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1. WSTĘP 
 

 
Z inicjatywy Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego 

w 2010 r. po raz trzeci podjęte zostały na terenie Łodzi i województwa łódzkiego 
badania ruchu turystycznego przyjazdowego oraz tranzytowego. Po raz drugi 
badanie przeprowadzone zostało przez zespół ekspertów Instytutu Geografii 
Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Zleceniodawcą badań było Łódzkie 
Towarzystwo Naukowe.  

Przyjęta metodologia postępowania zakładała przeprowadzenie bezpośred-
nich badań ankietowych na terenie Łodzi oraz w miejscach uznanych za atrak-
cyjne na terenie województwa w liczbie, zdaniem autorów, wskazującej według 
przyjętego algorytmu na możliwość dużej dokładności oszacowania skali ruchu 
turystycznego, która dawała wysokie prawdopodobieństwo jednoznacznego 
wnioskowania.  

Uzyskane w latach 2008 i 2009 wyniki badań były na tyle interesujące dla 
władz samorządowych Łodzi i województwa łódzkiego, że Regionalna Organi-
zacja Turystyczna Województwa Łódzkiego postanowiła ponowić badania w ro-
ku 2010. Zespół ekspertów postanowił przeprowadzić badania w podobnej kon-
wencji metodycznej jak w latach poprzednich. W narzędziach badawczych do-
konano niezbędnych korekt wynikających z doświadczeń uzyskanych podczas 
badań w roku 2009. Decyzję taką podjęto ze względu na potrzebę dokonania 
porównania wielkości, struktury i innych analizowanych parametrów ruchu 
turystycznego w ujęciu dynamicznym, czyli w przekroju dwóch lat – 2009            
i 2010, co może być początkiem śledzenia zmian (wzrostu lub spadku) ruchu 
turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim. Nie oznacza to jednak, że au-
torzy badań prowadzonych w 2010 roku dokładnie powtórzyli badania z 2009 
roku. Korekcie poddano zarówno narzędzie badawcze (kwestionariusz), jak 
również liczbę ankiet, które zamierzano zebrać oraz miejsca prowadzonych ba-
dań. W tym ostatnim przypadku starano się uchwycić m.in. rozkład przestrzen-
ny ruchu turystycznego w województwie łódzkim. Autorzy badań podjęli rów-
nież próbę określenia wielkości ruchu turystycznego (urlopowego i weekendo-
wego) w regionie łódzkim w oparciu o analizę wykorzystania obiektów wypo-
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czynkowych i „drugich domów”. Przeprowadzona w tym celu tzw. ankieta po-
wiatowa 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 infor-
macjami statystycznymi zbieranymi przez WUS w formie sprawozdań KT-1. 
Niestety centralizacja opracowań materiałów zbieranych przez wszystkie woje-
wództwa w Polsce powoduje ogromne (kilkumiesięczne) opóźnienie w dostępie 
do danych, co uniemożliwiło ich pełne wykorzystanie w skali całego roku 2010.  

Przygotowane na podstawie przeprowadzonych badań opracowanie składa 
się z dziesięciu rozdziałów, w których dokonano prezentacji zebranego ma-
teriału i jego interpretacji. W większości przypadków, dokonano porównań 
uzyskanych wyników z rezultatami badań z 2009 roku. Starano się również 
zwracać uwagę na nowe wydarzenia, które miały miejsce na badanym obszarze 
w 2010 roku i mogły mieć wpływ na skalę i strukturę ruchu turystycznego. 

W pierwszej, merytorycznej części (rozdział 2.), przedstawiono cele opraco-
wania, terminologię przyjętą w badaniach, opisano materiały źródłowe oraz me-
todę prowadzonych badań. Druga część pracy (rozdział 3.) poświęcona została 
prezentacji ruchu turystycznego w Łodzi i w województwie łódzkim na pod-
stawie oficjalnych danych statystycznych oraz dynamice ruchu w badanym re-
gionie, jego sezonowości i rozkładowi przestrzennemu. Autorzy mają świado-
mość skali błędu, jaki zawierają materiały WUS (statystyki nie obejmują wszyst-
kich 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 rozdziałach tych zaprezentowano również syl-
wetkę odwiedzającego (krajowego i zagranicznego) Łódź i województwo łódz-
kie. Kolejny rozdział (6.) ukazuje wybrane zagraniczne rynki turystyczne dla 
Łodzi i województwa łódzkiego w 2010 r. W rozdziale 7. zaprezentowano per-
spektywy rozwoju ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódzkim w ro-
ku 2010. W siódmej części pracy (rozdział 8.) przedstawiono stan wiedzy i zaan-
gażowanie władz powiatowych w rozwój turystyki na zarządzanych obszarach. 
Materiałem wyjściowym w tym rozdziale były wyniki wywiadów przeprowa-
dzonych w powiatach województwa łódzkiego w latach 2009 i 2010. W roz-
dziale 9. przedstawiono trzy studia przypadków pokazujące w sposób szczegó-
łowy zagadnienia ruchu turystycznego w wybranych obiektach, podczas wybra-
nych wydarzeń oraz w instytucjach zajmujących się jego obsługą. Na koniec 
(rozdział 10.) zebrano w formie wniosków zaobserwowane prawidłowości wy-
nikające z badań.  

W toku przygotowywania badań terenowych, a następnie ich opracowania    
i analizowania zgromadzonych danych, autorzy raportu zebrali bogaty materiał 
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metodyczny i wiele doświadczeń, które wskazują na konieczność dokonania ko-
lejnych, zapewne mniejszych niż poprzednio, zmian w koncepcji badań nad ru-
chem turystycznym w Łodzi i województwie łódzkim. 

Na zakończenie przedstawiono podział obowiązków w przygotowaniu i pro-
wadzeniu badań nad ruchem turystycznym. Zespół autorski dokonał korekty      
i ostatecznej redakcji kwestionariusza ankiety oraz uczestniczył w szkoleniu an-
kieterów. Nadzorował także dobór ankieterów oraz prowadzenie badań w tere-
nie oraz umieszczanie zebranego materiału w komputerowej bazie danych. Pro-
gram komputerowy i opracowanie bazy danych przygotowała firma „Mediator 
Badania Rynku” z Łodzi. Opracowanie merytoryczne raportu wykonał zespół 
autorski wymieniony imiennie na stronie tytułowej. 

 
 

Łódź, luty 2011 rok 
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2. METODA BADAŃ  
 
 
Badanie ruchu turystycznego należy do zadań niezwykle trudnych ze wzglę-

du na brak możliwości pełnej rejestracji tego zjawiska1. Dane gromadzone przez 
statystykę publiczną obejmują tylko rejestrowaną bazę noclegową, zaś wszelkie 
dane dotyczące uczestników tego ruchu zdobywane są przy użyciu badań czę-
ściowych o ograniczonej reprezentatywności, wynikającej ze specyfiki badanej 
populacji. Inne dane wykorzystywane w badaniach ruchu turystycznego pocho-
dzące z instytucji/obiektów lub uzyskane podczas wydarzeń generujących ruch 
turystyczny na danym obszarze mają charakter wycinkowy i mogą jedynie frag-
mentarycznie ilustrować badane zjawisko. To sprawia, że badanie ruchu tury-
stycznego na określonym obszarze wymaga zastosowania kompleksowej meto-
dologii badawczej uwzględniającej wiele metod oraz wykorzystania danych po-
chodzących z wielu wzajemnie uzupełniających się źródeł. Równocześnie bada-
nie takie wymaga doświadczenia eksperckiego i wiedzy o specyfice ruchu tury-
stycznego na danym obszarze. 

 
 

2.1. Metody stosowane w regionalnych badaniach  
ruchu turystycznego 

 
Analiza wybranych aspektów regionalnych badań ruchu turystycznego prze-

prowadzanych w Polsce po 2007 roku2 pokazała bardzo dużą rozbieżność meto-
dologiczną prowadzonych studiów. Realizatorzy badań stosowali zwykle kilka 
uzupełniających się wzajemnie metod badawczych, do których należały przede 

                                                 
1 Por. W. Alejziak, 2010, Aktualny stan badań konsumentów usług turystycznych w regionach, [w:]    

E. Dziedzic (red.), Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, POT, Warszawa; T. Dziedzic, 
2010, Funkcje i użyteczność pomiarów ruchu turystycznego, [w:] E. Dziedzic (red.), Regionalne badania 
konsumentów usług turystycznych, POT, Warszawa; A. Matczak, 1992, Model badania ruchu turystycz-
nego. Studium metodologiczne, Acta Universitatis Lodziensis, Wyd. UŁ. 

2 W. Alejziak, 2010, op.cit.; badania przeprowadzone w województwach: dolnośląskim, kujaw-
sko-pomorskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, pomorskim oraz śląskim. 
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wszystkim badania oparte na źródłach zastanych (tzw. desk research) wykorzy-
stujące dane z oficjalnych statystyk (głownie z GUS-u, ale także innych insty-
tucji) oraz różnego rodzaju techniki badań kwestionariuszowych (które z ko-
nieczności są badaniami częściowymi).  

Pierwsza grupa metod ograniczona jest jakością danych gromadzonych 
przez oficjalne statystyki, a te jak pokazuje praktyka niestety nie dają pełnej wie-
dzy na temat wielkości ruchu turystycznego. Najczęściej wykorzystywane źród-
ło danych, czyli dane Głównego Urzędu Statystycznego oparte na informacjach 
pochodzących z obiektów noclegowych  (tzw. sprawozdanie KT-1) nie pokazują 
całości badanego zjawiska. Po pierwsze obejmują tylko rejestrowaną bazę nocle-
gową (pomijają zatem noclegi udzielone turystom przez rodzinę, znajomych,     
w drugich domach, na kwaterach prywatnych itp.) po drugie pomijają niemożli-
wą do oszacowania, ale jak można przypuszczać, bardzo istotną liczbę nocle-
gów udzielanych w tzw. szarej strefie. Niedostatki danych pochodzących z ofic-
jalnych statystyk w badaniach ruchu turystycznego uzupełnia się informacjami 
uzyskanymi w wyniku kwerendy w różnego typu instytucjach/obiektach, które 
pośrednio lub bezpośrednio świadczą usługi turystyczne lub zajmują się obsłu-
gą ruchu turystycznego (takie jak np. ośrodki informacji turystycznej, muzea, 
porty i dworce itp.). Dane te, jakkolwiek szczegółowe i pełne dla badanej insty-
tucji/obiektu/wydarzenia, również obejmują tylko część badanego zjawiska, ja-
kim jest ruch turystyczny w regionie. 

Druga zasadnicza grupa metod stosowanych w badaniach ruchu turystycz-
nego to metody kwestionariuszowe (ankietowe). Obejmują one różnorodne 
techniki badawcze (m.in. standaryzowane wywiady bezpośrednie, wywiady te-
lefoniczne, wywiady przeprowadzane przy użyciu komputera, wywiady prze-
prowadzane w grupach fokusowych, wywiady eksperckie).  Badania te przepro-
wadzane są przede wszystkim wśród uczestników ruchu turystycznego (które 
obejmują zgodnie terminologią UNWTO odwiedzających jednodniowych oraz 
turystów), ale także wśród pracowników jednostek samorządu terytorialnego 
i/lub pracowników innych instytucji związanych z turystyką. W niektórych re-
gionach badaniami obejmuje się także mieszkańców. Najważniejsze z punktu 
widzenia opracowań regionalnych są jednakże badania, w których udział biorą 
bezpośredni uczestnicy ruchu turystycznego, bowiem tylko wówczas można 
uzyskać informacje dotyczące wielu aspektów badanego zjawiska, których źród-
łem mogą być tylko sami odwiedzający (takich jak np. cele, motywy, poziom 
satysfakcji, waloryzacja itp). Badania takie niezbędne są również dla określenia 
struktury odwiedzających pod względem ich cech społeczno-demograficznych   
i pochodzenia terytorialnego, a także dla charakterystyki przyjazdów (organiza-
cja przyjazdu, długość pobytu, sposób dotarcia, ponoszone wydatki itp.). Bada-
nia te z konieczności mają charakter częściowy i opierają się na różnych wiel-
kościowo i różnie dobieranych próbach badawczych (liczących od kilkuset do 
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kilku tysięcy respondentów). Stosowane w nich schematy doboru próby (war-
stwowy, kwotowy, dostępnościowy), niezależnie od jej wielkości, mają charak-
ter nieprobabilistyczny (nielosowy), co wynika z braku możliwości skonstru-
owania operatu losowania dla populacji, jaką są turyści3. W konsekwencji sto-
sowane w badaniach próby, jako nieprobabilistyczne, nie gwarantują pełnej 
reprezentatywności statystycznej badań. Wydaje się jednak, że nie obniża to 
znacząco ich wartości poznawczej (mimo że uniemożliwia uogólnienia wyni-
ków na całą populację), ponieważ badania te dostarczają informacji, które nie są 
możliwe do uzyskania w inny sposób. Jedyną kategorią badanych, wśród której 
można zastosować dobór losowy są mieszkańcy, ale badania w tej grupie mogą 
mieć charakter jedynie uzupełniający. Badania ankietowe uczestników ruchu 
turystycznego przeprowadzane są na ogół wśród dorosłych, ale w niektórych 
regionach autorzy badań obniżają wiek respondentów obejmując nimi także 
młodzież (po ukończeniu 16 roku życia). Biorąc pod uwagę czas i miejsce prze-
prowadzania badań ankietowych, badania ruchu turystycznego wykonywane są 
w różnych terminach (co niekiedy uwarunkowane jest możliwością ich finan-
sowania) i trwają od jednego do kilku miesięcy w roku, zazwyczaj w II i III 
kwartale jako czasie największego natężenia ruchu turystycznego. Przeprowa-
dzone badania obejmują w różnych proporcjach miejsca, które w skrócie okreś-
lane są jako miejsca atrakcyjne turystycznie (czyli takie które koncentrują ruch 
turystyczny w regionie), miejsca odbywania się imprez (sportowych, kultu-
ralnych), dworce i porty (lotnicze, kolejowe, morskie) oraz obiekty noclegowe. 

Szeroki wachlarz metod i technik badawczych, wzajemnie się uzupełniają-
cych i weryfikujących, które stosowane są obecnie w regionalnych badania ru-
chu turystycznego w Polsce ujawniony w pracy W. Alejziaka4 wynika ze zło-
żoności badanego zjawiska, jego szerokich uwarunkowań oraz ograniczonych 
możliwości poznawczych w oparciu o istniejące dane. 
 
 

2.2. Cel opracowania 
 

Głównym celem opracowania jest oszacowanie wielkości ruchu turystycz-
nego w województwie łódzkim i w Łodzi w 2010 roku oraz określenie jego stru-
ktury i dynamiki. 

Osiągnięcie tak sformułowanego celu głównego wymaga realizacji następu-
jących celów szczegółowych: 
                                                 

3 O specyfice grupy, jaką są turyści bardzo interesująco pisał T. Dziedzic (2010), według którego 
„konsekwencją przyjęcia obowiązującej definicji turysty jest powstanie zbioru abstrakcyjnego. Ele-
menty tego zbioru (turyści) nie mają żadnych cech wspólnych poza odbywaniem podróży zgodnej    
z definicją”. 

4 W. Alejziak, op cit. 
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– określenie szacunkowej liczby odwiedzających Łódź i województwo łódz-
kie w 2010 roku, z uwzględnieniem podziału na odwiedzających krajowych        
i zagranicznych oraz odwiedzających jednodniowych i turystów,  

– określenie dynamiki wielkości ruchu turystycznego w Łodzi i w woje-
wództwie łódzkim w latach 2001–2010, 

– określenie struktury uczestników ruchu turystycznego w Łodzi i w woje-
wództwie łódzkim w 2010 roku ze względu na ich miejsce zamieszkania, wiek, 
płeć, wykształcenie, status zawodowy, status materialny i pochodzenie (w przy-
padku turystów zagranicznych), 

– określenie sylwetki turysty krajowego i zagranicznego odwiedzającego 
Łódź i województwo łódzkie w 2010 roku, 

– charakterystyka przyjazdów do Łodzi i województwa łódzkiego ze wzglę-
du na ich cele, długość pobytu, towarzystwo w trakcie podróży i używane środ-
ki transportu, 

– określenie przeciętnego poziomu wydatków poniesionych w trakcie poby-
tu w Łodzi i w województwie łódzkim w przeliczeniu na 1 osobę, 

– identyfikacja zachowań odwiedzających, sposobów spędzania czasu, stop-
nia satysfakcji z jakości oferty turystycznej oraz opinii na temat bezpieczeństwa, 
czystości, relacji jakości świadczonych usług do obowiązujących cen, 

– określenie jak badani oceniają atrakcje turystyczne Łodzi oraz wojewódz-
twa łódzkiego i czy deklarują chęć kolejnego 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 łódzkiego i Łodzi, 
– perspektywy rozwoju ruchu turystycznego w Łodzi i województwie łódz-

kim w najbliższych latach. 
 
 

2.3. Zakres terminologiczny i definicje pojęć  
używanych w opracowaniu 

 
Aby spełnić wymóg porównywalności wyników badań w ujęciu dynamicz-

nym, definicje pojęć używanych w opracowaniu nawiązują do definicji używa-
nych w opracowaniach z lat ubiegłych5. Relacje pomiędzy poszczególnymi gru-
pami uczestników ruchu turystycznego przedstawia rys. 2.1.  

                                                 
5 Ruch turystyczny w Łodzi w 2008 roku - raport końcowy wykonany przez zespół w składzie: kie-

rownik projektu dr Krzysztof Borkowski, zespół: prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, dr Krzysztof Bor-
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Odwiedzający

odwiedzający 
krajowi

turyści

nocujący 
w rejestrowanej 

bazie noclegowej

nocujący 
w rejestrowanej 

bazie noclegowej

turyści
odwiedzający 
jednodniowi

nocujący 
w nierejestrowanej 
bazie noclegowej

nocujący 
w nierejestrowanej 
bazie noclegowej

odwiedzający 
jednodniowi

odwiedzający 
zagraniczni

 
 

Rys. 2.1. Schemat podziału uczestników ruchu turystycznego 
Źródło: opracowanie na podstawie UNWTO  

 
 
Odwiedzający to, zgodnie z zaleceniami UNWTO, każda osoba, która pod-

różuje do miejsca (kraju, regionu, miejscowości) położonego poza jej zwykłym 
otoczeniem i przebywa tam nie dłużej niż 12 miesięcy w celach turystycznych. 
Celem podróży nie może być podjęcie pracy zarobkowej w tym kraju (regionie, 
miejscowości), czyli wykonywanie działalności wynagradzanej ze środków po-
chodzących z odwiedzanego miejsca – odwiedzający wydatkuje przywiezione 
ze sobą pieniądze zarobione gdzie indziej. 

Według tej definicji wszystkich odwiedzających podzielono na dwie kate-
gorie: turystów i odwiedzających jednodniowych. 

Turysta to osoba, która przyjechała do danego kraju (regionu, miejscowości) 
w celach: wypoczynkowych, leczniczych, krajoznawczych, religijnych, sporto-
wych, służbowych, rodzinnych, społecznych, politycznych i innych (za wyjąt-
kiem motywów zarobkowych) i która spędziła w miejscu czasowego pobytu 
                                                                                                                         
kowski, dr Renata Seweryn, dr Anna Wilkowska, mgr Leszek Mazanek, Kraków 2009. Ruch tury-
styczny w Łodzi i w województwie łódzkim w 2009 r Liszewski S. (red), ŁTN, Łódź 2010. 
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(miejscowości, regionie) przynajmniej jedną noc w publicznych lub prywatnych 
obiektach noclegowych, tj. w miejscowej bazie noclegowej, u rodziny i znajo-
mych lub we własnych drugich domach/mieszkaniach. 

Odwiedzający jednodniowy to osoba, które przyjechała do danego kraju (re-
gionu, miejscowości) w celach: wypoczynkowych, leczniczych, krajoznawczych, 
religijnych, sportowych, służbowych, rodzinnych, społecznych, politycznych       
i innych (za wyjątkiem motywów zarobkowych) i która spędziła w miejscu cza-
sowego pobytu (miejscowości, regionie) mniej niż 24 godziny i nie korzystała:    
z bazy noclegowej tego kraju (regionu, miejscowości), gościnności rodziny/zna-
jomych lub własnych drugich domów/mieszkań.  

 
 

2.4. Materiały źródłowe i metody badawcze 
 

Uwzględniając fakt, że badanie ruchu turystycznego jest zadaniem niezwy-
kle trudnym i wymaga zastosowania wielu wzajemnie uzupełniających się i we-
ryfikujących metod badawczych oraz źródeł danych, badanie ruchu turystycz-
nego w Łodzi i w województwie łódzkim w 2010 roku przeprowadzone zostało 
przy użyciu następujących pośrednich i bezpośrednich metod badawczych:  

– analiza źródeł zastanych (dostępnych źródeł wtórnych), określana także ja-
ko desk research, 

– metoda kwestionariuszowa (standaryzowany wywiad bezpośredni), 
– metoda szacunków statystycznych, 
– metoda ekspercka. 
Zastosowanie wymienionych metod wymagało wykorzystania zarówno 

pierwotnych, jak i wtórnych danych źródłowych, do których należały: 
– dane Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie udzielonych noclegów  

(tzw. sprawozdanie KT-1) obejmujące lata 2001–2010, informacje z Banku Da-
nych Lokalnych oraz komunikatów, biuletynów i innych publikacji dostępnych 
w GUS, 

– dane z raportów z badań ruchu turystycznego przeprowadzonych w Łodzi 
i w województwie łódzkim w 2009 roku oraz w innych województwach, a także 
dane dotyczące wielkości ruchu turystycznego w ujęciu krajowym i międzyna-
rodowym, 

– dane pochodzące z wybranych obiektów/instytucji generujących ruch tu-
rystyczny w Łodzi i w województwie (obiekty sportowe, handlowo-rozryw-
kowe, placówki kulturalne itp.), 

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

– dane pochodzące z urzędów powiatowych województwa. 
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Szacunki statystyczne, podobnie jak w roku 2009, przeprowadzone zostały  
w oparciu o proporcje poszczególnych grup uczestników ruchu turystycznego 
(odwiedzający krajowi i zagraniczni, turyści i odwiedzający jednodniowi, nocu-
jący w rejestrowanej bazie noclegowej i w nocujący w bazie nierejestrowanej – 
por. rys. 2.1), które zidentyfikowano w badaniach kwestionariuszowych prze-
prowadzonych w miejscach recepcji turystycznej. Ostateczna liczba turystów 
oszacowana została na podstawie proporcji uzyskanych w badaniach tereno-
wych oraz danych GUS o liczbie nocujących w rejestrowanej bazie noclegowej, 
którą przyjęto za podstawę dokonanych szacunków. Szacunków dokonano od-
rębnie dla Łodzi oraz województwa łódzkiego.  

Podstawową metodą badawczą było badanie kwestionariuszowe przeprowa-
dzone w technice standaryzowanego wywiadu bezpośredniego (osobistego) re-
alizowanego w wybranych do badań miejscach recepcji turystycznej oraz obiek-
tach noclegowych. Respondentami, którzy wzięli udział w badaniach były oso-
by, które przybyły na badany obszar w celu innym niż podjęcie pracy zarob-
kowej lub nauka. Były to zarówno osoby, które nocują na badanym obszarze 
(turyści), jak i te, które spędzają tam mniej niż 1 dzień (odwiedzający jedno-
dniowi). 

Badania przeprowadzone zostały za pośrednictwem wyszkolonych ankie-
terów, którzy odczytywali pytania i zapisywali odpowiedzi respondentów. Na-
rzędziem badań był kwestionariusz wywiadu zawierający pytania zamknięte, 
półotwarte oraz otwarte, dające respondentom możliwość swobodnej wypowie-
dzi w kategoriach nienarzuconych przez badacza. Kwestionariusz składał się     
z 22 pytań problemowych oraz metryczki, która posłużyła do charakterystyki 
respondentów oraz określenia zmiennych społeczno-demograficznych modyfi-
kujących uzyskane odpowiedzi. W badaniach użyte zostały kwestionariusze      
w pięciu wersjach językowych: polskiej, rosyjskiej, angielskiej, francuskiej i hisz-
pańskiej.  

Uzyskany materiał opracowano za pomocą programu SPSS. W analizie  wy-
ników badań zastosowano zarówno rozkłady częstości jednej zmiennej, przed-
stawione w postaci tablic oraz wykresów,  jak i analizę dwuzmiennową, którą 
przedstawiono w postaci tablic kontyngencji6.  

 
 
 
 

                                                 
6 Ze względu na nieprobabilistyczny dobór próby wnioskowanie statystyczne zastosowane        

w badaniach ograniczone jest do wnioskowania jednozmiennowego i nie pozwala na określenie 
miar związków pomiędzy zmiennymi. 
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2.5. Schemat doboru i struktura próby badawczej  
w badaniach ankietowych 

 
W związku z tym, że próba nie ma charakteru losowego (co wynika z braku 

możliwości skonstruowania operatu losowania dla populacji, jaką są turyści),    
w badaniach zastosowano schemat doboru próby określany w literaturze jako 
dostępnościowy7 lub okolicznościowy8. Tak dobrana próba jako nieprobabili-
styczna nie gwarantuje pełnej reprezentatywności statystycznej badań. Aby 
zwiększyć jej reprezentatywność, w badaniach uwzględniono wynikające z ob-
serwacji zróżnicowanie odwiedzających (według płci, wieku, wykształcenia), a 
także ze względu na uprawiane formy turystyki, przybywanie różnymi 
środkami transportu, organizację pobytu (turyści indywidualni i podróżujący    
w grupach zorganizowanych) itp.  

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

Strukturę próby (liczbę wywiadów realizowaną w każdym powiecie) wyzna-
czono w oparciu o dwie zasadnicze zmienne: względną atrakcyjność turystycz-
ną powiatu obliczoną jako udział atrakcyjności każdego powiatu w atrakcyj-
ności całego województwa (z wyłączeniem Łodzi) oraz proporcję korzystających 
z noclegów w każdym powiecie w stosunku do ogółu korzystających w woje-
wództwie (z wyłączeniem Łodzi). Względną atrakcyjność turystyczną poszcze-
gólnych powiatów wyznaczono metodą ekspercką poprzez dokonanie specyfi-
kacji miejsc atrakcyjnych turystycznie w każdym z powiatów oraz nadanie im 
jednej z następujących rang: międzynarodowej, krajowej lub regionalnej, a na-
stępnie, biorąc pod uwagę rangę tych miejsc przypisanie im odpowiedniej liczby 
punktów, których suma wyznaczyła względną atrakcyjność powiatu. Druga 
zmienna wyznaczona została w oparciu o liczbę korzystających z noclegów        
w każdym powiecie na podstawie danych statystycznych dostępnych w Banku 
Danych Lokalnych GUS za 2009 rok (suma z 12 miesięcy). 

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 
                                                 

7 E. Babbie, 2005, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 
8 Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk            

i S-ka, Poznań. 
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imprez – kulturalnych, sportowych i innych) oraz obiekty noclegowe, przyjęto, 
że liczba obiektów noclegowych, w których przeprowadzone zostaną badania 
będzie proporcjonalna do liczby obiektów noclegowych w każdym powiecie za-
rejestrowanych w GUS. Wyznaczając imiennie obiekty, w których przeprowa-
dzone zostaną badania, brano pod uwagę nie tylko ich liczbę, ale też zróżnico-
wanie rodzajowe oraz zróżnicowanie ich standardu.  

Dokonując strukturyzacji próby założono także, że co najmniej 10% wywia-
dów zrealizowanych zostanie z turystami z zagranicy. 

Wielkość próby badawczej realizowanej w Łodzi oraz w pozostałych powia-
tach województwa łódzkiego wyznaczono biorąc pod uwagę, że minimalna 
wielkość próby dla populacji nieskończenie wielkich, przy założeniu określo-
nego rzędu precyzji wyników (szacunkowy błąd próby – 3%, a współczynnik 
ufności 0,95) powinna wynosić 1100. Ostatecznie, po weryfikacji uzyskanego 
materiału, w analizie uwzględniono 2764 kwestionariuszy (1114 zrealizowanych 
w Łodzi oraz 1650 na pozostałym obszarze województwa).  

 
 

2.6. Zakres czasowy i przestrzenny badań terenowych 
 

Badania przeprowadzone zostały w 135 wyznaczonych miejscach (w 26         
w Łodzi i w 109 na pozostałym obszarze województwa), do których należały:  

– miejsca atrakcyjne turystycznie, w tym miejsca, w których odbywały się 
duże imprezy i wydarzenia (kulturalne, sportowe i inne) o zasięgu ponadregio-
nalnym,  

– wybrane obiekty noclegowe.  
Miejsca przeprowadzania badań dobrane zostały w sposób celowy – kryte-

rium doboru próby była ich atrakcyjność turystyczna (w badaniach uwzględ-
niono wszystkie miejsca o atrakcyjności co najmniej regionalnej). Wyznaczając 
obiekty noclegowe, w których przeprowadzone zostaną badania, zastosowano 
dobór warstwowy. Warstwami doboru próby były: powiat oraz rodzaj obiektu 
noclegowego (w przypadku hoteli ich kategoria).  

