1 I-II-III 28
65.rocznica likwidacji getta 
(cmentarz żydowski, stacja Radegast)

– I-II-III 20

Liga światowa -siatkówka (VI) – w czasie trwania imprezy 59

Muzeum Sztuki – Picasso, Strzemiński i inni
0

I-II-III 38

Manufaktura (+Muzeum Fabryki, MS2) 0 I-II-III 48
Ogród Zoologiczny 0 I-II-III 7

ME kobiet siatkówka (IX)
0

w czasie trwania imprezy 29

Ogród Botaniczny i Palmiarnia 2 I-II-III 7
Eurobasket (IX) 0 w czasie trwania imprezy 50
Kompleks basenowy FALA 2 I-II-III 8
Muzeum Włókiennictwa + skansen 1 I-II-III 13
Muzeum Kinematografii 1 I-II-III 25
Kompleks pofabryczny Księży Młyn 1 I-II-III 35
lotnisko Lublinek 0 I-II-III 58
Dworzec Łódź Fabryczna 1 I-II-III 48
Dworzec Łódź Kaliska 1 I-II-III 35
Hotel Andels – I-II-III 21
Hotel Grand – I-II-III 66
Hotel Centrum – I-II-III 70
U.N. Polonia – I-II-III 40
Schronisko Młodzieżowe przy ul. Legionów – I-II-III 7
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ – I-II-III 32
Razem 759

Ź r ó d ł o: opracowanie własne. ¹ 0 – ranga międzynarodowa, 1 – ranga krajowa, 2 – ranga regionalna
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