Okres realizacji badań, wyznaczony w oparciu o kalendarz imprez odby-
wających się w województwie łódzkim generujących ruch turystyczny na tym 
obszarze, trwał od 1 maja do 15 października 2010 roku  i obejmował  trzy za-
sadnicze podokresy: I – od 10.06 do 15.07; II – od 15.08 do 15.09; III od 15.09 do 
15.10 oraz tzw. długi weekend w dniach 1–3 maja. W miejscach atrakcyjnych 
turystycznie i w obiektach noclegowych wywiady zostały zrealizowane we 
wszystkich podokresach w proporcji po ok. 1/3 w każdym podokresie. W miej-
scach, w których odbywały się różnego typu imprezy i wydarzenia – podczas 
trwania tych imprez. Przestrzenne rozmieszczenie miejsc realizacji badań oraz 
liczbę zrealizowanych kwestionariuszy przedstawia tab. 2.1 i 2.2. 
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Tabela  2.1. Miejsca realizacji badań ankietowych w województwie łódzkim w 2010 roku 
 

Powiat Miejscowość Miejsce/wydarzenie/obiekt Ranga  Termin 
realizacji 

1 2 3 4 5 
Kleszczów Odkrywka KWB Bełchatów 1 I-II-III 
Parzno Sanktuarium Wandy Malczewskiej 2 I-II-III 
Słok Zbiornik wodny 2 I-II 
Wawrzkowizna Zbiornik wodny 2 I-II 
Bełchatów SPORT Hotel (20)  I-II-III 
Słok Hotel WODNIK (20)  I-II-III 
Rząsawa OSiR Wawrzkowizna (20)  I-II-III 

Bełchatowski 

Kleszczów Hotel IMPERIAL (20) 
 

 I-II-III 
 Kołacinek Dino Park  2 I-II-III 

Rogów Alpinarium, arboretum, muzeum 1 I-II-III Brzeziński 
 

Rogów Rogowska Kolej Wąskotorowa 2 I-II-III 
Kutno Europejskie Centrum Szkolenia Małej Ligi 

Baseballowej 
0 I-II 

Kutno Święto Róży 4-6IX 2 w czasie 
trwania 
imprezy 

(wrzesień) 

Kutnowski 
 

Oporów Zamek 1 I-II-III 
Łask Kolegiata 2 I-II-III 
Rzeka Grabia Szlak młynów nad Grabią  2 I-II-III Łaski 

 
Łask Zajazd JAMBOŁ (7)  I-II-III 
Łęczyca Zamek + turnieje  2 w czasie 

trwania  
imprez 

Góra świętej 
Małgorzaty 

Kościół 2 I-II-III Łęczycki 
 

Tum Archikolegiata i Grodzisko "Szwedzka 
Góra" 
 

0 I-II-III 

Arkadia Park – muzeum  1 I-II-III 
Łowicz Bazylika i obchody Bożego Ciała  0 ankiety  

także  
w Boże Ciało 
 (1/3 ankiet) 

Nieborów Pałac – muzeum 1    

Łowicki 
 

Walewice Pałac i Stadnina Koni Walewice 1  I-II-III 
Janinów Rezerwat „Parowy Janinowskie”, PK 

Wzniesień Łódzkich 
2 I-II-III 

Rzgów Centrum Handlowe PTAK 0 bez  
łodzian 

Rzgów Hotel JURAND (10)  I-II-III 
Andrespol Hotel HADES (10)  I-II-III 

Łódzki Wschodni 

Tuszyn Motel BUKOWIECKI (10)  I-II-III 
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1 2 3 4 5 
Paradyż Odpust 2   

Drzewica  Zamek 2    
Białczów Pałac 2    
Żarnów Kościół romański (Szwedzka Góra) 2 I-II-III 
Opoczno Hotel PARK (5)  I-II-III 

Opoczyński 
 

Opoczno Hotel OPOCZYŃSKI (5)  I-II-III 
 

Lutomiersk  Las (drugie domy)  2   
Pabianice Dwór – muzeum 2 I-II-III 
Pabianice Hotel PIEMONT (12)  I-II-III 

Pabianicki 
 

Konstantynów Ł. Hotel KACPERSKI (11) 
 

 I-II-III 

Działoszyn Zalew 2    
Węże Rezerwat „Węże” 2 I-II-III Pajęczański 

 Działoszyn Hotel-Restauracja MALIBU (Zalesiaki 14) 
(5) 

 I-II-III 

Bąkowa Góra Zamek + dwór + spichlerz 2 I-II-III 
Przedbórz Przedborski Park Krajobrazowy + szlak 

wodny Pilicy 
2 I-II-III 

Bogusławice Stado Ogierów w Bogusławicach 1 I-II-III 
Sulejów – 
Podklasztorze 

W opactwie Cystersów na szlaku 
romańskim 

1 I-II-III 

Witów Klasztor 1 I-II-III 
Sulejów – 
Podklasztorze 

Hotel PODKLASZTORZE (18)  I-II-III 

Bronisławów CSK MAGELLAN (18)  I-II-III 

Piotrkowski ziemski 
 

Proszenie Hotel POLICHNO (18)  I-II-III 
 

Piotrków Trybunalski Stare Miasto, zamek i muzeum 1 I-II-III 
Piotrków Trybunalski dworzec PKS/PKP 2 I-II-III Piotrków miasto 

 Piotrków Trybunalski Hotel TRYBUNALSKI (18)  I-II-III 
 

Bronów Muzeum  2 I-II-III 
Pęczniew Zbiornik Jeziorsko 2 I-II-III 
Spycimierz Dywany kwiatowe – procesja Bożego Ciała 1 ankiety  

tylko 
 w Boże  

Ciało 
Uniejów Zamek i gorące źródła 1 I-II-III 

Poddębicki 
 

Uniejów CSK ZAMEK (5) 
 

 I-II-III 

Chełmo miejscowość 2 I-II-III 
Radomszczański Gidle Klasztor na pielgrzymkowym szlaku 1 I-II-III 
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1 2 3 4 5 
Kamieńsk Góra Kamieńska+ wiatraki 2 I-II-III 
Wielgomłyny Klasztor 2 I-II-III 
Radomsko Hotel EUROPA (9)  I-II-III 
Gomunice Hotel MILENIUM (8)  I-II-III 

Radomszczański 
 

Stobiecko 
Szlacheckie 

Motel JOKO (8)  I-II-III 

Rawa Mazowiecka Zamek i Muzeum Ziemi Rawskiej 2 I-II-III Rawski 
 Ossa OSSA Congres SPA (42)  I-II-III 

Sieradzki 
Burzenin Góry Wapienne, PK Międzyrzecza Warty i 

Widawki 
2 I-II-III 

Sieradz Miejscowość + Festiwał Kolory Polski 2 także  
w czasie 
imprezy 

 
Strońsko Kościół romański 2 I-II-III 
Tubądzin Muzeum Walewskich 2 I-II-III 
Warta Klasztor oo. Bernardynów i miasto 2 I-II-III 

Sieradzki 
 

Stawiszcze Hotel NA PÓŁBORU (10)  I-II-III 
  Bolimowski Park Krajobrazowy 2 I-II-III 

Skierniewicki ziemski  
 

Lipce Reymontowskie  Dzień Reymonta (VI) + szlak Reymonta 2 w czasie 
imprezy 

(czerwiec) 
Skierniewice Dworzec kolejowy 2 I-II-III 
Skierniewice Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw (19-20 

IX) 
2 w czasie 

imprezy Skierniewice miasto 
 

Skierniewice CHK POLONIA (12) 
 

 I-II-III 

Inowłódz Kościół romański św. Idziego 1 I-II-III 
Konewka Bunkier – trasa turystyczna 1 I-II-III 
Smardzewice – Książ Ośrodek Hodowli Żubrów, Spalski PK 2 I-II-III 
Spała Miejscowość, szlak Pilicy (przystań) 1 I-II-III 
Tomaszów 
Mazowiecki 

Rezerwat „Niebieskie Źródła”+Skansen 
rzeki Pilicy 

1 I-II-III 

Smardzewice Sulejowski Park Krajobrazowy+ Zbiornik 
Sulejowski 

1 I-II-III 

Tomaszów 
Mazowiecki 

Szlak wodny Pilicy –przystań 1 I-II-III 

Tomaszów 
Mazowiecki 

Hotel MAZOWIECKI (31)  I-II-III 

Spała Hotel MOŚCICKI (31)  I-II-III 
Spała Hotel PREZYDENT (31)  I-II-III 
Borki Camping BORKI (31)  I-II-III 

Tomaszowski 
 

Niewiadów Dom wycieczkowy WENUS (31)  I-II-III 
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1 2 3 4 5 
Ożarów Dwór Bartochowskich – muzeum 1 I-II-III 
Przywóz Kurhany Książęce, Krzeczów 2 I-II-III 
Wieluń Miejscowość 2 I-II-III 
Osjaków  Hotel-zajazd MAZUREK (12)  I-II-III 
Załęcze Wielkie OH NADWARCIAŃSKI GRÓD (12)  I-II-III 

Wieluński 

Sieniec TRANS MOTEL (11)  I-II-III 
Bolesławiec Ruiny zamku 2 I-II-III 
Sokolniki Pałac 2 I-II-III 
Wieruszów Klasztor oo. Paulinów (bieg na orientację) 2 I-II-III 

Wieruszowski 
 

Sokolniki Hotel SOKOLNIK (5)  I-II-III 
Szadek Kościół św. Józefa 2 I-II-III 
Zduńska Wola Muzeum M.M. Kolbego, Skansen 

Lokomotyw 
1 I-II-III 

Zduńska Wola Hotel HADES (5)  I-II-III 

Zduńskowolski 
 

Zduńska Wola Hotel POD SŁOŃCEM (5)  I-II-III 
Grotniki miejscowość i dolina rzeki Lindy 2 I-II-III 
Sokolniki – Las Miasto – Ogród Sokolniki 2 I-II-III 
Wola Błędowa Pole golfowe 2 I-II-III 
Emilia Zajazd EMILIA (15)  I-II-III 
Stryków Hotel 500 (15)  I-II-III 

Zgierski 
 

Dobieszków Hotel DOBIESZKÓW (15)  I-II-III 
 

Źródło: opracowanie własne. 1 0 – ranga międzynarodowa, 1 – ranga krajowa, 2 – ranga regionalna. 
 
 

 
Tabela 2.2. Miejsca realizacji badań ankietowych w Łodzi w 2010 roku 

 

Miejsce/wydarzenie/obiekt Ranga1 Termin  
realizacji 

1 2 3 

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

Ulica Piotrkowska 1 I-II-III 

(Cmentarz żydowski, stacja Radegast) 0  

Międzynarodowy Festiwal Komiksu (2-4 X) 1 
w czasie trwania imprezy 

(październik) 

Atlas Arena 0 
w czasie trwania imprezy  

(czerwiec) 

Muzeum Sztuki i MS2 0 I-II-III 

Manufaktura (+Muzeum Fabryki) 0 I-II-III 

ZOO+LUNAPARK 2 I-II-III 
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1 2 3 

Ogród Botaniczny i Palmiarnia 2 I-II-III 

Kompleks basenowy FALA 2 I-II-III 

Muzeum Włókiennictwa + skansen 1 I-II-III 

Muzeum Kinematografii 1 I-II-III 

Kompleks pofabryczny Księży Młyn 1 I-II-III 

Lotnisko Lublinek 0 I-II-III 

Port Łódź 2 I-II-III 

Explorer Festival 1 I-II-III 

Dworzec Łódź Fabryczna 1 I-II-III 

Dworzec Łódź Kaliska 1 I-II-III 

Hotel  ANDELS (33)  I-II-III 

Hotel CENTRUM (33)  I-II-III 

Hotel IBIS (33)  I-II-III 

UN POLONIA (33)  I-II-III 

Schronisko Flamingo  I-II-III 

Schronisko Młodzieżowe ul. Legionów (33)  I-II-III 

CSK Uniwersytetu Łódzkiego przy ulicy Kopcińskiego (33)  I-II-III 

Hotel Savoy  I-II-III 

Hotel Mazowiecki  I-II-III 
 

Źródło: opracowanie własne. 1 0 – ranga międzynarodowa, 1 – ranga krajowa, 2 – ranga regionalna. 
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3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA  
RUCHU TURYSTYCZNEGO 

W ŁODZI I WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 
 
 
W ramach podejmowanych analiz dotyczących określenia wielkości i struk-

tury ruchu turystycznego w województwie łódzkim wykorzystane zostały za-
równo materiały pochodzące ze źródeł wtórnych (m.in. GUS, WUS, Instytut 
Turystyki i inne), jak i szeroko zakrojonych badań kwestionariuszowych (region 
i miasto wojewódzkie), uzupełnionych danymi ankietowymi zebranymi w po-
wiatach województwa. 

W tej części raportu zaprezentowane zostały wyniki szacunków dokonanych 
z wykorzystaniem zarówno materiałów wtórnych, jak i proporcji wynikających 
z bezpośrednich badań terenowych.  

 
 
3.1. Dynamika ruchu turystycznego w latach 2001–2010 

  
Publikowane corocznie przez Główny Urząd Statystyczny informacje doty-

czące liczby osób nocujących oraz liczby noclegów udzielonych w obiektach 
zakwaterowania zbiorowego pozwalają stwierdzić, że w całym regionie w ostat-
niej dekadzie następuje stały, dość dynamiczny wzrost obu wartości (rys. 3.1       
i 3.2). Pomimo światowego kryzysu ekonomicznego jest to tendencja zauważal-
na dla większości regionów w Polsce. Uwagę należy zwrócić jednak na to, że 
przyrost ten zawdzięczamy głównie wzrostowi ruchu wewnątrzkrajowego i we-
wnątrzregionalnego. 

W przypadku liczby osób korzystających z noclegów najniższy indeks dyna-
miki (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. Nieco 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. Bez-  
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Rys. 3.1. Liczba osób korzystających z obiektów zakwaterowania  
zbiorowego w Łodzi i województwie łódzkim w latach 2001–2010 

Źródło: GUS (dla 2010 r. dane szacunkowe) 
 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

lic
zb

a 
ud

zi
el

on
yc

h 
no

cl
eg

ów
 w

 m
ili

on
ac

h

 
 

Rys. 3.2. Liczba udzielonych noclegów w obiektach zakwaterowania  
zbiorowego w Łodzi i województwie łódzkim w latach 2001–2010 

Źródło: GUS (dla 2010 r. dane szacunkowe) 
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względne wartości w tym okresie ulegały zmianie od 518,4 tys. osób w 2001 r. 
do 1012,9 tys. w roku 2010. Obliczona dla tego okresu wartość indeksu wynosi 
1,95. Analogiczna wartość liczona dla turystów zagranicznych wyniosła 1,76. 
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 re-
gionie. Wzrost liczby udzielonych noclegów w latach 2001–2010 kształtował się 
na poziomie 1,54 i w okresie tym tylko raz zanotowano spadek wielkości 
zjawiska mierzony rok do roku (lata 2002–2003). Podobnie wyglądała dynamika 
liczby udzielonych noclegów uczestnikom ruchu zagranicznego, która w tym 
czasie wynosiła 1,85, co świadczyć może o wzrostowym trendzie średniej dłu-
gości pobytu turystów zagranicznych, która w roku 2008 wynosiła 2,15 noclegu 
a w 2009 już 2,521. 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 udzielo-
nych noclegów pokazuje rys. 3.2. 
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Rys. 3.3. Liczba osób korzystających z obiektów zakwaterowania zbiorowego  
w województwie łódzkim (bez Łodzi) w latach 2001–2010 

Źródło: GUS (dla 2010 r. dane szacunkowe) 

                                                 
1 Na postawie danych GUS. 
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Rys. 3.4. Liczba osób korzystających z obiektów zakwaterowania  
zbiorowego w Łodzi w latach 2001–2010 

Źródło: GUS (dla 2010 r. dane szacunkowe) 
 
 
Generalnie można stwierdzić, że dynamika liczby osób nocujących jest wię-

ksza niż stwierdzana w tym samym okresie (2001–2010) dynamika udzielonych 
noclegów. Konsekwencją tego zjawiska jest falująca średnia długość pobytu. 

Podobne tendencje zaobserwować można w przypadku regionu analizowa-
nego bez stolicy województwa (rys. 3.3), gdzie liczba nocujących wzrosła w ana-
lizowanym okresie (2001–2010) prawie dwukrotnie. Na ogólny wzrost w 2010 
roku liczby osób nocujących w obiektach zbiorowego zakwaterowania rejestro-
wanych przez GUS miały wpływ nie tylko odwiedziny w regionie (jak to miało 
miejsce w roku poprzednim), ale także przyjazdy do Łodzi, bowiem wg sza-
cunków liczba turystów zarejestrowanych w obiektach zbiorowego zakwatero-
wania w tym roku w Łodzi nieznacznie wzrosła i wg szacunków w roku 2010 
wynosiła 359,5 tys. osób (w roku 2009 było to 330,6 tys. nocujących) (rys. 3.4). 
 
 

3.2. Sezonowość ruchu turystycznego 
 

Analizując okres odwiedzin można zauważyć wyraźną sezonowość zarówno 
w przypadku województwa, jak i jego stolicy. W Łodzi minima (tzw. martwe 
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sezony) występują na przełomie lat oraz w okresie wakacyjnym. Dotyczy to 
liczby osób zarejestrowanych w obiektach zakwaterowania zbiorowego i liczby 
udzielonych noclegów (rys. 3.5).  
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Rys. 3.5. Liczba osób korzystających  
z obiektów noclegowych i udzielonych 
noclegów w Łodzi wg miesięcy  
w trzech kwartałach (I–III) 2010 roku 
Źródło: GUS 



Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku 
 

 

 
28 

I II III IV V VI VII VIII IX

40

30

50

60

70

lic
zb

a 
ko

rz
ys

ta
ją

cy
ch

 z
 n

oc
le

gó
w

  w
 ty

si
ąc

ac
h

 I II III IV V VI VII VIII IX

100

80

120

140

160

lic
zb

a 
ud

zi
el

on
yc

h 
 n

oc
le

gó
w

  w
 ty

si
ąc

ac
h

 
 

Rys. 3.6. Liczba osób korzystających z obiektów noclegowych i udzielonych noclegów   
w województwie łódzkim (z wyłączeniem miasta wojewódzkiego) wg miesięcy   

w trzech (I–III) kwartałach 2010 roku  
Źródło: GUS 
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Rys. 3.7. Liczba osób korzystających z rejestrowanych obiektów noclegowych w Łodzi i województwie łódzkim wg 
miesięcy w latach 2008, 2009 i w pierwszej połowie 2010 roku 

Źródło: GUS 
 
 
Sytuacja taka spowodowana jest głównie tym, że Łódź to miasto turystyki 

związanej z podróżami służbowymi (turystyka biznesowa), a w zdecydowanie 
mniejszym stopniu przyjazdami wakacyjnymi. Większość odwiedzających przy-
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jeżdża do stolicy województwa od kwietnia do czerwca oraz od września do lis-
topada (potwierdzają to statystyki z lat wcześniejszych). 

W pozostałej części województwa zjawisko sezonowości ruchu turystycz-
nego wygląda inaczej, bowiem sezon przypada na okres od maja do września 
(w przypadku liczby osób) i od czerwca do sierpnia (w przypadku liczby udzie-
lonych noclegów). Świadczy to o wyraźnie wakacyjnym (wypoczynkowym) 
charakterze regionu (rys. 3.7). 
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Rys. 3.8. Liczba osób korzystających z obiektów noclegowych i udzielonych  
noclegów w województwie łódzkim wg miesięcy w trzech (I–III) kwartałach 2010 roku  

Źródło: GUS 
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Rys. 3.9. Liczba udzielonych noclegów w rejestrowanej bazie noclegowej w Łodzi i województwie łódzkim  
wg miesięcy w latach 2008, 2009 i w pierwszej połowie 2010 roku 

Źródło: GUS 
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Na ogólną sezonowość ruchu turystycznego w regionie zdecydowanie wię-
kszy wpływ mają obszary poza stolicą województwa i to one decydują o jego 
charakterze (rys. 3.6–3.8). Sytuacja taka jest wynikiem tego, że osoby odwiedza-
jące region i korzystające z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania 
(wyłączając Łódź) stanowiły większość tego typu turystów w regionie, a wiel-
kość tego ruchu w 2009 roku oszacowana została na 596,5 tys. osób, co stanowi 
wartość prawie dwukrotnie większą niż w mieście wojewódzkim. 

Szczegółowe dane dotyczące liczby osób korzystających z obiektów zbioro-
wego zakwaterowania w trzech pierwszych kwartałach 2010 roku w Łodzi, 
województwie łódzkim oraz wg powiatów przedstawiają tab. 3.1 i 3.2. 

 
 

Tabela 3.1. Liczba osób korzystających z noclegów w obiektach zakwaterowania zbiorowego 
wg miesięcy w trzech kwartałach (I–III) 2010 roku 

 

Powiat I II III IV V VI VII VIII IX Razem 

Bełchatowski 4 103 3 415 4 477 4 587 6 020 7 257 5 568 5 467 6 194 47 088 
Kutnowski 1 193 1 137 1 389 1 414 1 639 1 693 1 656 1 941 1 778 13 840 
Łaski 470 418 632 558 516 544 540 908 418 5 004 
Łęczycki 0 0 0 0 501 446 526 327 301 2 101 
Łowicki 1 127 1 253 1 300 1 309 2 280 1 823 1 760 1 787 2 247 14 886 
Łódzki wsch. 2 353 2 516 2 854 2 239 2 551 2 142 1 899 2 028 1 996 20 578 
Opoczyński 341 384 463 463 539 506 465 516 571 4 248 
Pabianicki 1 479 1 846 2 142 1 725 2 371 2 389 1 779 2 006 1 859 17 596 
Pajęczański 0 0 0 0 0 0 394 316 346 1 056 
Piotrkowski 4 391 3 960 4 664 4 440 5 173 5 724 6 182 5 774 6 312 46 620 
M. Piotrków 1 512 1 312 1 467 1 401 1 706 1 632 1 476 1 902 1 787 14 195 
Poddębicki 810 1 011 874 783 946 783 2 001 1 541 928 9 677 
Radomszczański 1 443 1 019 1 307 1 319 1 488 1 791 1 773 1 801 1 766 13 707 
Rawski 7 895 5 847 6 986 6 008 10 466 10 845 6 068 7 049 11 099 72 263 
Sieradzki 1 056 1 110 1 227 1 088 1 649 1 819 1 810 1 688 1 629 13 076 
Skierniewicki 566 484 616 461 520 489 597 392 331 4 456 
M. Skierniewice 650 649 792 765 900 708 801 769 882 6 916 
Tomaszowski 7 507 7 458 7 875 9 020 13 141 13 772 13 042 11 780 14 217 97 812 
Wieluński 1 295 1 643 2 298 1 948 2 879 3 389 3 094 3 543 3 437 23 526 
Wieruszowski 240 285 223 335 433 541 786 894 679 4 416 
Zduńskowolski 747 768 836 876 1 249 1 115 1 318 1 191 1 128 9 228 
Zgierski 4 508 4 761 5 406 5 975 6 132 6 750 5 707 6 198 6 333 51 770 
Brzeziński 352 453 524 454 1 094 781 624 761 844 5 887 
M. Łódź 23 261 26 552 31 972 27490 30 872 28 685 24 651 22 920 31 174 247577 
Woj. łódzkie 67 299 68 281 80 324 74658 95 065 95 624 84 517 83 499 98 256 747523 
Województwo  
bez Łodzi 44 038 41 729 48 262 47 168 64 193 66 939 59 866 60 579 67 082 499856 

 
Źródło: GUS. 
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Tabela  3.2. Liczba udzielonych noclegów w obiektach zakwaterowania zbiorowego 
wg miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2010 roku 

 
Powiaty I II III IV V VI VII VIII IX Razem 

Bełchatowski 13 073 12 398 14 452 14 127 17 176 17 614 19 179 17 852 16 778 142 649 
Kutnowski 2 208 2 507 2 901 2 687 2 963 3 052 3 807 4 066 3 874 28 065 
Łaski 790 624 1 042 982 914 1 223 3 781 3 728 491 13 575 
Łęczycki 0 0 0 0 0 0 821 452 472 1 745 
Łowicki 2 057 1 984 2 972 3 013 3 215 2 648 2 851 4 003 4 051 26794 
Łódzki wsch. 4 112 4 291 4 670 3 577 4 715 3 942 5 295 6 534 3 896 41 032 
Opoczyński 451 493 651 577 747 650 633 785 1 014 6 001 
Pabianicki 2 951 3 455 4 530 3 472 4 213 4 744 3 837 4 304 3 933 35 439 
Pajęczański 0 0 0 0 0 0 906 776 567 2 249 
Piotrkowski 7 277 7 116  8 332 7 695 9 902 10 557 18 148 14 879 12 514 96 420 
M. Piotrków 2 223 1 920 2 282 2 089 2 568 2 613 3 732 3 265 2 922 23 614 
Poddębicki 1 024 1 723 1 938 1 209 1 662 1 230 2 708 2 437 1 746 15 677 
Radomsz- 
    czański 2 471 2 398  2 317 2 443 2 433 2 705 2 475 3 249 3 377 23 868 

Rawski 9 164 8 037 9 405 10 425 16 621 15 823 10 287 12 800 17 517 110 079 
Sieradzki 1 404 1 302 1 650 1 678 2 555 3 191 4 092 4 478 2 609 22 959 
Skierniewicki 621 584 714 782 1581 1 824 1 016 551 978 8 651 
M. Skiernie- 
    wice 1 122 989 1 305 1 170 1434 1 186 1 336 1 371 1 433 11 346 

Tomaszowski 18 120 17 093 15 930 20 451 25 579 27 790 35 141 33 077 26 570 219 751 
Wieluński 2 300 4 185 5 428 4 774 6 236 8 229 13 045 12 227 8 106 64 530 
Wieruszowski 528 504 870 793 914 928 2 742 3 669 1 210 12 158 
Zduńsko- 
wolski 1376 1 305 1 631 1 833 2 403 2 101 3 620 3 492 2 785 20 546 

Zgierski 6 738 7 178 7 626 8 637 10 505 10 798 18 839 16 676 12 418 99 415 
Brzeziński 656 659 739 642 1 698 1 171 2 147 1 265 1 592 10 569 
M. Łódź 43 252 49 343 62 645 49 742 56 627 53 616 46 293 41 853 56 150 459 521 
Woj. łódzkie 123 918 130 088 154 030 142 798 176 661 177 635 206 731 197 789 187 003 1496653 
Województwo  
bez Łodzi 80 666 80 745 91 385 93 056 120 034 124 019 160 438 155 936 130 853 1037132 

     
Źródło: GUS. 

 
 

3.3. Wielkość i struktura ruchu turystycznego  
w 2010 roku 

 
Ruch turystyczny w regionie łódzkim (województwo i stolica województwa 

łącznie) w roku 2010 oszacowany został na 4 291 432 osoby i jest to wartość 
wyższa niż w roku poprzednim o ok. 1 000 000. Odwiedzający region stanowią 
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76,8% całego zjawiska (3 299 607 osób), natomiast do Łodzi przyjechało 23,2% 
wszystkich odwiedzających (991 825 osób) (rys. 3.10-3.12). 

Prawdopodobnie tak znacząco większy niż w roku 2009 wynik nie jest spo-
wodowany tylko realnym wzrostem odwiedzin, ale także bardziej szczegóło-
wym badaniem będącym efektem ubiegłorocznych doświadczeń. Przebadana 
próba respondentów była znacząco większa niż w roku 2009. 

Wśród odwiedzających zarejestrowano gości zagranicznych, którzy stanowią 
niewielki odsetek całego ruchu turystycznego (5,1% – 217 559 osób). Proporcje te 
ze względu na niewielkie wartości bezwzględne zjawiska w stosunku do 
obszaru województwa (bez Łodzi) nie ulegają znaczącej zmianie (3,0% – 101 314 
osób). W przypadku Łodzi turyści zagraniczni stanowią 11,7% (116 245 osób) 
ogółu odwiedzających. Pomimo tendencji wzrostowej udziału zagranicznego 
ruchu turystycznego w ogólnej liczbie osób podróżujących po regionie, z pun-
ktu widzenia gospodarki turystycznej regionu są to wielkości wysoce niezado-
walające. 

 
 
 

odwiedzający

wydatkowana kwota
4 291 432 osoby

1 067 300 000 zł

odwiedzający krajowi

udział:
wydatkowana kwota

4 073 873 osoby
 94,9%

875 970 000 zł

turyści

udział
1 790 656 osób

44,0%

nocujący w rejestrowanej 
bazie noclegowej

udział
896 833 osoby

50,1%

nocujący w rejestrowanej 
bazie noclegowej

udział
118 413 osoby

61,6%

turyści

udział
188 489 osób

86,6%

odwiedzający jednodniowi

udział
2 283 217 osób

56,0%

nocujący w nierejestrowanej 
bazie noclegowej

udział
 893 823 osoby

49,9%

nocujący w nierejestrowanej 
bazie noclegowej

udział
72 460 osób

38,4%

odwiedzający jednodniowi

udział
29 070  osób

13,4%

odwiedzający zagraniczni

udział:
wydatkowana kwota

217 559 osób
 5,1%

191 330 000 zł

 
 

Rys. 3.10. Struktura ruchu turystycznego oraz wydatkowane kwoty w Łodzi i województwie łódzkim  
w 2009 roku 

Ź r ó d ł o: szacunki na podstawie danych GUS oraz badań ankietowych 
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odwiedzający

wydatkowana kwota
3 299 607 osób

718 800 000 zł

odwiedzający krajowi

udział: 
wydatkowana kwota

3 198 293 osoby
97,0%

633 250 000 zł

turyści

udział
1 279 317 osób

40,0%

nocujący w rejestrowanej 
bazie noclegowej

udział
601 279 osób

47,0%

nocujący w rejestrowanej 
bazie noclegowej

udział
52 097 osób

58,7%

turyści

udział
88 751 osób

87,6%

odwiedzający jednodniowi

udział
1 918 976 osób

60,0%

nocujący w nierejestrowanej 
bazie noclegowej

udział
678 018 osób

53,0%

nocujący w nierejestrowanej 
bazie noclegowej

udział
36 654 osób

41,3%

odwiedzający jednodniowi

udział
12 563  osoby

12,4%

odwiedzający zagraniczni

udział:
wydatkowana kwota

101 314 osób
 3,0%

85 650 000 zł

 
 

Rys. 3.11. Struktura ruchu turystycznego oraz wydatkowane kwoty w województwie łódzkim  
(z wyłączeniem miasta wojewódzkiego) w 2010 roku 

Źródło: szacunki na podstawie danych GUS oraz badań ankietowych 

 
odwiedzający

wydatkowana kwota
991 825 osób

348 500 000 zł

odwiedzający krajowi

udział:
wydatkowana kwota

875 580 osób
 88,3%

242 500 000 zł

turyści

udział
511 339 osób

56,4%

nocujący w rejestrowanej 
bazie noclegowej

udział
295 554 osoby

57,8%

nocujący w rejestrowanej 
bazie noclegowej

udział
63 932 osoby

64,1%

turyści

udział
99 738 osób

85,8%

odwiedzający jednodniowi

udział
364 241 osób

41,6%

nocujący w nierejestrowanej 
bazie noclegowej

udział
215 785 osób

42,2%

nocujący w nierejestrowanej 
bazie noclegowej

udział
35 806 osób

35,9%

odwiedzający jednodniowi

udział
16 507  osób

14,2%

odwiedzający zagraniczni

udział:
wydatkowana kwota

116 245 osób
 11,7%

106 000 000 zł

 
 

Rys. 3.12. Struktura ruchu turystycznego oraz wydatkowane kwoty  
w Łodzi w 2010 roku 

Źródło: szacunki na podstawie danych GUS oraz badań ankietowych 
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Wydatki poniesione przez odwiedzających Łódź i region w roku 2010 osza-
cowano na 1 067 000 tys. zł, z czego prawie 191 mln zł zostawili w regionie tu-
ryści zagraniczni (17,9%), a 876 mln odwiedzający krajowi (82,1%). W stosunku 
do roku poprzedniego wzrósł udział turystów zagranicznych (14,1%→17,9%). 
Łódź na turystyce zarobiła 348,5 mln zł (32,6%), a województwo 718,8 mln 
(67,4%). Szacunki te również odbiegają znacząco od danych z roku 2009 (rys. 
3.10–3.12). 

Osoby korzystające z rejestrowanej bazy noclegowej stanowią od 47,0% do 
57,8% odwiedzających krajowych i od 58,7% do 64,1% odwiedzających zagra-
nicznych. Proporcje te wyraźnie odbiegają od zanotowanych w roku 2009.        
W 2010 zdecydowanie mniej ankietowanych osób nocowało w rejestrowanej 
bazie noclegowej (rys. 3.10–3.12). Różnice te sięgają nawet 30% jak miało to miej-
sce w mieście wojewódzkim. 

 
 

3.4. Ruch turystyczny w województwie łódzkim 
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 16 
polskich województw. 

Województwo łódzkie (wraz z Łodzią) odwiedziło w 2009 r. 923,6 tys. osób 
zarejestrowanych w obiektach zakwaterowania zbiorowego. Jest to wartość niż-
sza niż średnia krajowa wynosząca 1 209,6 tys. nocujących na województwo         
i plasuje region na ósmym (w roku 2008 było to miejsce dziewiąte) miejscu 
wśród wszystkich 16 województw (rys. 3.13). 

W przypadku liczby udzielonych noclegów analogiczne wartości wynoszą: 
1 941,2 tys. (dla Łodzi i województwa) i 3438,7 średnio dla Polski, co daje re-
gionowi dziesiątą (jedenastą w 2008 roku) lokatę w rankingu (rys. 3.14). Sy-
tuacja wygląda podobnie jeśli weźmiemy pod uwagę bezwzględną liczbę tury-
stów zagranicznych odwiedzających region. Łódzkie w ciągu ostatnich trzech 
lat plasowało się pod tym względem na pozycji dziesiątej lub jedenastej.  

Przytoczone wartości ogólne porównywalne są z takimi województwami, jak 
podkarpackie czy lubelskie (ten sam przedział wartości korzystających z noc-
legów oraz liczby udzielonych noclegów), ewentualnie z kujawsko-pomorskim    
i warmińsko-mazurskim, ale jedynie pod względem liczby osób nocujących, bo-
wiem liczba udzielonych noclegów plasuje te regiony wyżej w rankingu. 
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do 500 tys. osób

500  - 1000 tys.

1 000 - 1 500 tys.

1 500  - 2 000 tys.

powy ej 2 000 tys. osóbż

2 012,6

778,4

677,2

703,6
891,9

2 711,4

2 708,1

242,1

619,4

462,2

1 595,3

1 647,8 354,0

906,1

1 503,5

1 742,6

2008 
 
 
 
 

do 500 tys. osób

500  - 1000 tys.

1 000 - 1 500 tys.

1 500  - 2 000 tys.

powy ej 2 000 tys. osóbż

1 802 421

766 376

652 245

610 687
923 682

2 720 627

2 786 608

230 249

654 908

437 853

1 610 730

1 6
93

 28
6

383 918

850 165

1 457 303

1772 654

2009 
 
 

Rys. 3.13. Liczba osób nocujących w obiektach zbiorowego zakwaterowania  
wg województw w 2008 i 2009 roku 

 Źródło: GUS 
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do 1 000 tys.  noclegów

1 000  - 2 000 tys.

2 000  - 5 000 tys.

5 000  - 10 000 tys.

5 229,1

2 892,9

1 524.7

1 555.5
1 864,4

7 953,6

5 106,8

636,0

1 886,6

907,5

6 166,4

4 333,9 1 072,5

2 459,6

3 022,1

10 033.8

2008 

4 762,5

2 838,6

1 602,5

1 307,1

1 941,2

7 958,5

4 936,3

570,7

1 942,0

862,9

5 801,9

4 437,8
1 129,8

2 372,2

2 789,5

9 766,5

do 1 000 tys.  noclegów

1 000  - 2 000 tys.

2 000  - 5 000 tys.

5 000  - 10 000 tys.

2009 
 

Rys. 3.14. Liczba udzielonych noclegów w obiektach noclegowych zbiorowego zakwaterowania  
wg województw w 2008 i 2009 roku  

Źródło: GUS 
 
 

3.5. Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego 
 

Analizując rozkład przestrzenny ruchu turystycznego w województwie łódz-
kim w układzie powiatowym stwierdzić należy, że powiaty o największej liczbie 
turystów  nocujących  w  rejestrowanej   bazie  noclegowej  i  największej  liczbie  
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do 10 000 osób

10 001 - 50 000

50 001 - 100 000

101 000 - 300 000

powyżej 300 000 osób

powiaty grodzkie:

Łódź  -               329 433

Piotrków tryb. -  20 130

Skierniewice -    9 754

65 661

10 778

7 3
40

0 17 243

24 489

5 485

18 519

54 351

3 600

21 382

34 235

16 058
130 341

28 762
3 703

5 2
96

8 519

0

0
63 563

2008 

do 10 000 osób

10 001 - 50 000

50 001 - 100 000

101 000 - 300 000

powyżej 300 000 osób

powiaty grodzkie:

Łódź  -               330 572

Piotrków tryb. -    20 246

Skierniewice -     12 359

7 578

29 814
18 394

60 019

63 631
5 099

60 574

127 320

5 680

316

10 846

14 556

28 980
3 405

8 028

14 928

6 454
15 409

 57 081

171

22 224

2009 
 

Rys. 3.15. Liczba osób korzystających z obiektów noclegowych w powiatach województwa łódzkiego w latach 2008 i 2009 
Źródło: GUS 

 

do 5 000 osób

5 001 - 10 000

10 001 - 50 000

50 001 - 100 000

powyżej 100 000 osób

powiaty grodzkie:

Łódź  -               247 577

Piotrków Tryb. -     14195

Skierniewice -        6916

47 088

13 840

5 004

2 101 14 886

20 578

4 248

17 596

1 056

46 620

9 677

13 707

72 263

13 076

4 456

97 812

23 526
4 416

9 228

51 770
5 887

 
 

Rys. 3.16. Liczba osób korzystających z obiektów noclegowych w powiatach  
województwa łódzkiego od stycznia do września 2010 roku 

 Źródło: GUS 
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udzielonych koncentrują się wzdłuż dwóch największych 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). 
 
 

do 20 000 noclegów

20 001 - 50 000

50 001 - 100 000

101 000 - 300 000

powyżej 300 000 noclegów

powiaty grodzkie:

Łódź  -               651 869

Piotrków Tryb. -  30 809

Skierniewice -    21 104

226 062

26 385
18

 12
8

0 31 003

68 028

8 455

34 620

112 449

7 422

46 705

54 394

27 385
298 488

84 714
14 189

14 
593

18 501

0

0
110 920

2008 
 

do 20 000 noclegów

20 001 - 50 000

50 001 - 100 000

101 000 - 300 000

powyżej 300 000 noclegów

powiaty grodzkie:

Łódź  -               625 520

Piotrków Tryb. -  30 790

Skierniewice -    23 071

14 524

62 529

38 627

114 701

226 456 6 922
123 655

46 216

308 049

15 313

1 573

17 912

22 943

80 673
12 638

14 588

29 040

6 906 25 593

91 467

1 529

2009 
 

Rys. 3.17. Liczba udzielonych noclegów w powiatach województwa łódzkiego  
w latach 2009 i 2010 

Źródło: GUS 
 
 

Jest to tendencja utrzymująca się od wielu lat ze względu na wyróżniające te 
obszary walory turystyczne (m.in. największe zbiorniki wodne, lasy) oraz po-
nadprzeciętne w porównaniu z pozostałymi rejonami województwa zagospoda-
rowanie turystyczne. Właściwie w okresie dwóch porównywanych lat mamy do 
czynienia z identycznym rozkładem ruchu turystycznego rejestrowanego w ba-
zie noclegowej (rys. 3.15–3.18). 
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Inne obszary koncentracji ruchu turystycznego to powiat zgierski (strefa kra-
wędziowa Wyżyny Łódzkiej) oraz powiat bełchatowski z dobrze rozwiniętą in-
frastrukturą turystyczną. Rozkład przestrzenny ruchu turystycznego z roku 
2008 potwierdzają dane z pierwszego półrocza 2009 r. Jedyną zmianą jest bar-
dziej wyraźne zaistnienie wśród powiatów turystycznych powiatu rawskiego 
spowodowane otwarciem dużego luksusowego kompleksu hotelowo-rekrea-
cyjnego (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 charakteru odwiedzin tego ob-
szaru, gdzie dominują krótkie wycieczki krajoznawcze, których uczestnicy nie 
nocują na odwiedzanym terenie. 

 
 

do 10 000 noclegów

10 001 - 20 000

20 001 - 50 000

50 001 - 100 000

powyżej 100 000 noclegów

powiaty grodzkie:

Łódź  -               459 521

Piotrków Tryb. -  23 614

Skierniewice -    11 346

142 649

28 065

13 575

1 745 26 794

41 032

6 001

35 439

2 249

96 420

15 677

23 868

110 079

22 959

8 651

219 751

64 530
12 158

20 546

99 415
10 569

 
 

Rys. 3.18. Liczba udzielonych noclegów w powiatach województwa łódzkiego  
od stycznia do września 2010 roku 

Źródło: GUS 
 
 
Reasumując stwierdzić należy, że pomimo dość pesymistycznych prognoz 

związanych ze zmniejszeniem się aktywności turystycznej w okresie kryzysu 
gospodarczego, region łódzki w roku 2010 oparł się niekorzystnym tendencjom 
zauważalnym w innych regionach kraju. Rozkład przestrzenny ruchu turystycz-
nego również nie uległ większym zmianom i oprócz Łodzi stanowiącej najwię-
ksze centrum recepcyjne, odwiedzane są powiaty tradycyjnie uznane za tury-
styczne, takie jak tomaszowski, piotrkowski a także bełchatowski i rawski.  
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4. ANALIZA RUCHU TURYSTYCZNEGO W ŁODZI  
W 2010 ROKU W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH 
 
 
Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych pozwalają na przedstawienie 

struktury ruchu turystycznego w Łodzi w drugim półroczu 2010 roku. W ana-
lizowanym okresie (podobnie jak w 2009 roku) prawie 64% respondentów stano-
wili turyści, pozostałą – znaczącą grupę ponad 36% odwiedzający jednodniowi.    

 
 

4.1. Charakterystyka uczestników ruchu turystycznego 
 

Początek analizy struktury ruchu turystycznego otwiera charakterystyka ba-
danej zbiorowości m.in. pod względem pochodzenia geograficznego, cech spo-
łeczno-demograficznych, sytuacji materialnej oraz długości pobytu w Łodzi. 

 
 

 Kryterium geograficzne 
 
W populacji badanych przyjeżdżających do Łodzi w trzecim i czwartym 

kwartale 2010 roku przeważali goście krajowi (ponad 81%), natomiast udział 
gości z zagranicy (prawie 19%) z 27 państw (rys. 4.1) wzrósł o 5% w porównaniu 
do 2009 roku i prawie 7% w stosunku do 2008 roku. 

Wśród przyjeżdżających do Łodzi obcokrajowców podobnie jak w poprzed-
nich latach dominowali przyjezdni z krajów europejskich – rys. 4.1. Zdecydo-
wanie wzrósł (do 39%) udział gości z Wielkiej Brytanii, którzy w 2009 roku sta-
nowili 6%, a w 2008 roku 12% odwiedzających miasto. Należy podkreślić, że 
znaczący odsetek w tej grupie mieli Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii. 
Drugą grupę odwiedzających z zagranicy stanowili Niemcy – niecałe 12%, ich 
udział ponad dwukrotnie zmalał w stosunku do ubiegłego roku – rys. 4.2. Pra-
wie trzykrotnie w stosunku do 2009 roku zwiększył się wśród badanych odsetek 
przyjezdnych z Włoch (9%), zaś po około 5% stanowili Ukraińcy i Australij-
czycy. Przyjezdni z krajów pozaeuropejskich osiągnęli porównywalny do roku 
ubiegłego poziom frekwencji ponad 14%.  



Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku  
 

 

 
42 

 

0         250       500 KM %  osób:
      39,3

Izrael

USA

Egipt

<10- 13)
< 6 - 10)
< 4 - 6)
< 2 - 4)
 ( 0 - 2)

Kanada

Japonia

Australia

Kamerun  
 

Rys. 4.1. Kraje pochodzenia zagranicznych respondentów w 2010 roku 
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Rys. 4.2. Pochodzenie geograficzne respondentów  
w 2010 roku według krajów zamieszkania 



Analiza ruchu turystycznego w Łodzi w 2010 roku w świetle badań ankietowych 
 

 

 
43 

Wśród respondentów mieszkających na stałe poza Polską ponad 36% ma pol-
skie pochodzenie (niektórzy badani wskazują wręcz w celach przyjazdu odwie-
dziny Łodzi jako rodzinnych stron)1.  

 

0 5 10 20 30 40% osób

6,0%
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35,6%

3,7%

3,9%

0,7%

4,6%

0,5%

18,6%

0,9%

2,7%

1,6%

7,4%

3%

5,3% 1,1%

 
 

Rys. 4.3. Miejsca zamieszkania respondentów według województw 
 
 
Analizując miejsca zamieszkania ankietowanych krajowych turystów i od-

wiedzających jednodniowych widać wyraźnie, że podobnie jak w latach po-
przednich obszarem generującym największy ruch turystyczny do Łodzi jest  
województwo  łódzkie  (ponad 35%)  –  rys. 4.3.  

Z regionu łódzkiego pochodzi większość odwiedzających jednodniowych 
(64% w 2010 przy 57% w 2009 roku) – tab. 4.4. Obszar generujący największą 
liczbę turystów to województwo mazowieckie (19% ogółu i 19% turystów), co 
było widoczne również w poprzednich latach badawczych. Tak jak w 2009 roku 
kolejne miejsca na zbliżonym poziomie od 5 do 10% ankietowanych zajmują wo-
jewództwa: śląskie, wielkopolskie, małopolskie i dolnośląskie – rys. 4.3, 4.4. 
Respondenci z pozostałych województw byli mniej liczni, jakkolwiek razem sta-
nowili około 1/5 ankietowanych. 

                                                 
1 W opracowaniu respondentów mieszkających w Polsce określano jako Polaków, a osoby miesz-

kające na stałe poza Polską jako cudzoziemców. 
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Rys. 4.4. Pochodzenie badanych krajowych turystów i odwiedzających jednodniowych 
wg zamieszkiwanych województw 

 
 
 

Tabela 4.1. Respondenci wg rodzaju zamieszkiwanej miejscowości 
 

Cudzoziemcy Polacy Ogółem Typ miejscowości (%) 
Miasto 99,1 90,8 92,4 
Wieś   0,9   9,2   7,6 

 
 

Zdecydowaną większość respondentów (ponad 92%) stanowili mieszkańcy 
miast (tab. 4.1), którzy zgodnie z powszechnymi tendencjami są bardziej mobilni 
turystycznie niż mieszkańcy wsi. Symptomatyczne, że wśród ankietowanych 
mieszkańców wsi 2/3 to odwiedzający jednodniowi. 

 
 

Kryterium demograficzno-społeczne i ekonomiczne 
 
Tak jak w zeszłorocznych badaniach, w ogólnej liczbie ankietowanych udział 

obu płci był bardzo zbliżony (rys. 4.5). Nieznaczna feminizacja dotyczy analizo-
wanych Polaków (prawie 53%), natomiast w przypadku respondentów z zagra-
nicy występuje niewielka przewaga mężczyzn (prawie 56,5%). 
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Rys. 4.5. Struktura ankietowanych Polaków i cudzoziemców wg płci w roku 2010  
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Rys. 4.6. Struktura ankietowanych odwiedzających Łódź w 2010 roku wg wieku 

A – Polacy i cudzoziemcy, B – turyści i odwiedzający jednodniowi 
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Analiza struktury wieku respondentów (rys. 4.6a) pokazuje pewne różnice 
między Polakami a osobami przyjeżdżającymi do Łodzi spoza kraju. Polacy są 
nieco młodsi od obcokrajowców. Wśród badanych mieszkańców Polski ponad 
połowa nie skończyła 30 lat. W stosunku do poprzedniego roku zwiększył się 
odsetek młodych respondentów z zagranicy. W roku ubiegłym dominowały 
osoby powyżej 40 roku życia (prawie 56%), a w analizowanym 2010 roku ich 
udział spadł do około 35%. Ostatecznie w obu subpopulacjach najliczniej repre-
zentowany jest przedział wiekowy 25–29 lat.  

Tak jak w roku ubiegłym wśród odwiedzających jednodniowych najliczniej-
szą grupę stanowią osoby w wieku studenckim (20–24 lata oraz 25–29 lat). 
Wśród turystów wyraźniej niż w badaniach zeszłorocznych przeważają osoby 
od 20 do 34 roku życia (łącznie ponad 53%), a blisko ¼ tworzą respondenci w 
wieku 25–29 lat.  

Większość respondentów miała wykształcenie wyższe (prawie 52% ogółu), 
co jest szczególnie widoczne wśród cudzoziemców (ponad 60%). Ponad 1/3 
ankietowanych, bez względu na pochodzenie posiada wykształcenie średnie. 
Badanych mieszkańców Polski charakteryzuje ponadto znaczny udział wy-
kształcenia niższego niż średniego – rys. 4.7. 
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Rys. 4.7. Struktura ankietowanych Polaków i cudzoziemców wg wykształcenia 
 
 
 
 

Tabela 4.2. Struktura respondentów wg statusu zawodowego w 2010 r. 
 

Polacy Cudzoziemcy Ogółem Status zawodowy (%) 
Aktywny zawodowo 62,7 74,0 64,9 
Uczeń 5,3 0,5 4,4 
Student 21,0 13,7 19,6 
Rencista 2,1 1,9 2,1 
Emeryt 6,2 4,3 5,8 
Bezrobotny 2,7 5,6 3,2 
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Analiza struktury statusu zawodowego badanych pokazuje dominację osób 
aktywnych zawodowo (prawie 65%), zwłaszcza wśród odwiedzających spoza 
kraju. Drugą znaczącą grupą byli studenci (prawie 20%) – tab. 4.2.  

Respondenci podczas prowadzonego wywiadu kwestionariuszowego ocenili 
subiektywnie własną sytuację materialną. Udzielone odpowiedzi były zbliżone 
do zeszłorocznych. Większość przyjeżdżających do Łodzi to osoby o dobrym 
(ponad 47%), bądź średnim (ponad 43%) statusie majątkowym (łącznie ponad 
90%). Podobny rozkład charakteryzuje zarówno Polaków i cudzoziemców (rys. 
4.8), jak odwiedzających jednodniowych i turystów (tab. 4.3).  

 
 

Tabela 4.3. Struktura badanych odwiedzających jednodniowych i turystów wg statusu materialnego 
 

Turyści Odwiedzający 
jednodniowi Ogółem Status materialny 

 (%) 
Bardzo dobry 19,0   6,9 14,6 
Dobry 49,9 42,9 47,3 
Średni 28,1 44,8 43,2 
Zły   2,3   5,2   3,3 
Bardzo zły   0,7   0,2   0,5 
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Rys. 4.8. Struktura ankietowanych Polaków i cudzoziemców wg statusu materialnego 
 

 
Częstotliwość wizyt w Łodzi i planowana długość pobytu 

 
W 2010 roku Łódź odwiedziło ponad 41% respondentów (ponad połowa ob-

cokrajowców i 37% Polaków), którzy nigdy wcześniej nie byli w Łodzi (tab. 4.4). 
Jest to wprawdzie niewielki (około 5%) wzrost w odniesieniu do roku poprzed-
niego, jednak bardzo znaczący – około 50% w stosunku do roku 2008, gdy pier-
wszą wizytę w Łodzi zadeklarowało niecałe 21% badanych. Odnotowano jedno-
cześnie korzystny wzrost kolejnych (drugiego i więcej) pobytów w mieście 
wśród respondentów spoza Polski.  
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Ponad 1/3 badanych Polaków była co najmniej z trzecią wizytą w mieście. 
Analiza częstotliwości przyjazdów pokazała, że dla 1/5 respondentów są to 
przyjazdy raz w tygodniu i częściej (tab. 4.4). Taka sytuacja ma związek z du-
żym (ponad 35%) udziałem mieszkańców województwa łódzkiego wśród ba-
danych. Wśród obcokrajowców prawie 24% (o 10% więcej niż w 2009 roku) 
wskazało co najmniej trzecią wizytę w Łodzi, częste pobyty zadeklarowano, co 
jest oczywiste sporadycznie, jednak ponad 11% odwiedzało miasto nie rzadziej 
niż raz w miesiącu.  

 
 

Tabela 4.4. Liczba i częstotliwość przyjazdów do Łodzi w 2010 roku 
 
Polacy Cudzoziemcy Ogółem Przyjazdy (%) 

Liczba przyjazdów: 
– pierwszy 37,1 52,7 41,4 
– drugi 25,6 23,7 25,0 
– trzeci   9,5   7,1   8,8 
– kolejny 27,8 16,5 24,8 
Częstotliwość: 
– raz w tygodniu i częściej 23,1   1,7 20,0 
– dwa, trzy razy w miesiącu  17,5   3,4 15,5 
– raz w miesiącu  11,3   6,0 10,6 
– raz na kilka miesięcy 20,4 27,4 21,4 
– raz w roku   9,2 26,5 11,7 
– raz na kilka lat (lub rzadziej) 18,5 35,0 20,9 

 
 
 

Tabela 4.5. Planowana długość pobytu respondentów w Łodzi w 2009 i 2010 roku 
 

Polacy Cudzoziemcy Turyści Odwiedzający 
jednodniowi Ogółem 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Długość pobytu 

(%) 
Do 6 godzin 24,4 23,5   0,9 12,8 – – 54,7 58,9 20,8 21,5 
Jeden dzień bez 
noclegu 19,6 18,1   3,4   1,4 – – 45,3 41,1 17,1 14,9 

 
Jedna noc 29,9 23,1 12,0 15,2 44,9 34,0 – – 27,1 21,6 
Więcej nocy 26,1 35,3 83,8 70,6 55,1 66,0 – – 35,0 42,0 

 
 
Tak jak w roku ubiegłym, wśród ogółu przyjeżdżających do Łodzi przewa-

żają turyści (prawie 64%, w przypadku osób spoza Polski – prawie 86%) – tab. 
4.5. Ważne z perspektywy ekonomicznych korzyści miasta, że dominują wśród 
nich osoby, które spędzają w Łodzi więcej niż jedną noc.  

Szczególnie istotnym elementem analizy jest planowana długość pobytu      
w Łodzi. W stosunku do roku poprzedniego nastąpiły pewne zmiany. O ile 
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ogólna liczba odwiedzających jednodniowych (osoby, które nie nocują w Łodzi) 
pozostała na zbliżonym poziomie (ponad 36% respondentów), to wydłużył się 
pobyt ankietowanych turystów w mieście (odsetek osób nocujących więcej niż 
jedną noc wzrósł o 7%) – tab. 4.5. Tendencja ta opisuje zwłaszcza Polaków. Od-
mienna od zeszłorocznej jest struktura pobytu badanych cudzoziemców. Zna-
cząco – o 12% (do prawie 13%) wzrósł wśród ankietowanych spoza Polski 
udział osób przebywających w Łodzi krócej niż 6 godzin, zaś blisko 13% mniej 
(71%) nocuje więcej niż jedną noc. Nadal jednak to odwiedzający spoza Pol-    
ski częściej niż mieszkańcy kraju nocują w Łodzi, zazwyczaj 2–3 lub 6–7 nocy – 
tab. 4.6.  

 
 

Tabela 4.6.  Planowana długość pobytu badanych Polaków i cudzoziemców  
deklarujących co najmniej jeden nocleg w Łodzi w 2010 

 
Polacy Cudzoziemcy Ogółem Długość pobytu (%) 

1 noc 39,5 17,9 34,0 
2–3 noce 40,8 25,7 37,0 
4–5 nocy   9,6 15,1 11,0 
6–7 nocy   6,0 22,3 10,2 
8–14 nocy   3,7 13,4   6,3 
>14 nocy   0,4   5,6   1,7 

 
 

4.2. Organizacja podróży i charakterystyka pobytu w Łodzi 
 

Źródła informacji o Łodzi 
 

Najważniejsze dla respondentów źródła informacji o Łodzi (bez względu na 
długość pobytu w Łodzi oraz pochodzenie ankietowanych) to, tak jak w 2009 ro-
ku, kanały nieformalne, zwłaszcza znajomi i rodzina. Ich znaczenie w bieżącym 
roku umocniło się do ponad 58% (w 2009 – prawie 44%) – tab. 4.7, rys. 4.9. 

Prawie dwukrotnie (do 36%) w stosunku do roku ubiegłego wzrosła popu-
larność Internetu, jako źródła wiedzy o Łodzi. Adresy witryn internetowych 
częściej wskazywanych przez respondentów jako źródło informacji to zarówno 
oficjalne strony internetowe miasta (zwłaszcza UMŁ), jak i strony poświęcone 
poszczególnym obiektom (np. Manufakturze, lotnisku, hotelom, Fali) bądź 
wydarzeniom (konferencjom). Ankietowani podkreślali korzystanie z wyszuki-
warki google.pl (i nierzadko przypadkowy wybór strony o Łodzi) oraz stron 
PZPS (Polskiego Związku Piłki Siatkowej – dotyczy odwiedzających Atlas Are-
nę podczas zawodów sportowych).  Polacy wskazywali również wikipedię jako 
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Rys. 4.9. Źródła informacji o Łodzi wśród badanych Polaków  
i cudzoziemców w 2010 roku 
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źródło wiedzy o Łodzi. Inne media – tj. prasa, radio, telewizja pozostały na po-
równywalnym do zeszłorocznego niewielkim poziomie (stanowiły łącznie nie-
całe 14%). Ważniejsze dla respondentów były tradycyjne – drukowane materiały 
– foldery i ulotki (prawie 12%), plan miasta (prawie 13%) oraz przewodniki 
(15% ogółu – 18% turyści a 10% odwiedzający jednodniowi). Należy jednak pod-
kreślić, że pozostające na niezmiennym poziomie od zeszłego roku wykorzysty-
wanie fachowych opracowań (przewodników) nie jest zadawalające. Niesatys-
fakcjonujące jest także niedostrzeganie możliwości zdobywania informacji o Ło-
dzi już podczas samego pobytu w mieście w bezpłatnych a profesjonalnych 
miejscach jak punkty informacji turystycznej (niecałe 3%). Tak jak w 2009 roku 
ankietowani jedynie sporadycznie wskazywali targi turystyczne, katalogi biur 
podróży oraz mieszczące się poza granicami kraju POIT (zaledwie 1% cudzo-
ziemców) i polskie placówki dyplomatyczne jako źródła informacji o Łodzi.  

 
 

Tabela  4.7. Źródła informacji o Łodzi w 2010 roku  
(możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi) 

 

Turyści Odwiedzający 
jednodniowi Ogółem Źródła informacji 

 (%) 
Rodzina/ znajomi 55,4 63,1 58,2 
Strony internetowe 41,3 26,9 36,0 
Przewodniki 17,9 10,0 15,0 
Plan miasta 14,5 10,0 12,8 
Foldery/ ulotki 13,5   9,0 11,8 
Telewizja   5,4   9,0   6,7 
Prasa   3,6   8,5   5,4 
Nie wiedziałem wcześniej o Łodzi   4,9   3,5   4,4 
Radio   2,7   5,0   3,5 
Informacja turystyczna   3,9   1,0   2,8 
Targi turystyczne   0,4   1,0   0,6 
Polskie ośrodki informacji turystycznej   0,7   0,2   0,5 
Katalogi biur podróży   0,3   0,5   0,4 
Polskie placówki dyplomatyczne   0,1   0,5   0,3 
Inne   4,7   3,5   4,3 

 
 
 

Motywy i cele przyjazdu 
 
Tak jak w roku poprzednim spośród wymienionych w kwestionariuszu 

głównych motywów wyboru Łodzi jako miejsca odwiedzin najwięcej respon-
dentów udzieliło odpowiedzi „inne” (51%) – tab. 4.8, wśród których najczęściej 
podawano chęć uczestniczenia w wydarzeniu sportowym, kulturalnym, bądź 
naukowym. Odpowiedzi „inny motyw” udzieliło około 55% badanych z Polski   
i około 37% z zagranicy – rys. 4.10.  
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Tabela 4.8. Główny motyw wyboru Łodzi jako miejsca odwiedzin wśród badanych 
odwiedzających jednodniowych i turystów w 2009 i 2010 roku 

 
Turyści Odwiedzający jednodniowi Ogółem Motyw 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

 (%) 
Rekomendacja znajomych  
lub rodziny 22,0 23,3 9,9 15,1 17,4 20,3 

Przejazd tranzytowy   1,7   5,2 20,9 18,9   8,9 10,2 
Chęć poznania miasta 25,2 11,4 24,1   7,9 24,7 10,1 
Przypadek   2,8   3,5   4,3   4,6   3,4   3,9 
Konkurencyjne ceny   0,9   0,1   0,7   6,9   0,8   2,6 
Moda   1,3   0,6   2,1   3,8   1,6   1,8 
Inne 46,1 55,8 37,9 42,9 43,2 51,1 
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Rys. 4.10. Główny motyw wyboru Łodzi jako miejsca odwiedzin  
wśród badanych Polaków i cudzoziemców w 2010 roku 

 
 
Na podobnym poziomie, co dowodzi jego nie tyle trwałości co istotności, 

utrzymała się rekomendacja znajomych lub rodziny, którą co piąty badany        
(a prawie co trzeci respondent spoza Polski) wskazał jako motyw wyboru Łodzi 
jako miejsca odwiedzin. Mniej o ponad połowę niż w 2009 roku przyjechało do 
Łodzi kierując się przede wszystkim chęcią poznania miasta (około 10% bez 
względu na długość pobytu i pochodzenie) – tab. 4.8. Podobnie do roku po-
przedniego około 10% Polaków (16% cudzoziemców) – głównie odwiedzających 
jednodniowych (19%) przyznało, że przejazd tranzytowy skłonił ich do wizyty 
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w mieście, natomiast bardzo niewielu respondentów kierowało się modą (nie-
całe 2%), konkurencyjnymi cenami (niecałe 3%), czy przypadkiem (4%) – rys. 
4.10.  

Podobnie do ubiegłych lat najczęściej wskazywanym przez badanych głów-
nym celem przyjazdu do Łodzi w 2010 roku były sprawy służbowe – ich udział 
spadł jednak o prawie połowę (z około 1/4 do 1/7). Około 10% ankietowanych 
(tak jak w okresach wcześniejszych) podało jako główny cel przyjazdu do Łodzi 
wypoczynek, natomiast odwiedziny znajomych, uczestnictwo w łódzkich wy-
darzeniach sportowych i kulturalnych wskazało po około 9% respondentów – 
rys. 4.11. Główny cel przyjazdu związany z walorami miejsca takimi jak zwie-
dzanie zabytków (ponad 6%), innych obiektów – muzeów, galerii (niecałe 2%), 
rozrywką – w klubach, dyskotekach, czy pubach (niecałe 3%) określiło około 
11% ankietowanych. Mniejszy udział w strukturze głównych celów przyjazdu 
miały zakupy (ponad 6%) i edukacja (ponad 4%). Inne cele np. zdrowotne, 
religijne, turystyka aktywna wskazało 12,5% spośród wszystkich ankietowa-
nych.  
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Rys. 4.11. Główny cel przyjazdów respondentów do Łodzi w 2010 roku 
(możliwość wyboru jednej odpowiedzi) 

 
 
Porównując hierarchię głównych celów w obu grupach – gości krajowych      

i zagranicznych (rys. 4.11) widać pewne różnice. W 2010 roku wśród cudzo-
ziemców znacznie mniej (około 10%, przy 38% w 2009) przyjechało przede 
wszystkim w sprawach służbowych (konferencje, biznes) i dla zwiedzenia mia-
sta wraz z jego zabytkami (11% w 2010, 19% w 2009). Natomiast dwukrotnie 
więcej badanych przybyło do Łodzi w celu odwiedzin znajomych (15%). Wzro-
sło także znaczenie wypoczynku (13%) i tranzytu (12%). Odwiedziny rodziny 
lub miejsc rodzinnych zaznaczyło jako główny cel wizyty łącznie 17% respon-
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dentów spoza Polski. Dla Polaków poza podróżami służbowymi (15%, przy 28% 
w 2009), główny cel przyjazdu do Łodzi stanowiło uczestnictwo w wydarze-
niach sportowych i kulturalnych (razem 20%), wypoczynek (około 9%) i od-
wiedziny znajomych (prawie 8%). Względy rodzinne – odwiedziny krewnych     
i miejsc rodzinnych były najważniejszym powodem wizyty w Łodzi dla 7% 
badanych gości krajowych (tj. 10% mniej niż w przypadku ankietowanych 
mieszkających poza granicami kraju) – rys. 4.11.  

 
 

Tabela  4.9. Cele przyjazdów turystów i odwiedzających jednodniowych  
do Łodzi w roku 2009 i 2010 

 (możliwość wyboru kilku odpowiedzi) 
 

Turyści Odwiedzający jednodniowi Ogółem 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 Cel przyjazdu 

(%) 
Wypoczynek 18,5 33,3 16,0 24,7 17,5 30,1 
Zwiedzanie zabytków 32,5 33,0 18,4 14,8 27,0 26,3 
Zakupy 11,1 20,9 12,1 33,2 11,4 25,5 
Odwiedziny znajomych 23,9 28,6 16,3 14,8 21,0 23,5 
Udział w imprezie 
kulturalnej 10,4 16,1   5,7 19,2   8,6 17,3 

Rozrywka (kluby, 
dyskoteki, puby) 11,1 19,3   3,5 11,2   8,1 16,3 

Odwiedziny krewnych 10,6 17,5   1,4   5,7   7,0 13,2 
Odwiedziny in. obiektów 
(muzea, galerie)   9,7 11,1   3,9 16,5   7,4 13,1 

Uczestnictwo w 
wydarzeniach sportowych 28,7 11,6 39,0 13,8 32,7 12,4 

Tranzyt   1,8   5,6 20,9 14,8   9,2   9,0 
Edukacja   8,6 10,4   3,9   4,7   6,8   8,3 
Odwiedziny miejsc 
rodzinnych   6,3   6,6   0,7   4,4   4,1   5,8 

Udział w szkoleniu   5,9   8,3   5,7   1,6   5,8   5,8 
Udział w konferencji/ 
seminarium 12,0   6,9   2,1   2,1   8,1   5,1 

Udział w 
targach/wystawach   b.d.   5,1   b.d.   4,9   b.d.   5,1 

Inne biznesowe    9,7   7,1   3,5   1,3   7,3   5,0 
Cel zdrowotny   0,0   2,1   2,1   7,5   0,8   4,1 
Poznanie walorów 
przyrody   2,9   4,2   3,9   2,6   3,3   3,6 

Turystyka aktywna   1,8   2,6   2,1   1,3   1,9   2,1 
Cel religijny   1,6   1,8   0,4   0,5   1,1   1,3 
Inne   4,7 10,7 11,9 11,9   7,8 11,1 

 
Możliwość wskazania kilku odpowiedzi jednocześnie (tab. 4.9, rys. 4.11),        

z której skorzystało ponad 95% ankietowanych pokazuje, że współczesny od-
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wiedzający Łódź, tak jak inne duże miasta, zazwyczaj łączy wiele celów przy-
jazdów. Przede wszystkim zwiększyła się popularność wszystkich celów – obok 
celów głównych (często oficjalnych) pojawiły się powody dodatkowe – tj. poz-
nanie walorów przyrody (ponad 3%) i turystyka aktywna (2%). Celami, do któ-
rych odnosi się najwyższy wzrost liczby wskazań są tak jak w roku poprzednim 
wypoczynek (o 20%) oraz zwiedzanie zabytków (o 15%) – deklaruje je co trzeci 
turysta i co siódmy odwiedzający jednodniowy. Co ciekawe, wskazano także 
więcej celów służbowych (w tabeli: udział w szkoleniu; konferencji, seminarium; 
targach i wystawach oraz inne biznesowe), które łącznie zadeklarowało 21% res-
pondentów (osiągnięto tym samym poziom porównywalny do roku poprzed-
niego, jakkolwiek zaskoczeniem jest uwzględnienie powodów służbowych do-
piero jako drugorzędnych lub dodatkowych). Wyróżnia się dwukrotnie częściej 
niż w roku ubiegłym zamiar zrobienia w Łodzi zakupów, który towarzyszył co 
czwartemu badanemu (co piątemu turyście, co trzeciemu odwiedzającemu jed-
nodniowemu). Prawie co czwarty respondent (zwłaszcza turysta) deklarował 
chęć odwiedzin znajomych. Spadły (z 33% do 12%) deklaracje udziału w wyda-
rzeniach sportowych (co jest zrozumiałe z uwagi na mniejszą liczbę tych rangi 
międzynarodowej), wzrosły natomiast (do 17%) w wydarzeniach kulturalnych.  
Widać również pewne różnice między turystami a odwiedzającymi jedno-
dniowymi. Tak jak w roku ubiegłym – turyści zdecydowanie częściej odnoszą 
się w celach do walorów miejsca – zabytków (1/3), korzystają z oferty rozryw-
kowej Łodzi (ponad 19%) i co wyróżniające w 2010 roku częściej wiążą pobyt      
w Łodzi z odwiedzinami rodziny (17%) i znajomych (prawie 29%). Natomiast 
odwiedzający jednodniowi charakteryzują się w 2010 roku przede wszystkim 
większym zainteresowaniem zakupami (33% przy 12% w 2009) oraz nieco czę-
stszymi przyjazdami na wydarzenia kulturalne (trzykrotny wzrost – do 19%). 

Na płaszczyźnie goście krajowi i zagraniczni także rysują się różnice – rys. 
4.12. Respondenci spoza Polski wskazując kilka celów przyjazdu jednocześnie 
pokazali, że w 2010 roku przybyli do Łodzi głównie dla wypoczynku (37%, tj. 
ponad czterokrotnie częściej niż w 2009 roku), zwiedzania zabytków (35%), od-
wiedzin znajomych (35%, tj. trzykrotnie więcej) i na zakupy (29%, tj. ponad dwa 
i pół razy więcej). O ile w 2009 roku ponad 40% badanych cudzoziemców 
wymieniło cele służbowe (zwłaszcza konferencje), o tyle w 2010 roku tylko nie-
całe 10% zaznaczyło służbowy powód wizyty w Łodzi (o 26% spadł udział an-
kietowanych w konferencjach). 

Jednocześnie 10% więcej badanych z zagranicy wskazało swoje związki oso-
biste z Łodzią – prawie 18% zamierzało odwiedzić krewnych (odwiedziny 
miejsc rodzinnych kształtują się na zeszłorocznym poziomie – 13%). Zdecydo-
wanie więcej – 16% cudzoziemców zaznaczyło, że jest w Łodzi przejazdem       
(w 2009 roku tranzyt stanowił w tej grupie niecałe 2%).  
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Rys. 4.12. Cele przyjazdu badanych Polaków i cudzoziemców do Łodzi w 2009 i 2010 roku 
(możliwość wyboru kilku odpowiedzi) 
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W gronie badanych Polaków widoczną różnicą w stosunku do roku ubieg-
łego jest spadek deklaracji przyjazdów związanych z uczestnictwem w wyda-
rzeniach sportowych (14%, przy prawie 41% w 2009). Najistotniejsze okazały się 
natomiast wypoczynek, zakupy i zwiedzanie, które wskazywał średnio co 
czwarty badany z Polski. Cele służbowe wskazało łącznie prawie 23% gości 
krajowych, były to: szkolenia (7%), konferencje czy seminaria (prawie 6%), 
udział w targach lub wystawach (5%), inne biznesowe (5,%). Częściej niż w roku 
ubiegłym – prawie co piąty Polak planował udział w wydarzeniu kulturalnym, 
18% rozrywkę w łódzkich klubach lub pubach. Na porównywalnym poziomie 
natomiast deklarowano zamiar spotkania ze znajomymi (21%), nieznacznie 
częściej – z rodziną (12%). 
 
 

Organizator przyjazdu 
 

W badanym okresie, podobnie do roku poprzedniego, większość (ponad 
75%) przybywających do Łodzi samodzielnie zorganizowała swoją podróż.        
W dalszym ciągu spada wśród respondentów udział przyjazdów zorganizo-
wanych przez zakład pracy (w 2009 – 13%, w 2010 – 9%). Były one bardziej po-
pularne wśród turystów (prawie 12%) niż odwiedzających jednodniowych (po-
nad 4%), natomiast różnica między gośćmi krajowymi a zagranicznymi była nie-
znaczna – tab. 4.10. 

 
 

Tabela 4.10. Organizator przyjazdu respondentów do Łodzi w 2009 i 2010 roku 
 

Polacy Cudzoziemcy Turyści Odwiedzający 
jednodniowi Ogółem 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 Organizator 

(%) 
We własnym 
zakresie 76,5 77,0 54,7 68,7 70,7 72,2 77,9 80,8 73,4 75,3 

Zakład pracy 13,1   9,1 14,5   8,5 15,2 11,9   9,5   4,4 13,0   9,2 
Znajomi   2,8   7,4   6,8 12,8   4,9   8,5   1,1   8,6   3,5   8,6 
Rodzina   3,9   4,3   2,6   7,6   2,8   5,3   5,6   4,7   3,8   5,0 
Biuro podróży   0,5   1,1 10,3   0,0   2,8   1,1   0,7   0,0   2,0   0,9 
Szkoła/uczelnia   3,9   1,1 12,0   0,5   4,5    0,3   6,0   1,5   5,0   0,7 
Inny   1,1   0,0   4,4   1,9   1,6   0,7   0,8   0,0   1,3   0,3 

 
Nieznacznie wzrósł (o około 6% ogółu pobytów) udział podróży zorganizo-

wanych przez rodzinę lub znajomych (łącznie około 16%). Co ciekawe, wzrost 
dotyczył zwłaszcza osób spoza Polski. W stosunku do roku poprzedniego spadł 
(do niecałego 1%) udział szkoły i uczelni jako organizatora przyjazdów do Ło-
dzi. Pozostali m.in. biura podróży, instytucje kultury i stowarzyszenia zorga-
nizowali około 1% pobytów w Łodzi.   
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Osoby towarzyszące 
 
Porównywalnie do roku poprzedniego około 1/3 respondentów (prawie 30% 

Polaków i 37% cudzoziemców) w 2010 roku przyjechała do Łodzi samotnie.      
W gronie badanych przybyłych spoza Polski prawie co trzeci podróżował w to-
warzystwie rodziny (w 2009 roku tylko niecałe 13%). Polacy natomiast częściej 
przyjeżdżali ze znajomymi (ponad 27%). Podobnie jak w roku poprzednim 
blisko co piąty badany był w Łodzi z partnerem lub partnerką. W odróżnieniu 
do roku poprzedniego niewielu respondentów (około 6%, przeważnie Polaków) 
podróżowała razem z grupą zorganizowaną.   
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Rys. 4.13. Osoby towarzyszące respondentom w podróży do Łodzi w 2010 roku 

 
 

Środki transportu 
 
W dalszym ciągu najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu pod-

czas przyjazdu do Łodzi był samochód (prawie 48%) – tab. 4.11, szczególnie pre-
ferowany przez odwiedzających jednodniowych (prawie 56%) i zdecydowanie 
częściej przez Polaków (ponad 54%) niż obcokrajowców (około 19%). Drugim 
pod względem popularności sposobem dojazdu był pociąg (ponad 26%) – wy-
korzystywany przez 1/5 badanych gości krajowych i ponad 27% zagranicznych 
– rys. 4.14. Samolotami, podobnie jak w roku ubiegłym, przybywali do Łodzi 
głównie respondenci spoza Polski (prawie 60%) i był to najpopularniejszy wśród 
nich wykorzystany środek lokomocji. 

Pozostałe środki transportu miały mniejsze znaczenie. Widoczne w bada-
nych latach zainteresowanie cudzoziemców publicznymi środkami transportu 
powinno mieć przełożenie m.in. w zwiększonej dbałości 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, także z tego powodu, powinny zabiegać o możliwie dużą i zróż-
nicowaną liczbę połączeń zarówno lotniczych, jak i kolejowych.  
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Tabela 4.11. Środki transportu do Łodzi wykorzystane przez badanych turystów 
i odwiedzających jednodniowych w 2009 i 2010 roku 

 

Turyści Odwiedzający 
jednodniowi Ogółem Środek transportu 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
 (%) 
Samochód 48,8 42,9 56,8 55,7 51,8 47,6 
Pociąg 31,5 31,4 28,8 17,0 30,3 26,1 
Samolot  10,1 17,0   0,7   7,9   6,4 13,7 
Autokar   8,1   4,3   7,7   3,2   7,9   3,9 
Autobus linii regularnej   3,0   7,5   1,1   7,4   2,2   7,5 
Bus   3,2   2,1   2,5   3,7   2,8   2,7 
Inne   1,1   0,6   2,5   8,6   0,9   3,4 
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Rys. 4.14. Środki transportu do Łodzi wykorzystane przez badanych  
Polaków i cudzoziemców w 2010 roku 

 
 

Sposoby spędzania czasu w Łodzi 
 
W strukturze sposobów spędzania czasu podczas pobytu w Łodzi w 2010 ro-

ku rysują się pewne różnice w odniesieniu do zachowań zeszłorocznych respon-
dentów. W gronie ankietowanych dominowały mało aktywne sposoby spędza-
nia czasu. Podobnie – najwięcej osób (41%) zwiedzało miasto, natomiast drugim 
pod względem powszechności był wypoczynek bierny (38%) – tab. 4.12, rys. 
4.15. Wizyty w restauracjach i kawiarniach stały się bardziej popularne niż         
w roku ubiegłym (35%). Co trzeci badany spacerował po mieście, niewiele mniej 
osób spotykało się ze znajomymi (31%) oraz odwiedzało łódzkie kluby, puby       
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i dyskoteki (28%). W analizowanym okresie o około 10% wzrosła konsumpcja 
usług gastronomicznych. 

 
Tabela 4.12. Sposoby spędzania czasu w Łodzi deklarowane przez badanych turystów  

i odwiedzających jednodniowych w 2009 i 2010 roku  
 

Turyści Odwiedzający 
jednodniowy Ogółem 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 Sposoby spędzania czasu w Łodzi 

(%) 
Zwiedzanie 49,5 50,1 32,6 24,7 42,6 41,1 
Wypoczynek bierny 23,1 45,0 17,9 26,5 20,9 38,4 
Wizyty w restauracji, kawiarni 31,7 39,3 16,8 27,8 25,8 35,2 
Spacery 33,6 42,3 17,2 18,5 27,1 33,8 
Spotykania ze znajomymi 25,1 32,5 15,8 27,8 21,3 30,8 
Wizyty w klubach, pubach, dyskotekach 21,4 36,0   5,6 13,4 15,3 28,0 
Uczestnictwo w imprezach kulturalnych 
i sportowych 22,3 22,6 20,4 23,9 21,3 23,1 

Wizyty w kinie   5,4 15,0   3,2 11,8   4,5 13,8 
Wizyty w muzeum 25,9 11,8 17,5   8,0 22,5 10,4 
Turystyka aktywna   6,0   6,1   3,9   4,4   5,1   5,5 
Wizyty w teatrze   3,6   4,8   1,4   3,9   2,8   4,5 
Realizacja zainteresowania   2,1   4,4   4,2   4,1   2,9   4,3 
Wizyty w filharmonii, operze   1,7   1,4   0,0   0,8   1,1   1,2 
Poznawanie okolicznych miejscowości   4,5   0,9   1,1   0,8   3,2   0,8 
Inne 23,6 13,1 33,3 21,9 27,0 16,2 

 
W 2008 i 2009 roku zauważalne były różnice w sposobach spędzania czasu 

między odwiedzającymi Łódź mieszkańcami Polski a gośćmi z zagranicy, któ-
rzy znacznie częściej korzystali z oferty kulturalnej miasta. W 2009 roku wska-
zano, że obserwowane różnice nie były wynikiem braku możliwości finanso-
wych (badani Polacy i obcokrajowcy podobnie oceniali swoją sytuację material-
ną), co odmiennego modelu spędzania czasu wolnego w obu grupach. W 2010 
roku struktura spędzania czasu w Łodzi jest bardzo zbliżona w obu subpopu-
lacjach. Widoczną jeszcze różnicą jest nieco niższy u Polaków poziom uczestnic-
twa w wybranych formach. Obie grupy (zwłaszcza Polacy) zwiększyły swoją 
konsumpcję w obiektach gastronomicznych i rozrywkowych (osiągając poziom 
zbliżony do 2008 roku), lecz jednocześnie odnotowano dwukrotnie niższą frek-
wencję obu badanych grup w muzeach oraz spadek udziału gości zagranicz-
nych w imprezach sportowych i kulturalnych. Zainteresowanie pozostałą ofertą 
kulturalną miasta było nieco większe – wizyty w kinie wzrosły w obu grupach  
o około 10% (do około 14%), jakkolwiek wciąż jest na niskim poziomie (teatr 
około 5%, filharmonia poniżej 2%). Zwiększyło się nieznacznie uczestnictwo 
badanych Polaków w imprezach kulturalnych i sportowych z 19% do 26%. Po-
nad 20% odpowiedzi „inne” wśród Polaków związane  jest głównie z zakupami 
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Rys. 4.15. Sposoby spędzania czasu w Łodzi deklarowane Polaków  
i cudzoziemców odwiedzających miasto w 2009 i 2010 roku 
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oraz służbowymi powodami wizyty w mieście. Zaakcentowany w celach przy-
jazdów (4.2.2) wzrost znaczenia spotkań ze znajomymi ma swoje przełożenie      
w sposobach spędzania czasu w Łodzi. Jest to kolejny rok wzrostu popularności 
tej formy aktywności społecznej badanych. Pokazuje jednocześnie, że dla blisko 
30% tegorocznych respondentów krajowych i prawie 40% zagranicznych Łódź 
to miasto ich znajomych. Pamiętając ponadto o przeważających wśród ankieto-
wanych nieformalnych kanałach zdobywania wiedzy o Łodzi należy przede 
wszystkim szerzej zapoznać łodzian z ofertą poznawczo-kulturalno-rozryw-
kową miasta, w którym żyją. Ofertą stale wzbogacaną (wydarzenia), a jedno-
cześnie o solidnych trwałych fundamentach (walory miejsca). Przykładem bu-
dowania wiedzy o miejscu zamieszkania jest realizowana w województwie 
wielkopolska kampania „Wpadnij z sąsiedzką wizytą”. Wydaje się, że współ-
czesne miasta turystyczne i te, w których turystyka jest jedną z wielu funkcji, 
zaczynają zdawać sobie sprawę, że bez solidnej oferty poznawczo-rekreacyjnej 
dla mieszkańców trudno tworzyć wizerunek miasta atrakcyjnego i przyjaznego 
turystycznie, a co za tym idzie pomyślnie kreować ofertę, np. typu citybreak.  

Tak jak w roku ubiegłym, odwiedzający jednodniowi nieco inaczej niż turyś-
ci spędzali swój czas w mieście. Co oczywiste, turyści dwukrotnie częściej space-
rowali (42% do 18%) i zwiedzali miasto (50% do 25%), częściej też bywali           
w kawiarniach i restauracjach (39% do 28%) oraz klubach i pubach (36% do 13%). 
W tegorocznej próbie na podobnym poziomie kształtowało się wśród ankieto-
wanych odwiedzających jednodniowych i turystów uczestnictwo w imprezach 
sportowych i kulturalnych oraz spotkania ze znajomymi.  

Porównując motywy i cele przyjazdu do Łodzi z faktycznymi sposobami 
spędzania czasu w mieście widać pewne rozbieżności. Wciąż korzystne dla mia-
sta jest większe niż planowane (cele) faktyczne (sposoby spędzania czasu) wy-
korzystanie jego oferty rozrywkowej i gastronomicznej. 

 
 

Wykorzystanie bazy noclegowej 
 
Z grona osób przyjeżdżających do Łodzi w 2010 roku prawie 64% ankieto-

wanych (w roku poprzednim około 62%), nazywanych w opracowaniu turys-
tami, nocowało w mieście. W porównaniu do badań zeszłorocznych zmieniła  
się struktura wykorzystanej bazy noclegowej. Wprawdzie większość (około 
37%) ankietowanych turystów w 2010 roku nocowała w łódzkich hotelach i po-
dobnie jak w roku poprzednim były one podstawowym miejscem zakwatero-
wania turystów zagranicznych, jednak ich udział był widocznie mniejszy (o pra-
wie 20% w przypadku gości krajowych i ponad 40% w przypadku turystów 
zagranicznych) – tab. 4.13. Wzrosło jednocześnie znaczenie wszystkich innych 
obiektów noclegowych (za wyjątkiem motelu  i  domów studenckich), np. schro-  
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Tabela  4.13. Struktura bazy noclegowej wykorzystanej przez badanych turystów 
polskich i zagranicznych w 2009 i 2010 roku 

 

Polacy Cudzoziemcy Ogółem 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 

 
Wykorzystana baza noclegowa  

przez turystów (%) 
Hotel 51,7 33,0 90,5 48,1 58,7 36,8 
U znajomych 16,6 21,0 5,4 13,3 14,1 19,0 
U rodziny 12,4 17,2 0,0 14,9 9,7 16,6 
Schronisko młodzieżowe 4,9 14,0 0,0 6,6 4,0 12,1 
Hostel 6,0 8,3 0,9 8,3 4,8 8,3 
Własny dom/ mieszkanie 4,9 2,5 0,0 3,3 3,8 2,7 
Kwatera prywatna 1,0 1,7 0,9 4,4 1,0 2,4 
Pensjonat 0,5 0,9 0,0 0,0 0,4 0,7 
Dom studencki 1,3 0,8 1,8 1,1 1,4 0,8 
Motel 1,0 0,4 0,9 0,0 1,0 0,3 
Dom wycieczkowy 0,3 0,4 0,0 0,0 0,2 0,3 
Inne (mieszkanie pracownicze, wynajęte mieszkanie)   2,1* 0,6 0,9 1,1 0,9 1,6 

 
     * W tym także kemping/pole namiotowe. 
 
 
nisk młodzieżowych i  hosteli  (ogółem w 2010 roku – 20% nocujących respon-
dentów, w 2009 – niecałe 9%).  Łącznie w 2010 roku w bazie rejestrowanej (szary 
kolor w tabeli) nocowało 59,3% respondentów (57,8% badanych turystów krajo-
wych i 64,1% zagranicznych), dla porównania w roku poprzednim ponad 70% 
ankietowanych. Z bazy nierejestrowanej największy udział miały noclegi u znaj-
omych (19%), z których korzystało 21% badanych Polaków i ponad 13% przyjez-
dnych spoza Polski (ponad dwukrotnie częściej niż w roku ubiegłym) oraz 
noclegi u rodziny (niecałe 17%), które dotyczyły ponad 17% turystów krajowych 
i 15% zagranicznych (w roku ubiegłym w ogóle nie odnotowano takiej sytuacji!).  
 
 

Konsumpcja usług turystycznych na terenie Łodzi 
 
Tak jak w latach poprzednich, specyfika ruchu turystycznego w Łodzi 

(zwłaszcza struktura celów przyjazdu i organizacji pobytu) ma swoje odzwier-
ciedlenie w intensywności korzystania z usług profesjonalnych kadr obsługi ru-
chu turystycznego. 

Wykorzystanie miejscowej oferty obsługi turystycznej było niewielkie. Z usług 
łódzkich przewodników skorzystało około 7% respondentów (w 2009 – 16%).  
W 2009 roku usługa ta najczęściej wiązała się ze zorganizowaną formą pobytu. 
Spadek przyjazdów zorganizowanych, zwłaszcza przez szkoły i zakłady pracy 
(szczególnie konferencji w przypadku gości zagranicznych) odnotowany w roku 
bieżącym oraz małe znaczenie celów poznawczych w podejmowaniu decyzji      
o przyjeździe do Łodzi wydaje się logicznym wytłumaczeniem zaistniałej sytua-
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cji. Respondenci sporadycznie korzystali z usług pilota wycieczek2 (około 2%)      
i pomocy łódzkich instruktorów. Relatywnie największą popularnością cieszyły 
się punkty informacji turystycznej. Łącznie odwiedziło je więcej osób – 22% 
badanych (w 2009 roku – 14%). Byli to, tak jak w roku ubiegłym, częściej turyści 
(ponad 30%) niż odwiedzający jednodniowi i ponad 46% spośród będących        
w mieście badanych gości zagranicznych. Z sześciu obiektów informacji tury-
stycznej względnie najwięcej respondentów odwiedziło punkty informacji przy 
ulicy Piotrkowskiej 87 i w Manufakturze. Warto w tym miejscu wrócić raz jesz-
cze do źródeł informacji o Łodzi wskazanych przez ankietowanych (punkt 
4.2.1). Tegoroczni badani jedynie w około 3% podali te instytucje jako źródło 
wiedzy o mieście. Wydaje się to zaskakujące przy deklaracjach odwiedzin po-
nad 22% badanych.  

 
 

Tabela 4.14. Konsumpcja usług turystycznych przez odwiedzających Łódź w 2009 i 2010 roku 
 

Turyści Odwiedzający 
jednodniowi Polacy Cudzoziemcy Ogółem 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Wyszczegól- 

nienie 
(%) 

Miejscowy 
przewodnik 19,9   8,8 11,2   4,0 11,7   7,1 42,7   6,5 16,4   7,0 

Pilot wycieczek   2,6   2,4   1,8   2,4   1,2   3,0   7,7   0,0   2,2   2,4 
Instruktor   1,3   0,7   0,0   0,9   0,3   1,0   3,4   0,0   0,8   0,8 
Punkt informacji 
turystycznej: 

 
16,9 

 
30,5 

 
10,5 

 
  8,4 

 
10,3 

 
15,4 

 
36,8 

 
46,5 14,3 22,1 

– Piotrkowska 87   9,4   9,9   5,6   1,8   6,1   4,3 17,9 16,0   7,9   6,9 
– Dworzec  
   Fabryczny   1,5   4,9   0,4   2,4   0,6   3,5   3,4   5,6   1,1   3,9 

– Sienkiewicza  
   67   1,9   1,3   1,1   0,6   1,7   0,7   0,9   2,3   1,6   1,0 

– Manufaktura   2,8   8,4   0,0   2,7   0,3   4,5   9,4 12,6   1,7   6,2 
– Port Lotniczy  
   Łódź   0,6   3,2   3,5   0,0   1,6   0,1   2,6   8,9   1,7   2,0 

– Dworzec Łódź  
   Kaliska   0,6   2,8   0,0   0,9   0,0   2,3   2,6   1,1   0,4   2,1 

 
 

 Kwoty wydatkowane podczas pobytu turystycznego 
 

W latach poprzednich wśród respondentów relatywnie duża była grupa, któ-
ra wydatkowała najniższe kwoty (do 50 złotych) na pobyt w Łodzi. W 2010 roku 
sytuacja uległa zmianie. Wydatki na pobyt zamykające się w kwocie 50 złotych 
zadeklarowało około 17% ankietowanych (5% turystów i 39% odwiedzających 
                                                 

2 Na terenie Łodzi jest prawny obowiązek oprowadzania wycieczek przez miejscowych prze-
wodników. 
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jednodniowych), natomiast względnie najwięcej badanych (19,5%) wskazało 
przedział 101–200 złotych – tab. 4.15.  

 
 

Tabela 4.15. Kwoty (bez kosztów dojazdów) przeznaczone przez odwiedzających  
na pobyt w Łodzi w 2009 i 2010 roku 

 

Turyści Odwiedzający jednodniowi Ogółem 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Kwoty 
(zł) 

(%) 
Do 50    5,7   5,0 45,1 38,7 20,7 17,3 
51–100    7,4   9,4 25,3 27,8 14,2 16,1 
101–200 15,5 18,5 15,6 21,2 15,5 19,5 
201–300 20,2 19,7   5,8   6,9 14,8 15,0 
301–400 14,5 10,7   1,9   1,7   9,7   7,4 
401–500 12,6   8,5   3,9   2,5   9,3   6,3 
501–1000 16,2 20,0   1,9   1,0 10,8 13,1 
1001–1500   3,1   2,4   0,4   0,0   2,1   1,5 
1501–2000   3,1   2,7   0,0   0,0   1,9   1,7 
>2000   1,7   3,1   0,0   0,2   1,0   2,1 
 
 

 
Tabela 4.16. Średnie wydatki odwiedzających Łódź w 2009 i 2010 roku 

 

Pobyt Na jeden dzień 
2009 2010 2010 Odwiedzający Łódź 

(zł) 
Ogółem 356 395 145 
Turysta 494 549 155 
Odwiedzający jednodniowy 130 130 130 
Polacy 279 277 136 
Cudzoziemcy 883 911 187 

 
 
W kwotach do 200 złotych zamknęły się wydatki około 50% ogółu respon-

dentów – około 1/3 turystów i 90% odwiedzających jednodniowych. Kolejne 
przedziały do poziomu 1000 złotych skupiły około 40% przyjezdnych (około 
60% turystów i 10% odwiedzających jednodniowych). Wyższe kwoty podczas 
pobytu w Łodzi wydatkowało 5% ogółu badanych. Zrozumiałe, że odwiedza-
jący jednodniowi przebywający w mieście najkrócej nie ponoszą m.in. kosztów 
noclegów czy części usług gastronomicznych stąd wydatkują zazwyczaj 
mniejsze kwoty. Średni wydatek badanych odwiedzających jednodniowych      
w 2010 roku to tak jak w roku ubiegłym 130 złotych – tab. 4.16. Wydatki tu-
rystów na pobyt (549 złotych) wzrosły o 55 złotych na osobę, co jest związane 
m.in. z widoczną w sposobach spędzania czasu zwiększoną konsumpcją. Śred-
nia wydatków na jeden dzień ankietowanych turystów wyniosła 155 złotych.  
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Tak jak w latach ubiegłych, w 2010 roku goście krajowi (wśród których znaj-
duje się duży udział odwiedzających jednodniowych) wydali mniej środków na 
pobyt w Łodzi niż goście zagraniczni. W przedziałach wydatków do 200 złotych 
na pobyt wyraźnie przeważają Polacy, w kolejnych ich udział i przewaga spada, 
a powyżej 400 złotych dominują goście zagraniczni – rys. 4.16. 
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Rys. 4.16.  Kwoty (bez kosztów dojazdów) przeznaczone przez Polaków 
 i cudzoziemców na pobyt w Łodzi w 2009 i 2010 roku 

 
 
Cudzoziemcy, którzy podobnie do roku poprzedniego, przebywają w Łodzi 

dłużej i liczniej nocują w hotelach (droższej bazie noclegowej), najczęściej 
(ponad 32%, o 8% więcej niż w 2009) wydatkują od 500 do 1000 złotych podczas 
pobytu w mieście. Jednocześnie w stosunku do roku poprzedniego wyraźnie 
wzrosła grupa gości zagranicznych pozostawiających w Łodzi jedynie do 50 zło-
tych podczas pobytu (12%) i są to prawdopodobnie liczniejsi niż w roku ubieg-
łym zagraniczni odwiedzający jednodniowi (14,2% – tab. 4.5). Średni wydatek 
badanego  gościa  krajowego  wyniósł  277  złotych  na  pobyt  (przy 279 w 2009)  
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i ponad 136 złotych na dzień, podczas gdy zagranicznego 911 złote na pobyt 
(przy 883 złotych w 2009) i 187 złotych na dzień – tab. 4.16.  

W gronie ankietowanych gości zagranicznych najwyższe wydatki na pobyt 
w Łodzi ponieśli turyści ze Szwajcarii i USA (po 4000 złotych), zaś najniższe       
z Węgier (200), którzy jako jedyni w bieżących badaniach osiągnęli niższe niż 
Polacy koszty pobytu (250 złotych) – rys. 4.17. Zestawiając koszty całego pobytu 
ze średnimi wydatkami na jeden dzień widać już na przykładzie dwóch państw, 
z których badani turyści ponieśli na pobyt w Łodzi takie same najwyższe 
koszty, że średnie wydatki na jeden dzień pobytu są różne. W badaniach ruchu 
turystycznego warto posłużyć się obydwiema miarami, które razem lepiej 
ilustrują charakter zjawiska. W gronie ankietowanych gości zagranicznych 
najwyższe wydatki  na jeden dzień  pobytu  ponieśli mieszkańcy Szwajcarii oraz  
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Rys. 4.17. Średnie wydatki badanych turystów na pobyt (cały i jeden dzień)  
w Łodzi w 2010 roku  (wg krajów pochodzenia) 
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Japonii (po 400 złotych), najniższe zaś turyści z Turcji i Hiszpanii (po 50 zło-
tych). Najliczniejsza wśród respondentów zagranicznych w 2010 roku grupa – 
mieszkańcy Wielkiej Brytanii deklarowali średnie wydatki na jeden dzień na 
poziomie 184 złotych, a całego pobytu 717 złotych. Wielka Brytania jest jedno-
cześnie przykładem obszaru generującego turystykę polonijną (odwiedziny Pol-
ski przez Polaków mieszkających obecnie poza granicami), z którego turyści nie-
rzadko nocują u krewnych lub znajomych, redukując zatem wydatki podstawo-
we, tj. noclegów i części konsumpcji. Należy zatem pamiętać, że część tej subpo-
pulacji to wspomniani wcześniej turyści polonijni, którzy istotnie mogą wpły-
wać na wartości średnie dla tej grupy. Najliczniejsi w latach poprzednich turyści 
w Łodzi – Niemcy (drudzy pod względem liczebności wśród gości zagranicz-
nych w bieżącym badaniu) deklarowali w roku 2010 wyższe koszty pobytu    
(866 złotych) niż w 2009 (633 złotych). Średnie wydatki przypadające na jeden 
dzień pobytu w Łodzi wyniosły dla turysty niemieckiego 201 złotych.  
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Rys.4.18. Średnie wydatki ankietowanych w 2010 roku  
na pobyt w Łodzi ze względu na ilość noclegów 

 
 

Wśród czynników determinujących wielkość ponoszonych wydatków jed-
nym z istotniejszych obok m.in. celów przyjazdu, statusu materialnego jest dłu-
gość pobytu w miejscu recepcyjnym. Średnie wydatki ankietowanych turystów 
wzrastały wraz z długością pobytu w mieście – rys. 4.18. Przeciętny badany 
turysta nocujący w Łodzi jedną noc wydał około 300 złotych (krajowy – 284 
złotych, zagraniczny – 389 złotych), przebywający 2–3 noce około 448 złotych 
(krajowy – 365 złotych, zagraniczny – 834 złotych), nocujący 4–5 nocy ponad 676 
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złotych (krajowy – 430 złotych, zagraniczny – 1130 złotych), a spędzający 6–7 
nocy około 923 złotych (krajowy – 434 złotych, zagraniczny – 1302 złotych). Na-
leży przypomnieć, że w tegorocznych badaniach m.in. zwiększył się udział osób 
odwiedzających znajomych oraz nocujących u znajomych i rodziny, co znacznie 
obniża koszty pobytu. Jednocześnie wzrósł udział gości zagranicznych, którzy 
wydatkowali znacznie większe sumy od gości krajowych. Te czynniki w dużej 
mierze wpłynęły na średnie wydatki przeciętnego respondenta, które wzrosły    
o 39 złotych w odniesieniu do roku 2009 i osiągnęły poziom 395 złotych na po-
byt i 145 złotych na dzień – tab. 4.16. 

 
 

Miejsca odwiedzane w Łodzi 
 
Istotne dla oceny wykorzystania oferty turystycznej miasta jest m.in. pozna-

nie miejsc odwiedzanych przez respondentów w Łodzi, czyli przestrzeni eksplo-
racji i penetracji turystycznej. W perspektywie niniejszego opracowania intere-
sująca wydaje się możliwość porównania doświadczenia turystycznego respon-
dentów z rankingiem głównych atrakcji miasta oraz zmian rysujących się na tej 
płaszczyźnie w analizowanych okresach.  

 
 

Tabela 4.17. Miejsca odwiedzane (lub planowane do odwiedzenia) przez respondentów 
w 2009 i 2010 roku (możliwość wyboru kilku odpowiedzi) 

 
Polacy Cudzoziemcy Ogółem 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 Odwiedzane miejsca w Łodzi 
(%) 

Ul. Piotrkowska 81,6 73,6 95,6 85,5 84,0 75,9 
Centrum Manufaktura 84,5 62,6 82,3 76,3 84,2 65,2 
Stare Miasto 14,9 22,4 40,7 31,9 19,3 24,2 
Kompleks basenowy Fala   2,4 17,1   3,5 11,6   2,6 16,1 
Kompleks pofabryczny Księży Młyn 19,5 14,2 30,1 15,5 21,3 14,4 
Atlas Arena   b.d. 15,5   b.d.   9,2   b.d 14,3 
Muzeum Sztuki 17,5 12,8 23,9 16,9 18,6 13,6 
Muzeum Włókiennictwa 10,0 11,9 16,8 16,4 11,2 12,8 
Palmiarnia   5,1 10,9   3,5 10,1   4,8 10,8 
Cmentarz żydowski 12,0   8,9 39,8 15,9 16,8 10,2 
Muzeum Kinematografii 14,8   8,6 15,9 10,1 15,0   8,9 
Las Łagiewnicki   6,4   5,7   3,5 11,1   5,9   6,8 
Skansen Miejskiej Architektury 
Drewnianej   7,8   5,4   3,5   6,8   7,1   5,7 

Stary Cmentarz przy Ogrodowej   9,5   2,9 12,4   6,8 10,0   3,7 
Pałac Poznańskiego   3,1   2,6   7,1   2,4   3,8   2,6 
Filmówka   1,4   0,7   1,8   0,0   1,6   0,5 
Inne   4,7 22,7 14,2 20,3   6,3 22,2 
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Rys. 4.19. Miejsca odwiedzane przez respondentów w 2010 roku 

 
 
W gronie ankietowanych, tak jak w roku poprzednim zdecydowanie najczę-

ściej odwiedzanymi były ulica Piotrkowska (ogółem 76%) i centrum Manufak-
tura (65%) – tab. 4.17. Warto jednak zaznaczyć, że pomimo zdecydowanie naj-
wyższej frekwencji w tegorocznym badaniu miejsca te odnotowały spadek        
w odsetku odwiedzających – szczególnie wyraźny w przypadku Manufaktury, 
którą w roku 2010 odwiedziło ponad 20% mniej ankietowanych gości krajowych 
(ul. Piotrkowską odpowiednio 8% mniej). Wzrosło natomiast zainteresowanie 
miejscami rekreacyjnymi – kompleksem Fala (z 3% w 2009 roku do 16%, przy 
12% gości zagranicznych i 17% krajowych), Palmiarnią (z 5% do 11%, przy od-
powiednio 10% i 11%), w nieco mniejszym stopniu także innymi – np. Lasem 
Łagiewnickim. Badani cudzoziemcy częściej niż Polacy odwiedzali łódzkie za-
bytki (Stare Miasto3 – 32% obcokrajowcy, 22% – Polacy, Cmentarz Żydowski – 
                                                 

3 Trudno zweryfikować, czy respondenci prawidłowo wskazali Stare Miasto w Łodzi, czy mia-
nem tym określili np. historyczną zabudowę centrum miasta 
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16% i 9%) i obiekty muzealne (co ma swoje odbicie w sposobach spędzania cza-
su w mieście – 4.2.6). 

Spośród wymienionych w rankingu muzeów największą, choć niższą niż      
w poprzednim roku i niewiele odbiegającą od Muzeum Włókiennictwa, frek-
wencję respondentów miało Muzeum Sztuki (niecałe 14%). W pozostałych mu-
zeach było po mniej niż 10% ankietowanych. Ogólnie obie grupy charakteryzuje 
mniejsza niż w roku poprzednim frekwencja w głównych atrakcjach turystycz-
nych Łodzi (np. Księży Młyn zwiedziło o połowę mniej respondentów z zagra-
nicy niż w roku ubiegłym), niektóre obiekty, np. Stacja Radegast4 zostały odwie-
dzone przez sporadyczne osoby. Wśród 22% grupy odpowiedzi „inne” domino-
wały duże centra handlowe (poza wskazaną w odrębnej kategorii Manufak-
turą). Jako osobny obiekt, wymieniony w tegorocznym kwestionariuszu wywia-
du znalazła się hala Atlas Arena. Podczas pobytu w mieście odwiedziło ją po-
nad 14% respondentów (więcej gości krajowych).  

Konkludując, tak jak w roku poprzednim, w porównaniu z Manufakturą         
i ulicą Piotrkowską pozostałe obiekty odwiedzane były zdecydowanie rzadziej.  

 
 

4.3. Łódź w opiniach odwiedzających 
 

Wybrane elementy oferty turystycznej Łodzi  
w ocenie odwiedzających miasto 

 
Podobnie jak w latach poprzednich, respondenci wykorzystując pięciostop-

niową skalę (bardzo źle, źle, ani dobrze ani źle, dobrze, bardzo dobrze) ocenili 
wybrane elementy oferty Łodzi. Składały się na nie zarówno cechy niematerial-
ne (np. atmosfera miejscowości, gościnność, bezpieczeństwo), jak i materialne 
(np. oznakowanie, transport lokalny). Także w tym roku wyższe uznanie w opi-
nii wszystkich badanych (największy – ponad 70% – udział ocen dobrych i bar-
dzo dobrych) zdobyły czynniki niematerialne – atmosfera miejscowości, gościn-
ność i życzliwość mieszkańców – tab. 4.18. Jedynym materialnym elementem 
łódzkiej oferty, który zdobył tak wysokie noty była tak jak w roku poprzednim 
gastronomia. Niezmienny jest również czynnik najsłabiej oceniany – czystość na 
ulicach (24% ocen złych i bardzo złych). O istotności tego aspektu w postrze-
ganiu Łodzi wciąż świadczy bardzo niski udział badanych (około 8%), którzy 
nie określają zdania w tej kwestii.  

                                                 
4 Odnotowano także zdecydowanie mniejsze zainteresowanie obcokrajowców Cmentarzem 

Żydowskim (tab. 4.17) niż w roku 2009. Należy jednak pamiętać, że w poprzednim roku obchodzo-
no 65. Rocznicę Likwidacji Litzmannstadt Getto.  
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Tabela  4.18. Wybrane elementy oferty turystycznej Łodzi w ocenie ogółu  
odwiedzających w 2010 roku 

 

Ocena respondentów 
bardzo 

zła zła ani zła ani 
dobra dobra bardzo dobra nie mam 

zdania 
Wyszczególnienie  

(%) 
Atmosfera miasta 1,3   3,1 16,1 48,2 24,0   7,3 
Baza noclegowa 0,9   2,6 13,2 30,5   9,5 43,3 
Bezpieczeństwo 2,6   8,6 28,6 33,6 11,8 14,8 
Czystość na ulicach 4,0 19,9 31,8 29,6   6,4   8,3 
Dojazd do miasta 3,0 11,3 19,2 44,1 12,3 10,1 
Wydarzenia i imprezy 
kulturalne 0,1   2,1   8,2 24,3 16,2 49,1 

Wydarzenia i imprezy 
sportowe 0,4   2,1   7,5 19,4 15,3 55,3 

Gastronomia 0,4   1,0 12,2 51,8 17,1 17,5 
Gościnność 0,3   1,2 11,1 42,3 26,3 18,8 
Informacja turystyczna 0,6   1,6   9,8 18,2   6,9 62,9 
Jakość obsługi turysty 0,3  1,2   7,9 15,1   6,3 69,2 
Oznakowanie 
turystyczne 2,6   8,8 15,3 27,0   8,0 38,3 

Rozrywka 0,8   1,8   8,3 29,5 18,1 41,5 
Toalety publiczne 7,3 12,1 12,5 14,0   3,5 50,6 
Transport lokalny 2,1 7,2 15,7 26,6   8,3 40,1 
Życzliwość 
mieszkańców 1,3   1,1 10,5 37,5 36,6 13,0 

 
 
 

Tabela 4.19. Wybrane elementy oferty turystycznej Łodzi  
w ocenie Polaków w 2010 roku 

 

Ocena respondentów 
bardzo 

zła zła ani zła ani 
dobra dobra bardzo 

dobra 
nie mam 
zdania 

Wyszczególnienie  

(%) 
Atmosfera miejscowości 1,7   3,8 16,1 48,0 24,1   6,3 
Baza noclegowa 0,9   3,2 12,1 29,6   8,2 46,0 
Bezpieczeństwo 3,2 10,4 27,8 34,1 10,7 13,8 
Czystość na ulicach 5,0 21,7 30,7 30,2   6,1   6,3 
Dojazd do miasta 3,2 11,8 19,8 45,1 12,5   7,6 
Wydarzenia i imprezy kulturalne 0,1   2,1   8,3 26,0 17,2 46,3 
Wydarzenia i imprezy sportowe 0,6   2,1   7,3 20,5 16,8 52,7 
Gastronomia 0,6   0,8 11,6 55,3 15,4 16,3 
Gościnność 0,3   1,0 11,3 43,4 25,1 18,9 
Informacja turystyczna 0,8   1,7   8,5 17,9   6,5 64,6 
Jakość obsługi turysty 0,3   1,2   7,3 16,6   7,1 67,5 
Oznakowanie turystyczne 3,1   9,5 15,7 26,7   7,8 37,2 
Rozrywka 1,0   1,8   8,0 30,1 18,1 41,0 
Toalety publiczne 7,8 13,2 13,3 14,2   2,9 48,6 
Transport lokalny 2,3   8,1 15,5 27,0   7,6 39,5 
Życzliwość mieszkańców 1,3   0,9 10,4 38,3 37,0 12,1 



Analiza ruchu turystycznego w Łodzi w 2010 roku w świetle badań ankietowych 
 

 

 
73 

Analogicznie do roku 2009 przeprowadzono ocenę każdego z elementów 
oferty turystycznej miasta w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich wyni-
ków w obrębie danej subpopulacji. W świetle uzyskanych wyników widać wy-
raźniej gradację uzyskanych ocen w skali od 1 do 5 (przy czym 1 oznacza mini-
mum, a 5 maksimum) – rys. 4.205. Wśród analizowanych elementów najlepszy 
uzyskany wynik wyniósł 4,2, a najgorszy 2,8.  
Otrzymane wyniki są bardzo zbliżone do zeszłorocznych. W 2010 roku na 
pozytywny obraz Łodzi w ocenie respondentów najsilniej wpłynęła życzliwość 
łodzian i gościnność miasta – tab. 4.18. Życzliwość mieszkańców zyskała naj-
więcej wskazań bardzo dobrych (około 37%; wśród Polaków 37%, gości za-
granicznych 35%) i osiągnęła najwyższą średnią ocen (4,2) – tab. 4.19 i 4.20,    
rys. 4.20. Gościnność miasta bardzo wysoko ocenił co trzeci cudzoziemiec i co 
czwarty Polak (średnia 4,1 i 4,2).  

Podobnie, co czwarty badany (bez różnicy wynikającej z miejsca przyjazdu) 
bardzo dobrze ocenił atmosferę miasta, a co drugi określił ją jako dobrą (średnia 
4,1 wśród gości zagranicznych, 3,9 wśród krajowych). Niekorzystny zdaje się 
być zauważalny spadek postrzegania Łodzi jako miasta bezpiecznego wśród ba-
danych obcokrajowców – o ile w roku ubiegłym bezpieczeństwo uzyskało pra-
wie 58% ocen dobrych i 13% bardzo dobrych, o tyle w bieżącym odpowiednio 
31% i 16%. Dobrze (aczkolwiek przy niskim odsetku wyrażających opinie)            
i  nieznacznie  lepiej  w przypadku  Polaków,  oceniono  wydarzenia  kulturalne 
i sportowe mające miejsce w Łodzi. Tak jak w roku poprzednim, z materialnych 
komponentów miejskiej oferty turystycznej najwyżej (średnia 4,1 u gości zagra-
nicznych i 4,0 u krajowych) oceniono gastronomię. Istotność tej oceny podkreśla 
fakt, że konsumpcja usług gastronomicznych należy do najczęściej wykorzy-
stywanych składowych łódzkiej oferty w gronie ankietowanych (około 80%–
85%). Bardzo dobrze ocenił w 2010 roku łódzką gastronomię prawie co czwarty 
cudzoziemiec, dobrze ponad połowa mieszkańców Polski i co trzeci gość z za-
granicy. Na temat oferty rozrywkowej Łodzi wypowiedziało się nieco więcej niż 
w roku ubiegłym badanych (około 60%). Oceniono ją na trochę lepszym niż ze-
szłorocznie poziomie (4,1 w obu grupach). Porównywalne do lat ubiegłych noty 
zdobyła baza noclegowa, chociaż w tym roku nieznacznie bardziej krytyczni 
byli ankietowani goście zagraniczni (3,8), którzy – jak pokazano wcześniej – wy-
raźnie mniej licznie niż w latach poprzednich korzystali z hoteli na rzecz innych 
obiektów noclegowych. Średnia ocena bazy noclegowej uzyskana wśród gości 
krajowych wyniosła 3,9. Najniższą, jakkolwiek nieco lepszą niż w zeszłorocz-
nym badaniu, średnią ocenę w grupie materialnych elementów łódzkiej oferty 
zdobyło oznakowanie turystyczne ocenione wyżej przez gości zagranicznych 
(3,7) niż mieszkańców Polski (3,4). 

 
                                                 

5 Odpowiedzi „bardzo źle” przypisano wartość 1, odpowiedzi „bardzo dobrze” wartość 5.  
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Rys. 4.20. Ocena (średnia arytmetyczna) wybranych elementów  
oferty turystycznej Łodzi dokonana przez odwiedzających miasto  

Polaków i cudzoziemców w 2010 roku 
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Tabela 4.20. Wybrane elementy oferty turystycznej Łodzi w ocenie 
turystów zagranicznych w 2010 roku 

 
Ocena respondentów 

bardzo 
zła zła ani zła ani 

dobra dobra bardzo 
dobra 

nie mam 
zdania Wyszczególnienie  

(%) 
Atmosfera miejscowości 0,0   0,5 16,1 49,3 23,2 10,9 
Baza noclegowa 0,9   0,0 18,0 34,1 15,2 31,8 
Bezpieczeństwo 0,0   0,9 32,2 31,4 16,1 19,4 
Czystość na ulicach 0,0 12,3 36,5 27,0   7,6 16,6 
Dojazd do miasta 1,9   9,0 16,6 39,8 11,4 21,3 
Wydarzenia i imprezy kulturalne 0,0   1,9   8,1 14,7   8,5 66,8 
Wydarzenia i imprezy sportowe 0,0   1,9   7,6 17,1 12,3 61,1 
Gastronomia 0,0   1,9 14,7 36,5 24,6 22,3 
Gościnność 0,0   1,9 10,4 37,9 31,3 18,5 
Informacja turystyczna 0,0   1,4 15,2 19,4   8,5 55,5 
Jakość obsługi turysty 0,0   0,9 10,4   8,5   2,8 77,4 
Oznakowanie turystyczne 0,5   5,7 13,3 28,4   9,0 43,1 
Rozrywka 0,0   1,9   9,5 27,0 18,5 43,1 
Toalety publiczne 5,2   7,6   9,0 13,3   6,2 58,7 
Transport lokalny 0,9   3,3 16,6 24,6 11,4 43,2 
Życzliwość mieszkańców 0,9   1,9 10,9 34,1 35,1 17,1 

 
 
Respondenci dość krytycznie, chociaż nieznacznie wyżej niż w roku ubieg-

łym (3,8 do 3,6 w 2009 roku) ocenili informację turystyczną. Należy jednak za-
znaczyć, że oceny tej dokonało tylko ponad 50% cudzoziemców i około 35% 
Polaków – tab. 4.19, 4.20. Niestety spadła ocena ogólnej jakości obsługi turysty, 
zwłaszcza w przypadku obcokrajowców (3,6 przy 4,1 w 2009 roku). Wśród 
mieszkańców Polski osiągnęła średnią 3,9 (przy 4,0 w 2009 roku).  

Nieznacznie polepszyła się ocena zewnętrznej dostępności komunikacyjnej. 
Stanowisko na temat dojazdu do Łodzi określiło ponad 90% gości krajowych       
i około 80% zagranicznych. W obu grupach około 40% podano odpowiedzi 
dobre. Ostatecznie średnia ukształtowała się na poziomie 3,6 (przy 3,5 i 3,2         
w  2009 roku). Porównywalne wartości (3,7 i 3,5) zdobył w ocenie respondentów 
transport lokalny w Łodzi.  

Nadal najbardziej krytyczne oceny odnoszą się do czystości na ulicach (3,4 
wśród respondentów zagranicznych i 3,2 krajowych), a przede wszystkim do 
toalet publicznych (3,2 i 2,8).  

Podsumowując, w 2010 roku generalna ocena oferty turystycznej miasta 
utrzymała się na poziomie dobrym. Nadal największymi atutami Łodzi w oce-
nie jej gości są jej mieszkańcy – ich życzliwość i gościnność, natomiast najsłab-
szymi – czystość ulic i toalety publiczne.  
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Ocena cen w stosunku do jakości świadczonych usług 
 

Wzorem lat poprzednich respondenci ocenili relacje wysokości cen do jakości 
świadczonych usług. Pamiętając, że kluczowym czynnikiem opiniotwórczym 
dla respondentów było ich doświadczenie widać wyraźne związki między spo-
sobami spędzania czasu w Łodzi, organizacją i długością pobytu a liczbą opinii 
na temat adekwatności cen do jakości poszczególnych świadczonych usług.   

 
 

Tabela  4.21. Opinie respondentów o wysokości cen do jakości  
świadczonych usług w 2010 roku 

 
Ceny wysokie Ceny odpowiednie Ceny niskie Brak opinii Usługi Respondenci 

(%) 
Polacy  14,3 29,5   3,7 52,6 Noclegi 
cudzoziemcy   8,1 34,0 23,4 34,4 
Polacy 17,5 58,2   6,5 17,8 Gastronomia 
cudzoziemcy   6,2 49,3 27,0 17,5 
Polacy  21,3 47,7   7,9 23,1 Zakupy 
cudzoziemcy 10,0 39,8 23,2 27,0 
Polacy 14,2 21,4   2,8 61,6 Teatr 
cudzoziemcy   4,7 14,7   7,1 73,5 
Polacy  12,1 27,5   2,5 57,9 Kino 
cudzoziemcy   6,6 18,0   8,5 66,9 
Polacy   5,3 10,8   1,7 82,2 Usługi przewod- 

    -nickie cudzoziemcy   3,8 13,7   7,1 75,4 
Polacy  14,5 30,0  9,8 45,7 Transport lokalny 
cudzoziemcy   8,5 23,7 16,1 51,7 
Polacy   8,9 28,5   6,8 55,8 Muzea 
cudzoziemcy   4,7 21,3 14,2 59,8 
Polacy  11,8 30,0   5,3 52,9 Imprezy kultu-

ralne cudzoziemcy   5,7 17,1 11,8 65,4 
Polacy 14,1 23,7   3,2 59,0 Baza sportowo- 

    -rekreacyjna cudzoziemcy   8,1 12,8   9,0 70,1 
Polacy  20,4 27,7   3,8 48,1 Kluby, dyskoteki, 

puby cudzoziemcy 12,1 21,7 16,9 49,3 
 

 
Rysunek 4.21 przedstawia rozkład wewnętrzny (w układzie skumulowa-

nym) udzielonych wartościujących odpowiedzi. Generalnie wśród badanych 
mieszkańców Polski przeważały opinie, że we wszystkich wymienionych ro-
dzajach usług stosunek cen do jakości ich świadczeń jest odpowiedni. Jako zbyt 
drogie wskazano nieznacznie częściej kluby, dyskoteki puby oraz podobnie jak 
w roku ubiegłym bazę sportowo-rekreacyjną i teatry. Wśród gości zagranicz-
nych także przeważały opinie, że poziom cen jest adekwatny do jakości świad-
czonych usług, jakkolwiek w porównaniu do roku poprzedniego wzrósł udział 
informacji o cenach zbyt wysokich, zwłaszcza bazy sportowo-rekreacyjnej oraz 
lokali rozrywkowych. W dalszym ciągu najbardziej różniącym obie grupy bada-
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nych jest ogólna proporcja dokonanych ocen. W gronie gości zagranicznych do-
minują opinie o cenach odpowiednich i niskich, podczas gdy wśród miesz-
kańców Polski o cenach odpowiednich i wysokich.  
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Rys. 4.21. Ceny w stosunku do jakości świadczonych usług w 2010 roku 
(rozkład wewnętrzny odpowiedzi) 

 

 
Możliwości zwiększenia wydatków 

 
W 2009 roku respondenci wyrazili większą (o około 9%; ostatecznie 58,4%) 

niż w 2008 skłonność do zwiększenia wydatków podczas pobytu w Łodzi.        
W 2010 roku ankietowani złożyli podobne deklaracje. Prawie 56% odwiedzają-
cych Łódź (bez znaczącej różnicy ze względu na pochodzenie i długość pobytu 
w mieście) wskazała ewentualne możliwości wydatkowania większych sum – 
tab. 4.22.  

 
Tabela  4.22. Skłonność zwiększenia wydatków wśród respondentów w 2010 roku 

 
Polacy Cudzoziemcy Turyści Odwiedzający jednodniowi Ogółem Odpowiedź 

(%) 
Tak 55,3 58,1 56,9 54,1 55,8 
Nie 44,7 41,9 43,1 45,9 44,2 
 
Zmieniła się nieznacznie struktura propozycji ewentualnych dodatkowych 

wydatków. W 2010 roku respondenci najczęściej wskazywali poniższe grupy 
wydatków:  
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– zakupy  (około 40% Polaków, około 30% obcokrajowców), 
– imprezy i wydarzenia kulturalne (około 25% Polaków, około 10% obcokra-

jowców) 
– rozrywka (około 20% Polaków, około 20% obcokrajowców), 
– konsumpcja (około 15% Polaków, około 10% obcokrajowców), 
– zwiedzanie (około 10% Polaków, około 15% obcokrajowców), 
– pamiątki i upominki (około 5% Polaków, około 15% obcokrajowców). 
O ile w roku 2009 deklarowano gotowość ponoszenia większych wydatków 

przede wszystkim na rozrywkę i zwiedzanie (co w pewnym stopniu odnotowa-
no w tegorocznych formach spędzania czasu) o tyle w bieżącym raporcie wy-
raźnie dominuje zainteresowanie zakupami. Około 20% więcej badanych Pola-
ków wskazało możliwości wydatkowania większych sum na imprezy i wyda-
rzenia kulturalne. 
 
 

Rekomendacja Łodzi znajomym 
 
Zdecydowana większość badanych (80%), którzy w 2010 roku gościli w Ło-

dzi poleciłaby odwiedzenie miasta swoim znajomym. W stosunku do roku po-
przedniego więcej osób potrafiło określić swoje stanowisko i co istotne miasto 
zyskało więcej zwolenników – tab. 4.23. Nadal jednak Łódź ma nieznacznie 
większe uznanie w oczach odwiedzających ją gości zagranicznych (ponad 83%) 
niż mieszkańców Polski (80%). 

 
 

Tabela  4.23. Rekomendacja Łodzi znajomym przez respondentów w 2010 i 2009 roku 
 

Polacy Cudzoziemcy Ogółem 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 Rekomendacja 

(%) 
Tak 69,2 79,8 74,4 83,1 70,0 80,4 
Nie   7,9 15,2    8,5   9,0   8,0 14,1 
Nie wiem 22,9   5,1 17,1   7,9 22,0    5,6 

 
 
Z listy argumentów (odpowiedzi otwarte), dla których respondenci poleci-

liby Łódź znajomym najczęściej wskazywano, tak jak w poprzednim badaniu, 
trzy grupy odpowiedzi: zabytki (architekturę), „klimat” i rozrywkę. Podobnie, 
najwięcej respondentów określiło Łódź jako „ciekawe miasto”, przymiotniki 
„ciekawy” i „interesujący” (miejsca, wydarzenia, ludzie, atmosfera itp.) wyko-
rzystano przy około 20% podawanych argumentów dla rekomendacji Łodzi. 
Część opinii odniosła się do oryginalnego charakteru miasta (przemysłowej 
przeszłości), natomiast rzadziej niż w roku ubiegłym do widocznych współ-
czesnych zmian i ciekawych wydarzeń kulturalnych. Wśród powtarzających się 
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uzasadnień, dlaczego badani nie poleciliby Łodzi swoim znajomym domino-
wały opinie, że miasto jest brudne i szare, a także zaniedbane, ma zły stan dróg, 
torowisk i dworców oraz częste utrudnienia komunikacyjne (korki drogowe).  

Bardziej krytyczni w swoich uwagach, tak jak w roku ubiegłym, byli badani 
Polacy. Cudzoziemcy wskazywali najczęściej, że Łódź jest miastem oryginal-
nym, zwłaszcza pod względem dziedzictwa kulturowego. Część także w tym 
miejscu zaznaczała, że Łódź jest przystępna cenowo i ma życzliwych miesz-
kańców.  

 
 

 Deklaracja ponownych odwiedzin miasta 
 
W stosunku do lat poprzednich w gronie tegorocznych ankietowanych mniej 

osób stwierdziło, że nie wie czy odwiedzi Łódź ponownie (prawie 7%) – tab. 
4.24. Co zrozumiałe, takiej odpowiedzi częściej udzielali goście zagraniczni (pra-
wie 15%). Wśród Polaków wzrósł (o około 14%) do poziomu około 62% udział 
odpowiedzi zapewniającej o ponownej wizycie w Łodzi, podczas gdy wśród 
cudzoziemców wyniósł on około 38%, podobnie jak w przypadku odpowiedzi 
„raczej tak”. Mniej ankietowanych niż w 2009 roku odpowiedziało, że do Łodzi 
nie lub raczej nie planuje ponownie przyjechać (łącznie blisko 11% cudzoziem-
ców i niecałe 4% Polaków). Jako szansę i wyzwanie dla Łodzi można potrakto-
wać odpowiedź ponad 2/3 odwiedzających jednodniowych, którzy zadeklaro-
wali kolejny przyjazd do miasta.   

 
 

Tabela  4.24. Deklaracja ponownych odwiedzin miasta  
przez respondentów w 2010 roku 

 
Polacy Cudzoziemcy Ogółem Deklaracja (%) 

Tak 61,7 37,9 57,2 
Raczej tak 29,6 36,0 30,8 
Raczej nie   3,4 10,4   4,8 
Na pewno nie   0,2   0,9   0,4 
Nie wiem   5,1 14,8   6,9 

 
 

Główne atrakcje turystyczne Łodzi w opinii respondentów 
 
Analogicznie do badań zeszłorocznych sporządzono w oparciu o samodziel-

ne wskazania respondentów ranking głównych atrakcji turystycznych Łodzi 
(tab. 4.25). Jego ogólne wyniki są zbliżone do sytuacji sprzed roku. Korespon-
dują także z doświadczeniem turystycznym respondentów (miejsca odwiedzane 
podczas pobytu). Nadal najważniejszymi w opinii badanych atrakcjami Łodzi są 
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Manufaktura (26%) i ulica Piotrkowska (16%). Za nimi, z wyraźnie mniejszym 
odsetkiem wskazań (8%) plasuje się szerokie pojęcie, jakim jest architektura mia-
sta. Jej walory docenili szczególnie goście zagraniczni (12%), jednak w tej odpo-
wiedzi może się zawrzeć także większość z pozostałych propozycji – obiektów 
określonych nazwami własnymi. Dla 7% Polaków nieco atrakcyjniejsze wydały 
się imprezy sportowe odbywające się w analizowanym roku w Łodzi. Widoczny 
spadek w ocenach gości zagranicznych (trzecie miejsce w rankingu zeszłorocz-
nym) odnotował kirkut przy ul. Brackiej (5%, przy 13% w 2009). Pozostałe atrak-
cje uzyskały po mniej niż 5% wskazań. Są wśród nich zarówno wydarzenia kul-
turalne  (niecałe 5% Polacy, 3%  – obcokrajowcy),  obiekty rekreacyjne (Fala – 4% 
i 2%), kluby i puby (4%, 3%), a przede wszystkim pojedyncze zabytki (pałac Po-
znańskiego – 3% i 1%)  lub ich kompleksy  –  Księży Młyn (4% i 3%),  cmentarze, 
jak i muzea – Muzeum Włókiennictwa wraz ze skansenem (3% i 2%), Sztuki 
(2%), czy Kinematografii. Wśród innych odpowiedzi pojawiły się centra handlo-
we (np. Ikea). 

 
 

Tabela 4.25. Największe atrakcje turystyczne miasta w ocenie odwiedzających  
Łódź w 2009 i 2010 roku (możliwość wskazania trzech atrakcji) 

 
Polacy Cudzoziemcy Ogółem 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 Atrakcje turystyczne 
 (%) 
Manufaktura 33,4    25,3 35,2 26,8 33,0 25,6 
Ulica Piotrkowska 21,2    15,3 18,7 18,1 20,3 15,9 
Architektura    3,0 6,8    3,3 11,8   3,0    7,8 
Imprezy sportowe   9,8 7,2    0,0   2,0 10,0    6,2 
Imprezy i wydarzenia kulturalne   1,6 4,8    0,0   3,1   1,3    4,5 
Kompleks basenowy „Fala”   1,0 4,5    0,0   2,4   0,8    4,1 
Księży Młyn   4,5 3,9    7,1   2,8   4,9    3,7 
Kluby i puby  1,7 3,7    0,0   3,1   1,4    3,6 
Muzeum Włókiennictwa i skansen   1,0 3,2    0,5   1,6   0,9    2,9 
Pałac Izraela Poznańskiego    3,7 3,0    2,2   1,2   3,4    2,7 
Muzeum Sztuki (głównie MS2)   2,5 2,5    4,9   1,6   2,9    2,3 
Kirkut przy ul. Brackiej   1,6 1,0 13,2   5,1   3,7    1,8 
Muzeum Kinematografii   3,2 1,1    2,2   1,6   3,0    1,2 
Łagiewniki (klasztor, las, kapliczki)   1,7 1,1    1,1   0,0   1,6    0,9 
Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej   1,9 0,3    0,0   0,0   1,5    0,2 
Stacja Radegast   0,9 0,0    0,5   0,0   0,8    0,0 
Inne   7,3    16,1 10,0 18,9   7,6 16,6 

 
 
Konkludując należy zaznaczyć, że niektóre nowe łódzkie przedsięwzięcia 

(MS2, imprezy sportowe w Atlas Arenie), nie tylko zaistniały w świadomości 
badanych, lecz już kolejny rok utrzymują zainteresowanie, a nawet uznanie 
łódzkich gości. Pamiętając m.in. o dominujących samodzielnie organizowanych 
przyjazdach do Łodzi, reklamie szeptanej oraz wyłaniającym się (ze struktury 



Analiza ruchu turystycznego w Łodzi w 2010 roku w świetle badań ankietowych 
 

 

 
81 

spędzania czasu i odwiedzanych miejsc) obrazie w niedużym stopniu wy-
korzystania oferty turystycznej miasta warto nadal promować Łódź (stare i no-
we atrakcje, np. skansen przy Muzeum Włókiennictwa) wśród jego mieszkań-
ców.   

 
 

4.4. Sylwetka odwiedzającego Łódź 
 

Analogicznie do roku poprzedniego konstrukcję sylwetki odwiedzającego 
oparto na analizie maksymalnych wskazań w obrębie kategorii jednej cechy 
(najczęściej był to największy odsetek respondentów).  

 
 

Łódź. Sylwetka odwiedzającego krajowego 
 
Tak jak w roku ubiegłym odwiedzający krajowy jest mieszkańcem polskiego 

miasta – jeśli turystą to z województwa mazowieckiego, jeśli odwiedzającym 
jednodniowym – z województwa łódzkiego. Ma niecałe 30 lat. Jest aktywny za-
wodowo,  ma wyższe wykształcenie i w swojej ocenie dobrą sytuację materialną. 
Gości kolejny raz w mieście i nocuje w nim w odróżnieniu od roku poprzed-
niego więcej niż jedną noc (najczęściej 2–3). Dla co trzeciego gościa z Polski 
źródłem informacji o Łodzi jest Internet, jakkolwiek nadal najważniejsze są dla 
niego kanały nieformalne – znajomi i rodzina, oni też zazwyczaj rekomendowali 
mu Łódź jako miejsce odwiedzin. Oficjalnie główny cel przyjazdu do miasta 
stanowią sprawy służbowe, chociaż ich znaczenie wyraźnie spadło. Typowe dla 
współczesnych turystów miejskich jest łączenie wielu celów przyjazdów.          
W 2010 roku chętniej niż w roku ubiegłym wypoczywałby (biernie) i robił zaku-
py, choć uwzględnia w planach także zwiedzanie i spotkania ze znajomymi. 
Przyjazd do Łodzi organizuje samodzielnie – przyjeżdża w towarzystwie, włas-
nym samochodem i rzadziej niż rok wcześniej nocuje w hotelu, natomiast coraz 
częściej w tańszej bazie noclegowej lub u znajomych i rodziny. Czas w mieście 
zazwyczaj spędza zwiedzając je (bez przewodnika), przeważnie spacerując po 
ulicy Piotrkowskiej i Manufakturze w towarzystwie znajomych. W stosunku do 
2009 roku nieznacznie częściej jada w restauracjach i korzysta z oferty kultu-
ralno-rozrywkowej miasta (nadal jednak w mniejszym stopniu niż w 2008 roku). 
Tak jak w badaniach poprzednich największymi atutami Łodzi są dla niego 
życzliwość mieszkańców i gościnność, ceni łódzką gastronomię, natomiast naj-
słabiej ocenia toalety publiczne i czystość na ulicach. Wysoko notuje łódzkie 
wydarzenia. Podczas pobytu w 2010 roku zostawił w Łodzi około 277 złotych     
i uważa, że ceny w większości były odpowiednie w stosunku do poziomu 
świadczonych usług. Wskazuje jednak stosunkowo wysokie ceny biletów wstę-



Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku  
 

 

 
82 

pu do teatrów oraz obiektów rozrywkowych. Deklaruje możliwość zwiększenia 
wydatków, zwłaszcza na zakupy (w roku poprzednim – rozrywkę). Zamierza 
do Łodzi ponownie przyjechać. Najważniejsze atrakcje turystyczne miasta to      
w jego opinii Manufaktura i ulica Piotrkowska. Nadal uważa, że Łódź jest warta 
polecenia jego znajomym jako „ciekawe miasto”.  
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           (dobry)

10 -  długość pobytu
     (więcej niż 1 noc)

6 - źródło informacji o Łodzi 
         (znajomi i rodzina) 

5 - główny cel przyjazdu 
      (sprawy służbowe)

11 -  sposób spędzania czasu w Łodzi
           (wizyty w restauracji, kawiarni)

7 - organizacja przyjazdu 
          ( samodzielnie)

9 - osoby towarzyszące w podróży
                     (samotnie)

8 - środek transportu do Łodzi
                (samochód)

2  - wykształcenie
         ( wyższe)

2010 rok

 
 

Rys. 4.22. Sylwetki odwiedzających Łódź:  
a) odwiedzającego krajowego, b) odwiedzającego zagranicznego 

 
 

Łódź. Sylwetka odwiedzającego cudzoziemca 
 

Jest mężczyzną z wyższym wykształceniem w wieku około 30 lat, aktywnym 
zawodowo o dobrym statusie majątkowym. Mieszka najczęściej w mieście w 
Wielkiej Brytanii, co charakterystyczne co trzeci badany z zagranicy ma polskie 
pochodzenie. Do Łodzi przyjechał pierwszy raz i zamierza w niej zostać 2–3 
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noce. Swoją wiedzę o mieście czerpie z Internetu, lecz w największym stopniu 
od znajomych, którzy też najczęściej rekomendowali mu przyjazd do Łodzi. 
Jako główny cel przyjazdu do miasta podaje, nie jak w roku poprzednim sprawy 
służbowe, lecz odwiedziny znajomych. Dodatkowo jednak najchętniej wypoczy-
wałby, zwiedzał, a także robił zakupy. Przyjazd do Łodzi organizuje samodziel-
nie – podróżuje w towarzystwie i tak jak w roku poprzednim głównie samo-
lotem. Nocuje w hotelu, jakkolwiek znacznie częściej niż w roku ubiegłym także 
w tańszej bazie noclegowej lub u rodziny i znajomych. Częściej niż w roku po-
przednim i niż odwiedzający z Polski korzysta z oferty gastronomiczno-roz-
rywkowej, rzadziej natomiast z kulturalnej. W odróżnieniu do lat wcześniej-
szych zdecydowanie rzadziej zwiedza Łódź pod opieką przewodnika, wobec 
czego pozostaje głównie w Manufakturze i na ulicy Piotrkowskiej, w mniejszym 
zaś stopniu zwiedza obiekty oddalone – Księży Młyn czy kirkut. Częściej niż 
odwiedzający krajowy odwiedza punkt informacji turystycznej. Podczas pobytu 
w Łodzi w 2010 roku wydał około 911 złotych (około 187 na jeden dzień). Ceny 
w Łodzi są jego zdaniem w większości odpowiednie w relacji do poziomu 
świadczonych usług, jakkolwiek pojawiło się więcej opinii niż w roku poprzed-
nim, że są wysokie. Pomimo tego, goście zagraniczni, są skłonni nieznacznie 
zwiększyć swoje wydatki (na zakupy) i tak jak w roku ubiegłym chętniej niż Po-
lacy zarekomendowaliby Łódź swoim znajomym jako miasto oryginalne. Na po-
zytywny obraz miasta wpływa w ocenie odwiedzającego zagranicznego także 
gościnność i życzliwość oceniona bardzo dobrze. Nadal najniżej oceniana jest 
infrastruktura – toalety, dojazd do miasta i oznakowanie turystyczne. Spadła 
satysfakcja z ogólnej jakości obsługi. Najistotniejsze atrakcje turystyczne Łodzi 
to w opinii gości zagranicznych Manufaktura i ulica Piotrkowska.  
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5. ANALIZA RUCHU TURYSTYCZNEGO 
 W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2010 ROKU  

W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH  
 
 
Zaprezentowana w rozdziale analiza ruchu turystycznego bazuje na wyni-

kach badań ankietowych, przeprowadzonych w 2010 roku (od maja do końca 
października). Jest to charakterystyka odwiedzających jednodniowych i turys-
tów, przebywających w tym czasie w wybranych miejscach województwa łódz-
kiego, z pominięciem Łodzi, w celach poznawczych lub wypoczynkowych. Ana-
liza 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 badaniami ruchu turystycznego w województwie łódzkim, 
przeprowadzonymi w roku 2009. 
 
 

5.1. Charakterystyka uczestników ruchu turystycznego 
  

W niniejszym rozdziale znajduje się ogólna charakterystyka badanych uczest-
ników ruchu turystycznego wg kryterium geograficznego, demograficzno-spo-
łecznego i ekonomicznego, oraz częstotliwości przyjazdów i długości pobytu.  
 
 

Kryterium geograficzne 
 

Zdecydowaną większość badanych uczestników ruchu turystycznego w wo-
jewództwie łódzkim, podobnie jak w 2009 roku, stanowili Polacy (91,6%), nato-
miast udział gości zagranicznych, reprezentujących 25 państw, wyniósł 8,4%.  

Strukturę respondentów wg kraju pochodzenia przedstawia rys. 5.1. Podob-
nie jak w 2009 roku wśród przyjeżdżających do województwa obcokrajowców 
dominowali przyjezdni z krajów europejskich. Zdecydowanie wzrósł udział 
obywateli Wielkiej Brytanii (z 5% do ponad 31%). Znaczący odsetek w tej grupie 
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mieli Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii. Niemcy stanowili 22%, których 
udział zmalał w stosunku do ubiegłego roku o 5%. Goście ze Stanów Zjednoczo-
nych stanowili 8%, Czech – 6%, Holandii – 5%,, Włoch – 4,3% i Irlandii Pn. 3,6%. 
Kraje pozaeuropejskie najliczniej, poza obywatelami Stanów Zjednoczonych, re-
prezentowali goście z Korei Pd., Australii i Kanady. W porównaniu z rokiem 
2009 wzrosło znaczenie w badaniach turystów z Wielkiej Brytanii i Niemiec.  
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Rys. 5.1. Struktura badanych zagranicznych uczestników ruchu turystycznego  
w 2010 roku wg kraju zamieszkania   

 
 
Przestrzenny rozkład krajów zamieszkania, badanych zagranicznych uczest-

ników ruchu turystycznego, przedstawia rys. 5.2. Wśród respondentów miesz-
kających na stałe poza Polską 40% miało pochodzenie polskie. 
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Rys. 5.2. Kraje pochodzenia zagranicznych uczestników ruchu turystycznego 
 w województwie łódzkim w 2010 roku 

 
 

Rysunek 5.3 przedstawia rozkład przestrzenny przyjazdów polskich respon-
dentów do województwa łódzkiego wg województwa zamieszkania. Najwięk-
szy odsetek stanowili w 2010 roku mieszkańcy regionu łódzkiego, aż 59% 
(wzrost o 10% w stosunku do 2009), co świadczy o bardzo silnej dominacji we-
wnętrznych migracji w ruchu turystycznym po województwie. Poza tym, istot-
ną rolę odegrali goście z województw: mazowieckiego (13%), dolnośląskiego 
(9,5%), śląskiego (2,9%), wielkopolskiego i lubelskiego (po 2,8%). W dalszej ko-
lejności byli to przyjezdni z województw: małopolskiego (2,5%), kujawsko-po-
morskiego (2,1%) i świętokrzyskiego (1,7%). 

Zmniejszeniu uległy grupy gości z województwa mazowieckiego (z 19% do 
13%), wielkopolskiego (z 6,6% do 2,8%), opolskiego i pomorskiego. Powiększyła 
się grupa respondentów z województw lubelskiego i małopolskiego. Pozostałe 
województwa reprezentowane były na poziomie z 2009 roku.  

Warto zaznaczyć, że w porównaniu z rokiem 2009, grupa pierwszych pięciu 
województw nie zmieniła się, co świadczy o wadze tych rynków dla wojewódz-
twa łódzkiego, tj. trzech województw sąsiadujących z województwem łódzkim 
(mazowieckie, śląskie i wielkopolskie) oraz województwa dolnośląskiego. Naj-
mniejsze znaczenie, podobnie jak w roku ubiegłym, miały województwa znacz-
nie oddalone.  
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Rys. 5.3. Miejsce zamieszkania respondentów wg województw w 2010 roku  
 
 
W badanej w 2010 roku grupie respondentów 37% turystów i 68% odwiedza-

jących pochodziło z województwa łódzkiego. W przypadku wyodrębnionej gru-
py Polaków turyści z województwa łódzkiego stanowili 44% a odwiedzający 
jednodniowi 69% (rys. 5.4). Dane te świadczą o wysokiej randze mieszkańców 
województwa łódzkiego w wewnętrznym ruchu turystycznym. Podobnie jak   
w roku 2009, istotną grupę turystów i odwiedzających jednodniowych stanowili 
mieszkańcy województwa mazowieckiego i śląskiego.  

Zdecydowaną większość respondentów stanowili mieszkańcy miast (88%), 
którzy zgodnie z powszechnymi tendencjami są bardziej mobilni turystycznie, 
niż mieszkańcy wsi. Wśród badanych Polaków mieszkańcy wsi stanowili 13% 
(tab. 5.1).  

 
 

Tabela  5.1. Rodzaj miejscowości zamieszkania badanych uczestników  
ruchu turystycznego w 2010 roku 

 
Polacy Cudzoziemcy Ogółem 

Typ miejscowości 
(%) 

Miasto 87,2 100 88,3 
Wieś 12,8 0 11,7 
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Rys. 5.4. Miejsce zamieszkania badanych polskich turystów i odwiedzających  
jednodniowych wg województw w 2010 roku 

 
 

Wśród ankietowanych znaleźli się mieszkańcy 380 miejscowości (włącznie     
z gośćmi zagranicznymi, reprezentującymi 71 miejscowości), z czego 60% bada-
nych pochodziło z 27 najliczniej reprezentowanych miast. Podobnie jak w roku 
2009, byli to mieszkańcy dużych miast: Łodzi (16%), Warszawy (ponad 7%), 
Wrocławia (2%), Poznania, Krakowa, Katowic oraz miast Polski centralnej. No-
wością jest znaczny udział mieszkańców Londynu (1,4%), stanowiących niewąt-
pliwie w znakomitej części emigrację zarobkową, wypoczywającą na obszarze 
województwa łódzkiego. Biorąc pod uwagę strukturę przyjazdów wg miejsco-
wości zamieszkania, zauważalny jest znaczący udział w grupie podróżujących 
po obszarze województwa mieszkańców pięciu najliczniej reprezentowanych 
stolic województw oraz miast regionu łódzkiego, powiązanych gospodarczo, 
komunikacyjnie i administracyjnie z Łodzią (tab. 5.2). 
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Tabela  5.2. Struktura respondentów wg miejscowości zamieszkania w 2010 r. 
 

Udział mieszkańców Skumulowany udział  
mieszkańców Lp. Miasto 

(%) 
  1 Łódź 16,0 16,0 
  2 Warszawa                 7,1 23,1 
  3 Bełchatów                4,9 27,9 
  4 Piotrków Trybunalski     4,2 32,2 
  5 Częstochowa              2,6 34,8 
  6 Radomsko 2,6 37,4 
  7 Pabianice                2,0 39,4 
  8 Wrocław                  1,9 41,3 
  9 Tomaszów Mazowiecki 1,7 43,0 
10 Kraków                   1,6 44,5 
11 Londyn                   1,4 45,9 
12 Aleksandrów Łódzki       1,3 47,2 
13 Katowice                 1,1 48,3 
14 Skierniewice             1,0 49,3 
15 Lublin                   1,0 50,2 
16 Zgierz 0,9 51,2 
17 Koluszki                 0,9 52,1 
18 Poznań                   0,8 52,9 
19 Łask                     0,8 53,8 
20 Rawa Mazowiecka 0,8 54,6 
21 Sosnowiec                0,8 55,4 
22 Płock                    0,8 56,2 
23 Brzeziny                 0,8 57,0 
24 Zduńska Wola             0,7 57,7 
25 Sieradz                  0,7 58,4 
26 Radom                    0,7 59,1 
27 Bydgoszcz                0,7 59,8 

    
 

 
Kryterium demograficzno-społeczne i ekonomiczne 

 
Podobnie jak w 2009 roku, badana grupa charakteryzowała się nieznaczną 

przewagą mężczyzn (52,8%) nad kobietami (47,2%). Porównując gości krajo-
wych i zagranicznych, zaznaczyła się przewaga mężczyzn wśród cudzoziem-
ców (57%), przy 53% mężczyzn wśród Polaków (rys. 5.5). 

Analiza struktury wieku respondentów pokazuje pewne różnice między 
Polakami a obcokrajowcami przyjeżdżającymi do województwa łódzkiego (rys. 
5.6). Polacy byli młodsi, w przedziale 20–34 lata (44%). Wśród cudzoziemców 
widać przewagę osób w przedziale 15–19 lat (14%), 25–34 lata (29%) oraz wy-
raźną dominację osób starszych w przedziale 50–64 lata (23%), przy 18% udziale 
Polaków. W stosunku do poprzedniego roku badań zwiększył się odsetek 
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starszych respondentów z Polski a wzrósł cudzoziemców do 34 roku życia. Naj-
liczniej reprezentowany jest przedział 25–34 lata. 

W przypadku wieku turystów i odwiedzających jednodniowych rozkład jest 
zbliżony do wcześniejszego. Turyści są młodsi, do 44 roku życia, odwiedzający 
jednodniowi starsi (powyżej 45 roku życia). Najliczniej reprezentowani w 2010 
roku byli turyści w przedziale 20–34 lata (rys. 5.7). 

 
 

0

10

20

30

40

50

60
% osób

47,5 52,5

43,0

57,0
47,2 52,8

Kobiety Mężczyźni

CudzoziemcyPolacy Ogółem

 
 

Rys. 5.5. Struktura respondentów wg płci w 2010 roku 
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Rys. 5.6. Struktura respondentów wg wieku w 2010 roku 
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Rys. 5.7. Struktura ankietowanych turystów i odwiedzających jednodniowych wg wieku w 2010 roku 
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W 2010 roku, podobnie jak w 2009, wśród badanych dominowały osoby         
z wykształceniem wyższym (44%), co jest szczególnie widoczne wśród cudzo-
ziemców (53%) i średnim (38,5%) (rys. 5.8). Wyniki te są zbliżone do ogólnej za-
sady mobilności turystycznej osób z wykształceniem wyższym i średnim, w od-
różnieniu do osób z wykształceniem zasadniczym i podstawowym. W odróż-
nieniu do roku 2009 respondentów charakteryzował większy udział osób z wy-
kształceniem niższym niż średnie (badane grupy młodzieży). 

Należy pamiętać o niepełnej porównywalności wykształcenia w Polsce i za 
granicą. 

Analiza statusu zawodowego respondentów wskazuje na dominację osób ak-
tywnych zawodowo, które stanowiły 66%. Niski odsetek emerytów (9%) i ren-
cistów (2,5%) świadczą o słabej turystycznej mobilności tych grup, wynikającej   
z niskiego statusu materialnego. Studenci i uczniowie stanowili 19% badanej 
grupy, co świadczyć może o wysokiej randze młodzieży w ruchu turystycznym 
na obszarze województwa łódzkiego w 2010 roku Może być to wskazówka, 
który segment rynku, wydzielony wg kryterium społeczno-demograficznego, 
winien stanowić priorytet dla instytucji promujących walory turystyczne 
województwa łódzkiego (rys. 5.9). 
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Rys. 5.8. Struktura respondentów wg wykształcenia w 2010 roku  
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Rys. 5.9. Struktura respondentów wg statusu zawodowego w 2010 roku 
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Ocena statusu materialnego wskazała na dominację grupy osób o dobrym      
i średnim statusie materialnym (89%), osoby o bardzo dobrym statusie material-
nym to tylko 7% gości. Goście zagraniczni wyraźnie deklarowali status mater-
ialny bardzo dobry i dobry (82%), w odróżnieniu do Polaków (tylko 49%)      
(rys. 5.10). Zwiększyła się grupa cudzoziemców o statusie dobrym, a zmniejszy-
ła o słabym. Częściej niż cudzoziemcy (0,7%) Polacy deklarowali zły status ma-
terialny (4%).  

Wyniki z roku 2010 zbliżone są do danych z 2009 i potwierdzają generalną 
zasadę, że w ruchu turystycznym uczestniczą osoby wykształcone, o dobrym 
statusie materialnym. 

Badani turyści deklarowali wyższy status materialny (bardzo dobry i dobry – 
59%) w stosunku do odwiedzających jednodniowych, którzy wskazywali częś-
ciej na status średni i zły (52,5%). Ze względu na dłuższy pobyt turyści wydają 
większe kwoty podczas podróży turystycznych (tab. 5.3). 
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Rys. 5.10. Struktura respondentów wg statusu materialnego w 2010 roku 
 
 
 
 

Tabela  5.3. Struktura ankietowanych turystów i odwiedzających jednodniowych 
wg statusu materialnego w 2010 roku 

 

Turyści Odwiedzający jednodniowi Ogółem Status materialny 
(%) 

Bardzo dobry 10,1   5,1   7,3 
Dobry 48,5 42,0 44,8 
Średni 38,2 49,0 44,3 
Zły   2,9   3,5   3,3 
Bardzo zły   0,3   0,3   0,3 

                       
 

Powyższa charakterystyka badanych uczestników ruchu turystycznego mo-
że być wyznacznikiem, dla jakiej grupy odbiorców województwo łódzkie jest 
atrakcyjne turystycznie.  



Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku 
 

 

 94 

Świadczyłaby o tym, że Polakiem odwiedzającym województwo łódzkie       
w 2010 roku była raczej osoba młoda lub w wieku średnim, aktywna zawo-
dowo, o dobrym lub średnim statusie materialnym, z wykształceniem wyższym 
i średnim. Podobnie jak w 2009 roku, występuje niewątpliwie niezadowalająca 
liczba osób zamożnych, mogących wydać stosunkowo większe kwoty podczas 
pobytu turystycznego w regionie.  

Odmiennie w grupie cudzoziemców. Były to osoby bardzo młode lub w wie-
ku średnim i starsze, aktywne zawodowo, ale również uczące się i emeryci,         
o dobrym i bardzo dobrym statusie materialnym, z przewagą osób z wyższym 
wykształceniem. 

 
 

Częstotliwość wizyt w województwie  
i planowana długość pobytu 

 
Tylko 16% badanych gości była w województwie łódzkim po raz pierwszy 

(w 2009 roku 49%). Częściej pierwszy pobyt deklarowali turyści (20%) niż od-
wiedzający jednodniowi (12%). Wśród badanych Polaków znalazła się 12% gru-
pa osób deklarujących pierwszy przyjazd (w 2009 roku było to 47%). Badani cu-
dzoziemcy częściej przyjeżdżali do województwa łódzkiego pierwszy raz (50%). 
Wobec tego odnotowano korzystny wzrost kolejnych pobytów w wojewódz-
twie. Dane te świadczyć mogą o przywiązaniu odwiedzających do miejsca od-
wiedzanego i powrotach do niego. Również są konsekwencją dużego udziału     
w badaniach mieszkańców województwa łódzkiego. Traktując liczbę powrotów 
do miejsca pobytu turystycznego jako miernik gościnności, województwo łódz-
kie rysuje się jako gościnne, choć tylko połowa cudzoziemców odwiedziła woje-
wództwo po raz kolejny, w stosunku do 88% Polaków (rys. 5.11). 
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Rys. 5.11. Liczba przyjazdów respondentów do województwa łódzkiego 
w 2010 roku 
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Zdecydowana większość respondentów (54%) odbywała podróże do lub po 
województwie łódzkim rzadziej niż raz w miesiącu, co świadczy o pobytach 
stosunkowo epizodycznych. Częstotliwość przyjazdów raz w miesiącu i kilka 
razy w miesiącu (35%) oraz cotygodniowych (11%) może świadczyć o pobytach 
weekendowych (5.12).  

Oczywiście Polacy częściej podróżowali po i do województwa (48% co naj-
mniej raz w miesiącu i częściej, cudzoziemcy 8%), niż obcokrajowcy, którzy        
w 49% deklarowali powroty do województwa co kilka, kilkanaście miesięcy,       
a 42% pobyty incydentalne (raz na kilka lat). 

Istotnym wskaźnikiem, pomagającym ustalić charakter pobytu turystycz-
nego, jest jego długość, świadcząca czy mamy do czynienia z odwiedzającymi 
jednodniowymi, czy z turystami (rys. 5.13).   
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Rys. 5.12. Częstotliwość podróży respondentów  

do województwa łódzkiego w 2010 roku  
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Rys. 5.13. Planowana długość pobytu respondentów na odwiedzanym  
obszarze województwa łódzkiego w 2010 roku  
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W województwie łódzkim wskaźnik ten nie jest najkorzystniejszy. Aż 56% 
respondentów, podobnie jak w 2009 roku, pozostawało na obszarze odwiedza-
nym tylko jeden dzień (odwiedzający jednodniowi), a 44% dłużej (turyści).           
W przeważającej części (59%) respondenci jednodniowi przebywali w miejscu od-
wiedzanym do sześciu godzin, co wskazuje na typowo poznawczy i tranzytowy 
charakter pobytu, wskaźnik ten wzrósł z 46% w 2009 roku, co jest niekorzystnym 
symptomem, wskazującym na skrócenie czasu pobytu w miejscu odwiedzanym. 

Turyści zagraniczni najczęściej korzystali z 4 do 7 noclegów na obszarze wo-
jewództwa łódzkiego (33% wszystkich odwiedzających województwo cudzo-
ziemców) i z pobytów tygodniowych (20%). Polacy planowali raczej krótsze po-
byty jedno, dwu i trzydniowe (rys 5.14). 

Z kolei spośród turystów (nocujących co najmniej jedną noc) 71% nocowało 
więcej niż jedną noc. Wyraźna różnica występuje przy porównaniu gości z Pol-
ski i z zagranicy, ponieważ 88% cudzoziemców deklarowało pobyt dłuższy niż 
jeden dzień (w 2009 roku było to 86%), w przeciwieństwie do 40% Polaków     
(w 2009 roku było to 39%) (tab. 5.4).  

Oznacza to, że Polacy znacznie krócej są zatrzymywani w województwie niż 
cudzoziemcy i charakter ich podróży jest tranzytowy, krótki. Wśród pobytów 
wielodniowych najpopularniejsze były 2–3-noclegowe. Dane potwierdzają ubie-
głoroczne wyniki badań i nie uległy znaczącej zmianie. Uzupełnieniem danych 
jest stopień wykorzystania bazy noclegowej, opisany w dalszej części pracy. 
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Rys. 5.14. Planowana długość pobytu respondentów na odwiedzanym  
obszarze województwa łódzkiego w 2010 roku 

 
Tabela  5.4. Planowana długość pobytu respondentów na odwiedzanym obszarze województwa łódzkiego w 2010 roku 

 

Polacy Cudzoziemcy Turyści Odwiedzający jednodniowi Ogółem Liczba 
noclegów (%) 

Do 6 godzin 35,7   8,8   0,0 59,2 33,5 
Bez noclegu 24,3   3,6   0,0 40,8 22,5 
1 noc 13,3   9,5 29,1   0,0 13,2 
Więcej nocy 26,7 78,1 70,9   0,0 30,8 



Analiza ruchu turystycznego w województwie łódzkim w 2010 roku w świetle badań ankietowych  
 

 

 97 

5.2. Organizacja podróży i charakterystyka  
pobytu w województwie łódzkim 

 
Na organizację podróży i pobytu składa się wiele elementów. Są to m.in. in-

formacja krajoznawcza i turystyczna oraz źródła tej informacji, motywy i cele 
podróży, organizator i charakter osób towarzyszących, rodzaj środka transpor-
tu, sposoby spędzania czasu wolnego, kwoty wydatkowane podczas pobytu        
i stopień wykorzystania kadry obsługującej ruch turystyczny. Jedną z głównych 
determinant jest również miejsce, atrakcja turystyczna, które stanowią cel pod-
róży. 
 
 

Źródła informacji o województwie 
 

W początkowej fazie procesu wyboru odwiedzanego miejsca istotną role od-
grywa wiedza o nim. Dlatego tak ważnym jest źródło pozyskiwania informacji   
o województwie łódzkim (tab. 5.5).  

Większość respondentów (61%) wskazywała na tzw. „informację szeptaną” 
pochodzącą od rodziny lub znajomych (w 2009 roku było to 67%). W XXI wieku 
głównym źródłem informacji jest Internet, niestety tylko 31% badanych czerpało 
informację ze stron internetowych (to więcej w stosunku do roku 2009 o 4%). 
Były to najczęściej lokalne lub turystyczne portale. Wyniki te świadczą o nadal 
słabo zagospodarowanym obszarze informacji turystycznej o województwie w 
Internecie. Warto zwrócić uwagę, że w Internecie poszukiwało informacji 27% 
cudzoziemców i 31% Polaków, co wskazuje na konieczność organizowania stron 
informacyjnych w językach obcych.  

Z map i planów korzystało 13% badanych (również częściej Polacy), co 
świadczy o spadku w stosunku do w 2009 roku (21%). Tylko 9% respondentów 
korzystało z folderów i ulotek (może być to wynikiem nienajlepszej efektyw-
ności systemu dystrybucji materiałów informacyjnych lub ich niskiego nakładu). 
13% badanych korzystało z przewodników, co jest niesatysfakcjonujące i świad-
czy o brakach rynkowych przewodników opisujących atrakcje turystyczne woje-
wództwa łódzkiego lub o spadku znaczenia publikowanych przewodników 
(częściej korzystali z przewodników cudzoziemcy).  

Tylko 4% ankietowanych czerpało informacje z radia, 5,6% z telewizji i 2%    
z punktów informacji turystycznej. Niestety dane te, zwłaszcza dotyczące pun-
któw informacji turystycznej, nadal świadczą o słabej informacji medialnej          
o atrakcjach turystycznych województwa łódzkiego i o niedostatecznej, a może 
wręcz braku, sieci punktów informacji turystycznej w terenie. Nastąpił wzrost 
znaczenia prasy (z 5,1% w 2009 roku do 7,7% w 2010). Na uwagę zasługuje fakt, 
że częściej z punktów informacji turystycznej korzystali cudzoziemcy. Podobnie 
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nisko należy ocenić skuteczność informacji na targach turystycznych i brak 
zorganizowanego produktu turystycznego, sprzedawanego przez biura podróży.  

 
 

Tabela  5.5. Źródła informacji o województwie łódzkim w 2010 roku  
(wielokrotny wybór) 

 

Polacy Cudzoziemcy Ogółem 
(%) Źródło informacji 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Od rodziny/ znajomych 68,4 59,9 56,1 73,9 67,3 61,1 
Ze stron internetowych 26,0 31,2 34,1 26,8 26,8 30,8 
Z mapy/planu 20,1 13,6 24,4   8,0 20,5 13,1 
Z folderów/ulotek 14,6   9,0   8,9   9,4 14,0   9,0 
Z przewodników 13,6 13,2 17,9   8,7 14,0 12,8 
Z prasy   5,5   8,3   0,8   1,4   5,1   7,7 
Z telewizji   5,0   6,1   0,0   0,0   4,6   5,6 
Z radia   4,4   4,3   0,0   0,0   4,0   4,0 
Nic nie wiedziałem wcześniej o województwie 
łódzkim   3,4   3,7 10,6   8,0   4,0   4,0 

Z informacji turystycznej   2,6   1,9   8,1   1,4   3,1   1,9 
Z Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej   0,6   0,3   0,0   1,4   0,6   0,4 
Z targów turystycznych   0,5   1,1   3,3   0,7   0,7   1,1 
Z katalogów biur podróży   0,2   0,3   0,8   0,7   0,2   0,4 
Inne .   5,8 .   3,6 15,0   6,2 

     
 
Turyści częściej korzystali z informacji o regionie w rodzinie, u znajomych, 

na stronach internetowych, z map i przewodników. Odwiedzający częściej 
czerpali informacje z prasy, telewizji i radia (rys. 5.15).  

Sposób pozyskiwania informacji o odwiedzanym obszarze potwierdzają 
główne źródła, na które wskazywali respondenci (tab. 4.6). Najważniejszym 
źródłem informacji turystycznej byli członkowie rodzin i znajomi (54%) oraz In-
ternet (tylko 19%, wzrost znaczenia w porównaniu do 2009 roku!). Należy zwró-
cić uwagę na złą ocenę instytucji i materiałów, które stanowić powinny główne 
źródło informacji turystycznej, tj. ulotek i folderów, punktów informacji tury-
stycznej, targów turystycznych, biur podróży i mediów. Słaba ocena targów wy-
nikać może z innego segmentu odbiorcy uczestniczącego w targach, to nie są 
potencjalni turyści, tylko raczej przedsiębiorcy i przedstawiciele organizatorów 
turystyki. Brak punktów informacji turystycznej w terenie jest również zauwa-
żalny.  

Warto zwrócić uwagę na 8% wskazań braku wiedzy na temat województwa 
przez gości zagranicznych (choć jest to mniej niż w ubiegłym roku o kilka pro-
cent), co może świadczyć o przypadkowości ich pobytu na terenie odwie-
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dzanym lub przyjeździe w trakcie podróżowania po Polsce. Wzrosła natomiast 
liczba cudzoziemców wskazujących na ulotki i foldery (ponad 6%), a Polaków 
na media, jako źródło informacji o województwie. 
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Rys. 5.15. Źródła informacji o województwie łódzkim w 2010 roku 
(turyści i odwiedzający jednodniowi – wielokrotny wybór) 
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Tabela  5.6. Główne źródło informacji o województwie łódzkim w 2010 roku 
 

Polacy Cudzoziemcy Ogółem 
(%) Źródło informacji 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Od rodziny/ znajomych 53,2 52,6 41,9 64,2 52,2 53,6 
Ze stron internetowych 10,8 19,6 14,5 13,9 11,1 19,1 
Inne 14,3   5,5   7,3   2,9 13,7   5,3 
Z przewodników   6,1   4,9   7,3   2,9   6,2   4,7 
Z mapy/planu   6,4   4,4   8,1   0,7   6,5   4,1 
Z prasy   1,3   3,7   0,8   0,0   1,3   3,3 
Nic nie wiedziałem wcześniej  
o województwie łódzkim   3,0   2,6 11,3   8,0   3,8   3,1 

Z folderów/ulotek   2,8   2,4 1,6   6,6   2,7   2,8 
Z telewizji   0,9   1,9 0,0   0,0   0,8   1,8 
Z radia   0,8   1,0 0,0   0,0   0,7   0,9 
Z targów turystycznych   0,2   0,6 3,2   0,0   0,4   0,6 
Z informacji turystycznej   0,2   0,5 3,2   0,0   0,5   0,4 
Z Polskich Ośrodków Informacji 
Turystycznej   0,0   0,1 0,0   0,0   0,0   0,1 

Z katalogów biur podróży   0,0   0,1 0,8   0,7   0,1   0,2 

 
 

Motywy wyboru odwiedzanego obszaru 
 

Motywy przyjazdu do odwiedzanego obszaru województwa łódzkiego były 
różne. Respondenci mogli wybrać kilka motywów i wskazać na jeden, główny 
(tab. 5.7). 

Rekomendacje znajomych i rodziny, jako motyw odwiedzin województwa 
łódzkiego, wskazało 36% ankietowanych. Kierując się tym motywem do woje-
wództwa przyjechało więcej, niż w roku ubiegłym, cudzoziemców (46%), w od-
różnieniu do Polaków (36%). Istotnym motywem podróży była chęć poznania 
walorów turystycznych, wskazywany częściej przez Polaków (22%). Na skróce-
nie czasu pobytu na obszarze województwa miał wpływ charakter tranzytowy 
przejazdu, który w 2010 roku był motywem dla 10% badanych. Ponadto respon-
denci wskazywali na rekreację, wydarzenie religijne i konkurencyjne ceny. Po-
dobnie jak w 2009 roku cudzoziemcy przyjeżdżali do województwa łódzkiego 
na imprezy sportowe, jednak odsetek ich zmalał z 30 do 20%. 

W przypadku wyboru jednego, głównego motywu, odmiennie jak rok temu, 
dominowały rekomendacje znajomych i rodziny, ponad dwukrotnie częściej 
wskazywane w tym roku przez cudzoziemców – 39% (17% w 2009 roku), rza-
dziej wskazywano na motyw poznawczy. W grupie „inne” znalazły się takie 
motywy jak zakupy, sentyment, sprawy zawodowe, wypoczynek, wydarzenia 
religijne (rys. 5.16). 
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Tabela 5.7. Motywy wyboru miejsca odwiedzanego na obszarze województwa łódzkiego w 2010 roku 

 (wielokrotny wybór) 
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Rys. 5.16. Główny motyw wyboru miejsca odwiedzanego na obszarze  
województwa łódzkiego w 2010 roku  

Polacy Cudzoziemcy Ogółem 
(%) Motyw 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Rekomendacja znajomych 
lub rodziny      31,0       35,5      26,0      45,6      30,6 36,4 

Poznanie walorów 
województwa      30,6       21,9      20,6      16,9      35,4 21,4 

Przejazd tranzytowy 7,7 10,0 6,1 8,8 7,5   9,9 
Przypadek 3,4   6,5 3,1 1,5 3,3   5,8 
Rekreacja 2,7   5,9 0,8 2,2 2,6   5,6 
Wydarzenia religijne 2,3   5,8 2,3 0,7 2,3   5,0 
Konkurencyjne ceny 5,3   4,1 4,6 3,7 5,2   4,0 
Sprawy zawodowe 6,6   3,1 9,2 2,9 6,8   3,1 
Impreza sportowa 0,6   0,7 29,8 19,1 3,1   2,5 
Szkolenia 4,3   2,5 0,8 1,5 4,0   2,4 
Rodzinne wydarzenie 5,1   2,2 8,4 3,7 5,4   2,3 
Moda 1,3   0,9 6,1 2,9 1,7   1,0 
Inne x x x x x 16,0 
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Głównym motywem podróży turystów po województwie łódzkim były re-
komendacje rodziny i znajomych. Wśród odwiedzających jednodniowych czę-
ściej wymieniano chęć poznania walorów województwa i przejazd tranzytowy, 
co potwierdza charakter krótkich pobytów turystycznych. Być może jest to gru-
pa osób, która powinna zostać zatrzymana na dłużej na obszarze województwa 
łódzkiego (tab. 5.8). 

 
Tabela  5.8. Główny motyw wyboru województwa jako miejsca odwiedzin wśród ankietowanych 

turystów i odwiedzających jednodniowych w 2010 roku 
 

Turyści Odwiedzający jednodniowi Ogółem Motyw (%) 
Rekomendacja znajomych lub rodziny 39,8 30,0 34,2 
Chęć poznania     8,3 19,8 14,8 
Przejazd tranzytowy    6,1    9,3   7,9 
Przypadek    4,3    4,4   4,4 
Konkurencyjne ceny    2,1    3,4   2,8 
Moda    0,1    0,5   0,4 
Inne  39,3 32,6 35,5 

 
 

Cel przyjazdu do wybranego obszaru 
 

Motyw przyjazdu turystycznego do województwa łódzkiego został uzupeł-
niony celami przyjazdu do wybranego miejsca (tab. 5.9). Badani respondenci 
mieli wskazać, podobnie jak przy wyborze motywu, cele przyjazdu i wyróżnić 
jeden główny. Rozkład odpowiedzi jest częściowo podobny do wyników z 2009 
roku. 

Tak jak w roku ubiegłym najczęściej wskazywanym przez badanych celem 
przyjazdu do województwa łódzkiego w 2010 roku był wypoczynek – którego 
udział wzrósł z 45% do 56%, podobnie jak wzrósł udział celu poznawczego,       
z 26% do 37%. Na uwagę zasługuje wzrost zainteresowania walorami przyrod-
niczymi, zarówno w grupie badanych Polaków jak i cudzoziemców. Poznanie 
walorów przyrodniczych było jednak domeną Polaków (30% do 13% cudzo-
ziemców).  

W stosunku do roku 2009 respondenci częściej zaznaczali cel religijny, upra-
wianie turystyki kwalifikowanej, odwiedziny znajomych i krewnych, udział     
w imprezach kulturalnych.  Zmniejszyło się znaczenie zakupów wśród Polaków 
(6,6%), zwiększyło wśród cudzoziemców (12,4%). Cel rozrywkowy wybierany 
był dwukrotnie rzadziej, co może niepokoić i wskazywać na zmniejszenie zain-
teresowania wśród gości rozrywką na terenie województwa lub niedostateczną 
jej ofertą. Zmalało również znaczenie celu edukacyjnego (z 6% do 3,4%). 

Wśród cudzoziemców, w porównaniu z Polakami, przeważał udział w im-
prezach sportowych, choć o 11% mniejszy w porównaniu z rokiem 2009 (23%), 
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odwiedziny znajomych i krewnych (25 i 22%), odwiedziny miejsc rodzinnych 
(16%), poznanie walorów przyrodniczych, uczestnictwo w uroczystościach reli-
gijnych i zakupy. 

 
 

Tabela   5.9. Cele przyjazdu do miejsca odwiedzanego na obszarze województwa łódzkiego w 2010 roku 
 (wielokrotny wybór) 

 

Polacy Cudzoziemcy Ogółem 
(%) Cel 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Wypoczynek 46,2 55,8 34,6 59,9 45,1 56,1 
Zwiedzanie zabytków 26,0 36,8 22,1 32,8 25,6 36,5 
Poznanie walorów przyrody 13,0 30,1   1,5 13,1 12,0 28,7 
Odwiedziny znajomych 12,6 16,1 10,3 24,8 12,4 16,9 
Turystyka aktywna   7,9 14,9   2,2   2,9   7,4 13,9 
Odwiedziny krewnych 10,5 14,6   5,1 21,9 10,0 15,2 
Cel religijny   6,1 14,5 11,0 13,1   6,5 14,4 
Udział w imprezie kulturalnej   6,0 10,8 10,0 10,2   6,4 10,8 
Odwiedziny innych obiektów 10,8 10,3   7,4 10,9 10,5 10,3 
Tranzyt   3,0   7,2   5,1   5,8   3,5   7,1 
Zakupy   8,1   6,6   5,9 12,4   7,9   7,1 
Odwiedziny miejsc rodzinnych   4,7   6,5   7,4 16,1   5,0   7,3 
Rozrywka (kluby, dyskoteki, 
puby) 12,8   6,0   5,1   2,2 12,1   5,7 

Inne biznesowe    4,5   5,9   6,6   4,4   4,7   5,9 
Uczestnictwo w wydarzeniach 
sportowych   1,6   5,2 34,6 23,4   4,6   6,7 

Udział w szkoleniu   6,3   5,0   1,5   4,4   5,9   5,0 
Cel zdrowotny   4,0   4,6   1,5   4,4   3,8   4,6 
Edukacja   6,9   3,3   7,4   5,1   6,0   3,4 
Udział w konferencji, seminarium   2,9   2,1   7,4   0,7   3,3   2,0 
 
 
Porównując cele przyjazdów w grupach turystów i odwiedzających jedno-

dniowych, można zauważyć regułę, świadczącą o przewadze celów turystycz-
no-poznawczych wśród turystów z lekką przewagą innych celów (np. religij-
nych, edukacyjnych, handlowych) wśród odwiedzających jednodniowych. Tu-
ryści zdecydowanie preferowali przyjazdy wypoczynkowe, poznawcze, odwie-
dziny znajomych i rodzin oraz turystykę aktywną (rys. 5.17). 

Cele przyjazdu wskazują na odmienność segmentu rynków zagranicznych     
i polskich. Winny być wskazówką, w jaki sposób organizować ofertę turystycz-
ną dla cudzoziemców i Polaków, która ma szanse być odmienną wobec  ofert in-
nych regionów Polski. Województwo łódzkie, w opinii badanych cudzoziem-
ców w 2009 roku, postrzegane było jako region wydarzeń sportowych, kongre-
sów, wydarzeń kulturalnych i religijnych (istotny segment diaspory żydowskiej, 
gości pochodzenia niemieckiego i czeskiego) oraz „korzeni rodzinnych”. W ro-
ku  2010  obraz  ten uległ  niewielkiej  zmianie,  był to raczej obszar ciekawy pod  
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Rys.  5.17. Cele przyjazdów turystów i odwiedzających jednodniowych  
do województwa łódzkiego w 2010 roku 

(wielokrotny wybór) 
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względem przyrodniczym, kulturowym i religijnym, stanowiący cel przyjazdów 
rodzinnych (turystyka sentymentalna), odpowiedni na wypoczynek i turystykę 
aktywną. 

 
 

Tabela  5.10. Główny cel przyjazdu do miejsca odwiedzanego na obszarze województwa łódzkiego w 2010 roku 
 

 
 

Nieco inaczej rozkładają się proporcje odpowiedzi przy wyborze celu głów-
nego (tab. 5.10). Większość respondentów (29%) wskazała cel wypoczynkowy     
i cel poznawczy (poznanie walorów przyrodniczych i antropogenicznych), który 
był głównym dla 11% ankietowanych. W 2010 roku zyskał na znaczeniu cel reli-
gijny. 

Wśród cudzoziemców dominował udział wypoczynku (25%) i wydarzeń 
sportowych (22%) (Łódź – zawody w koszykówce i siatkówce, Spała – mitingi     
i trening oraz Kutno – baseball), odwiedziny krewnych i znajomych (22%). Wo-
jewództwo łódzkie nie było natomiast dla tej grupy głównym celem przyjazdów 
poznawczych (za wyjątkiem wąskiej grupy zabytków) i turystyki aktywnej. 

Wśród Polaków zdecydowanie głównymi celami pobytu w miejscu odwie-
dzanym były wypoczynkowe (29%), religijne (10%) i poznawcze (11%), częściej 

Polacy Cudzoziemcy Ogółem 
(%) Główny cel 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Wypoczynek     30,9     29,3     18,0     24,6  29,7    28,9 
Cel religijny 3,5     10,2 3,1 5,1 3,5 9,8 
Zwiedzanie zabytków 9,6 8,2 0,8 5,8 8,8 8,0 
Odwiedziny krewnych 5,6 7,2 1,6 13,8 5,2 7,8 
Udział w imprezie kulturalnej 4,8 6,2 3,9 1,4 4,7 5,8 
Tranzyt 3,0 4,8 4,7 4,3 3,2 4,7 
Turystyka aktywna 2,4 4,8 0,8 0,0 2,2 4,4 
Udział w szkoleniu 6,2 4,5 0,8 5,1 5,7 4,5 
Odwiedziny znajomych 4,0 4,2 3,9 8,0 4,0 4,5 
Zakupy 3,8 3,7 0,8 2,9 3,5 3,7 
Uczestnictwo w wydarzeniach 
sportowych 1,0 3,3     35,9 21,7 4,2 4,8 

Poznanie walorów przyrody 1,1 2,1 0,0 0,0 1,0 1,9 
Udział w konferencji, seminarium 2,8 1,5 5,5 0,0 3,0 1,3 
Inne biznesowe  4,4 1,3 7,0 2,2 4,6 1,4 
Odwiedziny miejsc rodzinnych 3,4 1,0 5,5 0,7 3,5 1,0 
Edukacja 1,8 0,9 1,6 0,0 1,8 0,8 
Odwiedziny innych obiektów 2,5 0,8 0,8 0,0 2,3 0,7 
Cel zdrowotny 0,7 0,6 0,0 1,4 0,7 0,7 
Rozrywka (kluby, dyskoteki, puby) 1,6 0,5 0,0 0,0 1,4 0,4 
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niż cudzoziemcy wskazywali na turystykę aktywną (5%) i udział w imprezach 
kulturalnych (6%). 
 
 

Organizator przyjazdu 
 

W badanym okresie, podobnie jak w roku poprzednim, większość (68%) 
respondentów zorganizowała swoją podróż we własnym zakresie (w 2009 roku 
– 66%, w 2008 roku – 63%). Wskaźnik ten potwierdza brak na rynku odpo-
wiedniej liczby ofert pobytu zorganizowanego na obszarze województwa łódz-
kiego. Biura podróży były organizatorem pobytu w zaledwie 0,7% wskazań 
(rys. 5.18).  
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Rys. 5.18. Organizator przyjazdu do miejsca odwiedzanego w województwie łódzkim w 2010 roku 
 
 
Spada znaczenie zakładów pracy w organizacji pobytu (7%, w 2009 roku – 

13%, w 2008 – 16%). Znaczący odsetek odpowiedzi wskazywał na organizację 
pobytu przez znajomych i rodzinę (18%, w 2009 roku – 13%) oraz parafie (3,4%.) 
(wzrost znaczenia celu religijnego). 

Cudzoziemcy, podobnie jak w 2009 roku, przy organizacji pobytu na obsza-
rze województwa lub przyjazdu do województwa łódzkiego najczęściej korzy-
stali z własnych umiejętności i możliwości (45%), z pomocy znajomych i rodziny 
(21%) oraz organizacji przyjazdu przez zakład pracy (9%). Polacy podobnie,      
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w 70% przypadków, organizowali podróż we własnym zakresie oraz korzystali 
z pomocy rodziny, znajomych lub organizatorem był zakład pracy.  

Dzieląc grupę respondentów na turystów i odwiedzających jednodniowych 
zauważyć można wagę organizacji pobytu przez zakłady pracy wśród turystów 
(15%) a wśród odwiedzających jednodniowych wagę organizacji we własnym 
zakresie (74%). Niepokojący jest jednak brak organizacji pobytu przez biura 
podróży (tab. 5.11). 

 
 

Tabela  5.11. Organizator przyjazdu ankietowanych turystów i odwiedzających jednodniowych 
do województwa łódzkiego w 2010 roku 

 

Turyści Odwiedzający jednodniowi Ogółem Organizator przyjazdu 
do Łodzi (%) 

We własnym zakresie 58,8 74,2 66,7 
Zakład pracy 15,0    1,0   7,0 
Znajomi   9,5    6,2   7,7 
Rodzina 10,9    9,6 10,2 
Biuro podróży   0,6    0,7   0,7 
Szkoła/uczelnia   0,0    1,9   1,1 
Inny   5,2    6,4   8,7 

 
 

Osoby towarzyszące 
 

Interesującym jest, w jakim towarzystwie spędzali czas badani goście. Po-
dobnie jak w 2009 roku, w większości byli to członkowie rodzin i znajomi (58%) 
oraz partner (24%). Samotny charakter podróży deklarowało 11% badanych      
(w 2009 roku – 15%), a w grupie zorganizowanej 12% (w 2009 roku 13%). Polacy 
częściej podróżowali z rodziną i partnerem, cudzoziemcy ze znajomymi i samot-
nie (rys. 5.19). 

Dane te potwierdzają indywidualny sposób organizacji pobytu, źródło infor-
macji o odwiedzanym obszarze, jakim jest rodzina i znajomi, oraz mogą być 
wskazówką, jakiej oferty oczekują odwiedzający województwo łódzkie. Można 
postawić tezę, że preferowana jest oferta rodzinna (tematyczna) i towarzyska 
(rozrywkowa). 
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Rys. 5.19. Osoby towarzyszące w podróży po województwie łódzkim w 2010 r. 
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Środki transportu 
 

Istotnym elementem zagospodarowania turystycznego jest dostępność ko-
munikacyjna. W roku 2010 najwięcej z badanych turystów i odwiedzających jed-
nodniowych przybyło do województwa łódzkiego samochodem (78%). Jest to 
wzrost o ok. 20%. Polacy wybrali ten środek transportu w 80%, a cudzoziemcy 
w 59%, co wynika z dostępności tego środka na obszarze Polski (cudzoziemcy 
częściej korzystają ze środków komunikacji publicznej). Połączenia kolejowe 
wybrało tylko 3% respondentów, w stosunku do 23% z ubiegłego roku. Niestety 
wskaźniki te świadczą o słabnącej dostępności kolejowej województwa łódz-
kiego i wzroście indywidualnego ruchu samochodowego, szczególnie w okresie 
wakacyjnym i świątecznym (rys. 5.20).  
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Rys.  5.20. Środek transportu wykorzystany do przyjazdu do miejsca odwiedzanego 
 w województwie łódzkim w 2010 roku (turyści i odwiedzający jednodniowi) 

 
 

Na przyjazd w ramach wycieczki autokarowej wskazało 9% respondentów, 
co z kolei potwierdza wcześniej stawianą tezę o niewielkiej liczbie ofert biur 
turystycznych dla zorganizowanych wycieczek poznawczych po województwie 
(częściej z wycieczkami przyjeżdżali cudzoziemcy 22%). Został jednak zareje-
strowany wzrost znaczenia tego rodzaju transportu w porównaniu do 2009 roku  
Odwiedzający jednodniowi częściej niż turyści korzystali z roweru jako środka 
transportu po województwie łódzkim (prawie 8%) oraz transportu autoka-
rowego. 

Współcześnie w turystyce istotną rolę odgrywają połączenia lotnicze. Woje-
wództwo łódzkie niestety nie najlepiej wypada w tej formie dostępności komu-
nikacyjnej. W 2010 roku tylko 4% badanych skorzystało z połączeń lotniczych. 
Być może należy zadbać o lepszą reklamę połączeń lotniczych do Łodzi na ob-
szarze Polski i w krajach, z którymi mamy połączenia lotnicze, oraz promować 
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na rynkach zagranicznych ofertę przyjazdową, nie tylko do Łodzi, ale również 
do województwa łódzkiego. Najczęściej z tego środka transportu korzystali 
goście zagraniczni (47% w stosunku do 0,1% Polaków). Jest to znaczący wzrost 
w stosunku do 27% z 2009 roku, świadczący o wzroście znaczenia lotniska łódz-
kiego w regionie. Tym bardziej zasadna jest rozbudowa terminalu i promocja 
połączeń lotniczych wewnątrzkrajowych, a w szczególności wśród gości zagra-
nicznych.  

Z połączeń autobusowych skorzystało ponad 5% badanych, podobnie jak      
w roku 2009, nieco więcej obcokrajowców. Polacy częściej niż cudzoziemcy ko-
rzystali z roweru podczas podróży po województwie łódzkim (7%), cudzo-
ziemcy częściej niż Polacy docierali do celu podróży pociągiem (7%) (tab. 4.12). 

 
 

Tabela  5.12. Środek transportu wykorzystany do przyjazdu do miejsca odwiedzanego  
w województwie łódzkim w 2010 roku 

 

Polacy Cudzoziemcy Ogółem 
(%) Środek transportu 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Samochód 60,1 79,5 36,0 58,7 58,0 77,8 
Autokar turystyczny   4,9   7,3 14,7 21,7   5,8   8,6 
Rower   5,6   7,1   1,5   0,0   5,3   6,5 
Regularny autobus, bus   4,2   5,4   6,6   6,5   4,4   5,5 
Pociąg 23,4   3,0 22,1   7,2 23,3   3,3 
Motocykl   0,9   1,4   0,7   0,0   0,9   1,3 
Inny   1,3   0,9   0,0   1,4   1,3   1,0 
Samolot rejsowy   0,3   0,1 17,6 47,1   1,8   4,0 
Samolot czarterowy   0,1   0,0   9,6   1,4   0,9   0,1 

 
Sposoby spędzania czasu na odwiedzanym obszarze 

 
O jakości pobytu turystycznego na danym obszarze świadczy sposób spę-

dzania czasu wolnego (tab. 5.13). W strukturze spędzania czasu wolnego na ob-
szarze województwa łódzkiego odnotowano nieznaczne różnice w odniesieniu 
do zachowań z 2009 roku. 

Podobnie jak w roku ubiegłym większość respondentów wskazywała na spa-
cery (56%) i zwiedzanie (54%). Wśród cudzoziemców zainteresowanie zwiedza-
niem i wypoczynkiem na obszarze województwa łódzkiego wzrosło dwukrot-
nie. Wymienione formy spędzania czasu wolnego łączą się niewątpliwie z cela-
mi poznawczymi i wypoczynkowymi, na których wagę wskazywali responden-
ci. Wypoczynek w czasie wolnym deklarowało 52% badanych (nieco mniej cu-
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dzoziemców – 41% w stosunku do 53% wskazań Polaków). We wszystkich 
trzech sposobach spędzania czasu wolnego odnotowano znaczący wzrost w sto-
sunku do 2009 roku, o ok. 10–15%, świadczący o bardziej aktywnym sposobie 
spędzania czasu wolnego w 2010 roku. Wzrosło tym samym znaczenie turystyki 
aktywnej (z 12% w 2009 roku do 18% w 2010). Turyści i odwiedzający jedno-
dniowi (szczególnie cudzoziemcy) częściej uczestniczyli w wydarzeniach i im-
prezach kulturalnych.  
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Rys. 5.21. Sposoby spędzania czasu przez turystów i odwiedzających  
jednodniowych w województwie łódzkim w 2010 roku 



Analiza ruchu turystycznego w województwie łódzkim w 2010 roku w świetle badań ankietowych  
 

 

 111 

Tabela  5.13.  Sposób spędzania czasu wolnego na odwiedzanym obszarze województwa łódzkiego w 2010 roku 
 (wybór wielokrotny) 

 
Polacy Cudzoziemcy Ogółem 

(%) Sposób spędzania czasu 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Chodzę na spacery 44,8 57,0 48,9 41,3 45,2 55.7 
Zwiedzam 45,0 53,5 25,1 55,8 44,2 53,6 
Wypoczywam 38,8 53,3 20,7 40,6 37,2 52,2 
W restauracji, kawiarni 23,2 26,0 53,3 42,8 25,9 27,4 
Spotykam się ze znajomymi 23,5 23,0 43,0 39,9 25,2 24,5 
Turystyka aktywna 12,7 18,5   3,7   8,7 11,9 17,6 
Poznanie okolicy . 16,3 . 11,6 . 15,9 
Imprezy i wydarzenia   9,8 14,4   9,6 29,0   9,8 15,6 
W muzeum 11,3    8,6   7,4 12,3 11,0    8,9 
Realizuję zainteresowania   6,2    7,7   7,4 10,1    6,3    7,9 
W klubach, pubach, dyskotekach   7,4    7,2 14,8    9,4    8,0    7,4 
Zakupy   4,4    2,9   2,2    2,2    4,2    2,8 
W kinie   1,6    2,1 11,1    4,3    2,5    2,3 
W filharmonii, operze, teatrze   0,1    1,0   8,1    0,0    0,8    0,9 

 
 
W grupie badanych Polaków odnotowano spadek zainteresowania muzeami 

i zakupami, w grupie cudzoziemców natomiast spędzaniem czasu w obiektach 
gastronomicznych i rozrywkowych oraz w kinach i teatrach. 

Turyści spędzali nieco inaczej swój czas wolny niż odwiedzający jedno-
dniowi. Turyści częściej wypoczywali (65% do 42%), spacerowali (64% do 49%), 
zwiedzali (58% do 50%) i spotykali się w gronie znajomych (38% do 14%) w re-
stauracjach i kawiarniach (37% do 20%). Generalnie turyści wskazywali na 
większą rozmaitość sposobów spędzania czasu wolnego niż odwiedzający jed-
nodniowi, których w 2010 roku wyróżniało większe zainteresowanie zakupami. 
Odwiedzający jednodniowi byli bardziej zainteresowani spacerami (49%) i zwie-
dzaniem (50%) niż wypoczynkiem (42%) (rys. 5.21). 

 
 

Wykorzystanie bazy noclegowej 
 

Ogółem 44% badanych gości deklarowało nocleg na terenie województwa 
łódzkiego, w 2009 roku było to 52% badanych. Wśród badanych Polaków 40% 
gości nocowało na terenie województwa łódzkiego, wśród cudzoziemców było 
to aż 88%.  

W porównaniu do badań zeszłorocznych zmieniła się struktura wykorzy-
stanej bazy noclegowej. W hotelach nocowało nieco mnie osób (27% w stosunku 
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do 39% z 2009 roku), wśród cudzoziemców spadek nastąpił o 21%, wśród Po-
laków o 11%. Wzrosło jednocześnie znaczenie większości pozostałych obiektów 
noclegowych.  

Goście zagraniczni w 2010 roku nocowali w szczególności w hotelach (spa-
dek z 52% do 31%), u rodziny (wzrost z 7% do 25%) i znajomych (wzrost z 3% 
do 12%). Ponadto zaobserwowano wzrost wykorzystania przez cudzoziemców 
ośrodków sportowych (18%), własnych domów (4%) i pensjonatów (3%). Pod-
sumowując w bazie nierejestrowanej nocowało 43% turystów zagranicznych    
(w 2009 roku 15%). Tak znaczna zmiana wynikać może z dwóch powodów:        
z błędu wynikającego z przeprowadzonych badań ankietowych lub wzrostu 
znaczenia domów rodzinnych i znajomych dla przyjazdów urlopowych polskiej 
emigracji zarobkowej, w szczególności z Wielkiej Brytanii i Irlandii. 

 
 

Tabela  5.14. Struktura bazy noclegowej wykorzystanej na obszarze  
województwa łódzkiego przez respondentów w 2010 roku 

 

Polacy Cudzoziemcy Ogółem 
(%) Rodzaj bazy noclegowej 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Hotel 37,1 26,4 51,7 30,6 39,2 27,1 
Rodzina 14,7 24,1   6,8 24,8 13,6 24,2 
Znajomi   9,3 14,1   3,4 12,4   8,5 13,8 
Własny dom/mieszkanie 18,6   7,9   0,8   4,1 16,2   7,3 
Kwatera prywatna   2,7   6,9   3,4   0,0   2,8   5,7 
Ośrodek wczasowy   4,5   6,7   0,8   0,0   4,0   5,6 
Kemping lub pole namiotowe   1,9   4,4   0,8   0,0   1,8   3,7 
Ośrodek sportowy   2,5   0,0 13,6 18,2   4,0   3,0 
Motel   2,9   2,3   6,8   4,1   3,4   2,6 
Pensjonat   1,2   1,8   0,8   3,3   1,2   2,1 
Hostel   0,5   2,1   0,8   0,8   0,6   1,9 
Dom wycieczkowy   0,5   2,0   0,0   0,1   0,5   1,8 
Schronisko młodzieżowe   0,3   1,0   6,8   0,0   1,2   0,8 
Dom pielgrzyma/parafialny   1,0   0,0   2,5   0,0   1,2   0,0 
Własna działka   0,5   0,0   0,0   0,0   0,5   0,0 
Inne   1,6   0,3   0,8   1,6   1,5   0,4 

 
 
Polacy w 2010 roku korzystali częściej z nierejestrowanej bazy noclegowej 

(ok. 54% do 40% w 2009 roku). Nastąpił również spadek wykorzystania hoteli   
(z 37% do 26%) i wzrost znaczenia noclegów u rodziny (24%) i znajomych (14%). 
Ponadto wzrósł stopień wykorzystania kwater prywatnych, ośrodków wczaso-
wych, domów wycieczkowych, kampingów i hosteli (tab. 5.14). 
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Wydatki podczas pobytu turystycznego 
 

Najbardziej pożądanym efektem ruchu turystycznego są wpływy finansowe, 
jakie ten generuje. Średnia kwota wydatkowana na pobyt wyniosła w badanym 
roku 251 zł. W 2010 roku badani respondenci deklarowali najczęściej wysokość 
wydatków podczas pobytu na odwiedzanym obszarze do 50 zł (43%, w 2009 by-
ło to ok. 37%). W przedziale 51–200 zł znalazło się 31% badanych (tak samo        
w 2009 roku), kolejne 23% deklarowało wydatki w przedziale 201–1000 zł (29% 
w 2009 roku). Wydatki powyżej 1000 zł były rzadkością (tab. 5.15).  

  
 

Tabela  5.15. Kwoty deklarowanych wydatków na jedną osobę podczas pobytu 
na odwiedzanym obszarze województwa łódzkiego w 2010 roku 

 

Turyści Odwiedzający 
jednodniowi Ogółem 

Kwota wydatków 
(%) 

> 2000 zł   2,7   0,0   1,4 
1501–2000 zł   0,9   0,1   0,5 
1001–1500 zł   2,8   0,1   1,2 
501–1000 zł 16,8   0,8   7,7 
401–500 zł 10,3   1,8   5,5 
301–400 zł   6,1   0,9   3,1 
201–300 zł 14,3   1,4   7,0 
101–200 zł 20,4   7,6 13,1 
51–100 zł 15,8 18,8 17,4 
Do 50 zł   9,9 68,5 43,1 

 
 
Tak więc w 2010 roku goście odwiedzający województwo łódzkie częściej 

wydawali mniejsze kwoty w porównaniu z 2009 roku, co jest niewątpliwie kon-
sekwencją wzrostu udziału odwiedzających jednodniowych o 11% w stosunku 
do 2009 roku, którzy w 88% deklarowali wydatek do 100 zł, przy 26% udziale    
w tym przedziale turystów. Turyści najczęściej przeznaczali na pobyt kwoty     
w przedziale 100–300 zł (50%) i 500–1000 zł (27%). Średnio turysta pozostawił     
w województwie łódzkim w 2010 roku ok. 458 zł (w 2009 roku – 277 zł), a od-
wiedzający jednodniowy – 93 zł (w 2009 roku – 122 zł). 

Cudzoziemcy wydają chętniej i więcej podczas pobytu turystycznego, śred-
nio 845 zł na pobyt (w 2008 roku było to 610 zł, a w 2009 roku – 601 zł), Polacy 
ok. 198 zł (w 2008 roku było to 250 zł, w 2009 roku 220 zł). Wobec tego, w po-
równaniu z dwoma ubiegłymi latami, obserwujemy spadek średnich wydatków 
Polaków na pobyt w regionie łódzkim oraz ich wzrost u cudzoziemców, co ma 
przełożenie na zmiany w strukturze konsumpcji (tab. 5.16).  
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Tabela  5.16. Średnie wydatki gości odwiedzających województwo łódzkie w 2010 roku 
 

Pobyt Na jeden dzień Odwiedzający województwo łódzkie (zł) 
Ogółem 251   97 
Turysta 458 108 
Odwiedzający  jednodniowy   93   93 
Polacy 198   91 
Cudzoziemcy 845 163 
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Rys. 5.22. Kwoty przeznaczone przez respondentów na pobyt w województwie łódzkim w 2010 roku 
 
 
Badani Polacy wydawali na pobyt przede wszystkim kwoty do 200 zł (78%) 

w przeciwieństwie do cudzoziemców, którzy w tym przedziale stanowili zaled-
wie 19%. W przedziale 201–1000 zł cudzoziemcy, podobnie jak w 2009 roku,  
stanowili 62%, gdy Polacy tylko 22%. Kwoty powyżej 1000 zł deklarowali cu-
dzoziemcy na poziomie 18% (w 2009 roku 10%) (rys. 5.22).  

Deklarowane kwoty wydatków wiążą się ściśle ze statusem materialnym ba-
danych i proporcje zmieniły się nieznacznie w stosunku do 2009 roku, wzrosły 
w grupie gości zagranicznych, a zmalały wśród Polaków. 

Średni wydatek na jeden dzień wyniósł 97 zł, z tym, że 60% badanych Po-
laków deklarowało wydatek rzędu 50 zł, w odróżnieniu do 30% cudzoziemców. 
Cudzoziemcy deklarowali większe kwoty przeznaczone na jeden dzień pobytu 
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(średnio ponad 160 zł, przy 91 zł Polaków). Ponad połowa gości zagranicznych 
zadeklarowała wydatki od 100 do 200 zł, przy 1/3 Polaków (rys. 5.23). Turyści 
pozostawiali średnio 108 zł na dzień. 
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Rys. 5.23. Kwoty przeznaczone przez respondentów na 1 dzień pobytu  
w województwie łódzkim w 2010 roku 

 
 

Rysunek 5.24 przedstawia zróżnicowanie deklarowanych średnich kwot, 
wydatkowanych podczas pobytu w województwie na osobę, w grupie wybra-
nych państw. Największe kwoty deklarowane były przez badanych Australij-
czyków (średnio 2500 zł) i Koreańczyków (ponad 1700 zł).  

Brytyjczycy i Rosjanie w 2010 zł deklarowali wydatki na poziomie 1000 zł. 
Na podobnym poziomie jak w 2009 roku odnotowano wydatki Niemców, choć 
nieco wyższe.  

Różnice w wydatkach w stosunku do 2009 roku mogą wynikać z pewnej od-
mienności badanych grup cudzoziemców. Wydaje się, że istotna jest przede 
wszystkim wyliczona średnia kwota deklarowanych wydatków przez badanych 
cudzoziemców i Polaków. 
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Rys. 5.24. Średni wydatek respondentów na osobę podczas pobytu  
na odwiedzanym obszarze województwa łódzkiego w 2010 roku 

 
 

Turysta wydaje więcej podczas pobytu niż odwiedzający jednodniowy, po-
nieważ korzysta m.in. z usług noclegowych, a przy okazji z usług gastrono-
micznych i innych. Stąd pożądanym działaniem ze strony organizatorów prze-
strzeni turystycznej jest zatrzymanie gości na danym obszarze jak najdłużej. Cie-
kawym wskaźnikiem wydatków podczas turystycznego pobytu jest średnia 
kwota, wydatkowana w zależności od długości pobytu. Oczywiście, im pobyt 
dłuższy, tym kwota ta będzie wyższa, jednak będzie się relatywnie zmniejszała 
w przeliczeniu na dzień pobytu. Podczas dłuższego pobytu koszty stałe roz-
kładają się na kolejne dni (rys. 5.25). 

Badani respondenci deklarowali kwotę ok. 80 zł, jaką pozostawiają podczas 
krótkiego, kilkugodzinnego pobytu w miejscu odwiedzanym (są to najczęściej 
wydatki na zakupy, usługi gastronomiczne, bilety wstępu). Kiedy wydłużymy 
pobyt do jednego dnia, kwota ta wzrasta o ponad 30%, do 106 zł. Pobyt z noc-
legiem, generuje średnio kwotę 177 zł, co potwierdza słuszność tezy o potrzebie 
zatrzymania odwiedzającego na co najmniej jeden nocleg (jest to kwota jednak 
niższa niż w 2009 roku o 100 zł). W stosunku do 2009 roku więcej respondentów 
deklarowało nocleg u rodziny, znajomych, co wpłynęło na obniżenie kosztów 
noclegu na odwiedzanym obszarze, a w konsekwencji wydatków całkowitych. 
Pobyt 3–4 dniowy (2–3 noce) generował wydatki na poziomie 322 zł (w 2009 
roku – 385), do tygodnia (4–7 nocy) – 630 zł (w 2009 roku – 610 zł), do dwóch ty-
godni (7–14 nocy) – 830 zł (w 2009 – 621 zł) i powyżej 14 dni 1642 zł (w 2009 – 
926 zł).  
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Na zmiany te miał wpływ wzrost wydatków w grupie cudzoziemców, któ-
rzy pozostawiali zdecydowanie wyższe kwoty w 2010 roku Różnice w wydat-
kach wynikają również z wyżej już wspomnianego powodu, ankietowani Polacy 
obniżali koszty pobytu nocując u rodziny, znajomych lub we własnych miesz-
kaniach.  
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Rys. 5.25. Średni wydatek respondentów na osobę, w zależności od długości  
pobytu na odwiedzanym obszarze województwa łódzkiego w 2010 roku 

 
 

Konsumpcja usług turystycznych  
na obszarze województwa łódzkiego 

 
Forma wyjazdu turystycznego ściśle wiąże się z zakresem zakupionych 

usług turystycznych, z których w 2010 roku korzystało zaledwie 13% badanych 
respondentów (o 3% więcej w stosunku do 2009 r.), w tym 18% turystów i zaled-
wie 9% odwiedzających jednodniowych. Turyści i odwiedzający jednodniowi naj-
częściej korzystali z usług miejscowych przewodników i punktów IT (tab. 5.17).  

Z usług przewodnickich korzystało tylko 6% badanych, w tym 16% cudzo-
ziemców, w przeciwieństwie do 5% Polaków. Wynika z tego, że zorganizowana 
forma pobytu częściej cechowała gości zagranicznych. Podobnie z usług pilotów 
wycieczek częściej korzystali cudzoziemcy (6,5%). Na punkty Informacji Tury-
stycznej   (informacja  o  bazie  turystycznej,  komunikacji,  pomoc  w zorganizo- 
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Rys.  5.26. Najczęściej wskazywane miejsca odwiedzone lub planowane do odwiedzenia  
przez respondentów w województwie łódzkim w latach 2009–2010  

(wielokrotny wybór) 
 
 

Tabela  5.17. Konsumpcja usług turystycznych przez odwiedzających województwo łódzkie w 2010 roku 
 

Turyści Odwiedzający 
jednodniowi Polacy Cudzoziemcy Ogółem Wyszczególnienie 

(%) 
Miejscowy przewodnik 7,3 4,6 4,9 15,9 5,8 
Pilot wycieczek 2,7 1,6 1,9   6,5 2,1 
Instruktor 3,5 0,4 1,7   2,2 1,8 
Punkt informacji turystycznej 4,8 2,5 3,2   6,5 3,5 

 
 
waniu pobytu) wskazywało 3,5% badanych. Ponownie cudzoziemcy częściej 
korzystali z punktów IT (6,5% wskazań) w stosunku do 3,2% Polaków. General-
nie badani goście zagraniczni częściej korzystali z usług turystycznych, niż Po-
lacy. Również częściej korzystali z usług turyści niż jednodniowi odwiedzający. 
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Wyniki te, podobnie jak w roku 2009, potwierdzają indywidualny charakter 
organizacji przyjazdu do województwa łódzkiego oraz słabo zorganizowaną     
w województwie informację turystyczną i obsługę ruchu turystycznego, które 
stanowią podstawę organizacji ruchu turystycznego. 
 

Miejsca odwiedzane 
 

Ważnym dla oceny wykorzystania oferty turystycznej województwa jest 
m.in. określenie miejsc odwiedzanych przez badanych respondentów. Ankieto-
wani odwiedzający zostali zapytani o miejsca, które odwiedzili lub zamierzają 
odwiedzić podczas pobytu na obszarze województwa łódzkiego. Na rys. 5.26 
przedstawiono najczęściej wskazywane miejsca w 2009 i 2010 roku. Respondenci 
mieli możliwość wielokrotnego wyboru. 

W stosunku do ubiegłego roku wymieniane były również inne miejsca od-
wiedzane na obszarze województwa łódzkiego, jednak liczba wskazań była 
mniejsza i mniej reprezentatywna. Po porównaniu wskazań wzrosła ranga ta-
kich miast, jak Piotrków Trybunalski, Łódź i Sulejów, rejonu spalskiego i bełcha-
towskiego. 

 

 
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 od-
wiedzanego. Na atrakcyjność turystyczną miejsca składają się m.in. walory tury-
styczne, infrastruktura i zagospodarowanie turystyczne oraz dostępność komu-
nikacyjna. W rozdziale 5.3 przedstawione zostały opinie i oceny badanych         
w 2010 roku respondentów wybranych elementów atrakcyjności turystycznej      
z końcową prezentacją wskazanych w ankietach najatrakcyjniejszych turystycz-
nie miejsc. Ocenie poddane zostały usługi turystyczne i zagospodarowanie tu-
rystyczne, ich jakość oraz relatywność cenowa, możliwości zwiększenia wydat-
ków przez odwiedzających. Ponadto przeanalizowane zostały możliwości reko-
mendacji walorów województwa łódzkiego i deklaracje ponownego przybycia 
do miejsca odwiedzanego.  
 
 

Usługi i zagospodarowanie turystyczne  
w województwie w ocenie gości 

 
W 2010 roku, podobnie jak w 2009, najwyżej oceniona została życzliwość 

mieszkańców, atmosfera i gościnność (ocena 4,3 w skali 1–5). Wraz z wysoką 
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oceną bezpieczeństwa (3,9), czystości i estetyki (3,9), choć niższe w porównaniu 
z 2009 roku, odwiedzający wyrażali ogólnie dobrą ocenę samopoczucia w od-
wiedzanym miejscu, co jest ważne z punktu widzenia komfortu wypoczynku. 
Oceny te świadczą również o pozytywnym stosunku mieszkańców wojewódz-
twa łódzkiego do turystów (rys. 5.27). 
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Rys. 5.27. Średnia ocena respondentów wybranych elementów oferty  
i zagospodarowania turystycznego w województwie łódzkim w 2010 roku  
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Równie dobrze, oceny powyżej 4, wypadły wydarzenia kulturalne i sporto-
we oraz baza gastronomiczna (którą nieco lepiej oceniali cudzoziemcy) i nocle-
gowa. Tym samym jakość obsługi klienta oceniona została dobrze. 

Poniżej oceny dobrej (3,7) otrzymały dostępność komunikacyjna i transport 
lokalny (3,6). Niestety ocena ta wskazuje na postępujące niezadowolenie z niej 
wśród gości odwiedzających województwo łódzkie. Należy pamiętać, że bez 
wystarczającej dostępności do atrakcji turystycznych turysta do nich nie dotrze. 
W tym przypadku na dostępność komunikacyjną składały się połączenia komu-
nikacyjne, jakość dróg publicznych i szlaków turystycznych (pieszych, rowero-
wych, kajakowych i konnych). Na podobnym poziomie, jak w roku 2009 została 
oceniona jakość obsługi turystycznej (3,9), co z niską oceną informacji turystycz-
nej (3,9) i oznakowań turystycznych (3,5) wskazuje na konieczność ciągłego 
ulepszenia jakości obsługi i informacji turystycznej w terenie (wyniki te potwier-
dzone zostały przez stopień konsumpcji usług turystycznych). Być może jest 
potrzeba dokształcania w tym zakresie istniejących już kadr lub zbyt małą rolę 
odgrywają przygotowani do pracy w turystyce młodzi absolwenci szkół wyż-
szych (niedostateczne wykorzystanie istniejącego potencjału ludzkiego). 

Na szczególnie negatywne wyróżnienie zasługuje problem toalet publicz-
nych, ich brak bądź zatrważający stan sanitarny (najniższa ocena). 

Należy zaznaczyć, że poziom zadowolenia nie różnił się zasadniczo w 2010 
roku od ocen z 2009, co potwierdzają niewątpliwie wyniki ubiegłorocznych ba-
dań i niedostateczne tempo zmian, prowadzących do ulepszenia zagospodaro-
wania turystycznego w gminach i zwiększenia poziomu zadowolenia wśród od-
wiedzających turystyczne województwo łódzkie. Goście zagraniczni, podobnie 
jak w roku poprzednim wyżej ocenili ofertę i zagospodarowanie turystyczne 
województwa. 

Poza uśrednioną oceną usług turystycznych i zagospodarowania turystycz-
nego na odwiedzanym obszarze, warto przyjrzeć się procentowemu rozkładowi 
wskazań oceny opisanych wyżej składowych (tab. 5.18). Bardzo źle i źle ocenio-
ne zostały przede wszystkim toalety publiczne (15% wskazań), bardzo dobrze 
atmosfera miejscowości (37%), życzliwość mieszkańców (36%), gościnność (25%) 
i bezpieczeństwo (24%). Najczęściej respondenci oceniali poszczególne składo-
we dobrze. Przy tej ocenie wyróżnia się bezpieczeństwo (52% wskazań) i czys-
tość i estetyka (49%).  

Ogólnie odwiedzany obszar był najczęściej oceniany dobrze (w 30%) i bardzo 
dobrze (w 14%), choć 5% badanych wskazywało na ocenę złą i bardzo złą. Jest to 
nieznacznie lepszy wynik w porównaniu z rokiem ubiegłym. Na uwagę zasłu-
guje fakt, że aż 43% respondentów nie miała w tym zakresie zdania. 

Tabele 5.19 i 5.20 prezentują oceny cudzoziemców (ocenę dobrą i bardzo 
dobrą wystawiło 60% badanych, ocenę złą i bardzo złą 4%) i Polaków (ocenę 
dobrą i bardzo dobrą wystawiło 46% badanych, ocenę złą  i  bardzo złą 5%). Wy- 
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Tabela  5.18. Wybrane elementy odwiedzanego obszaru województwa łódzkiego  
w ocenie ankietowanych Polaków w 2010 roku 

 
Bardzo 
źle Źle Obojętnie Dobrze Bardzo 

dobrze 
Nie mam 
zdania Wyszczególnienie 

(%) 
Atmosfera miejscowości 0,1 1,1     8,2 49,4 37,2   4,0 
Baza noclegowa 0,1 1,0     5,6 20,1   8,1 65,1 
Bezpieczeństwo 0,7 3,1   11,4 52,4 23,7   8,8 
Czystość i estetyka 1,1 7,0   16,6 49,4 22,0   3,8 
Dostępność komunikacyjna 1,3 7,4   15,9 44,6 12,7 18,0 
Gastronomia 0,5 1,6     9,1 45,0 14,2 29,6 
Gościnność 0,1 0,8     6,2 37,7 24,8 30,5 
Informacja turystyczna 0,7 2,9     5,3 16,0   5,9 69,1 
Jakość obsługi turystów 0,5 1,5     3,7 13,3   4,7 76,3 
Oznakowanie turystyczne 3,0 9,6   15,9 33,3   8,4 29,9 
Rozrywka 0,6 3,3     6,5 13,6   6,5 69,6 
Toalety publiczne 4,2 10,9   12,6 18,1   4,3 49,9 
Transport lokalny 1,0 3,9     8,4 12,4   3,9 70,5 
Wydarzenia kulturalne 0,4 0,8     4,4 18,5   8,1 67,9 
Wydarzenia sportowe 0,1 1,8     4,4 13,4   7,7 72,6 
Życzliwość mieszkańców 0,2 1,1     4,3 36,6 36,2 21,5 
Ogółem 0,9 3,6     8,7 29,6 14,3 42,9 

 
Tabela  5.19. Wybrane elementy odwiedzanego obszaru województwa łódzkiego  

w ocenie ankietowanych cudzoziemców w 2010 roku 
 

Bardzo 
źle Źle Obojętnie Dobrze Bardzo 

dobrze 
Nie mam 
zdania Wyszczególnienie 

(%) 
Atmosfera miejscowości 0,0 1,4   8,7 52,9 34,1   2,9 
Baza noclegowa 0,7 0,7   8,0 48,6 14,5 27,5 
Bezpieczeństwo 2,2 1,4 13,0 62,3 14,5   6,5 
Czystość i estetyka 2,2    11,6 15,2 54,3 13,8   2,9 
Dostępność komunikacyjna 0,0 7,2 16,7 56,5 10,9   8,7 
Gastronomia 0,0 0,0   8,0 61,6 26,1   4,3 
Gościnność 0,0 0,0   3,6 56,5 30,4   9,4 
Informacja turystyczna 0,7 0,7   3,6 33,3   9,4 52,2 
Jakość obsługi turystów 0,0 2,2   2,9 27,5   8,7 58,7 
Oznakowanie turystyczne 4,3 4,3 13,0 34,8   7,2 36,2 
Rozrywka 0,0 2,9   8,0 25,4 13,8 50,0 
Toalety publiczne 5,8 9,4 25,4 30,4   7,2 21,7 
Transport lokalny 2,2 2,2   9,4 39,1 10,1 37,0 
Życzliwość mieszkańców 0,0 0,0   5,1 37,7 46,4 10,9 
Wydarzenia kulturalne 0,0 1,4   4,3 37,0 10,9 46,4 
Wydarzenia sportowe 0,0 1,4   4,3 29,0 20,3 44,9 
Ogółem 1,1 2,9   9,3 42,9 17,4 26,4 
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Tabela  5.20. Wybrane elementy odwiedzanego obszaru w ocenie respondentów w 2010 roku 
 

Bardzo źle Źle Obojętnie Dobrze Bardzo 
dobrze 

Nie mam 
zdania Wyszczególnienie 

(%) 
Atmosfera miejscowości 0,1 1,2   8,2 49,7 37,0   4,0 
Baza noclegowa 0,2 1,0   5,8 22,5   8,6 61,9 
Bezpieczeństwo 0,8 2,9 11,5 53,3 22,9   8,6 
Czystość i estetyka 1,2 7,4 16,5 49,8 21,3   3,8 
Dostępność komunikacyjna 1,2 7,4 16,0 45,6 12,6 17,2 
Gastronomia 0,4 1,5   9,0 46,4 15,2 27,5 
Gościnność 0,1 0,7   6,0 39,2 25,3 28,7 
Informacja turystyczna 0,7 2,7   5,2 17,5   6,2 67,7 
Jakość obsługi turystów 0,4 1,5   3,7 14,5   5,1 74,9 
Oznakowanie turystyczne 3,1 9,1 15,7 33,4   8,3 30,4 
Rozrywka 0,5 3,2   6,6 14,6   7,1 67,9 
Toalety publiczne 4,3    10,8 13,7 19,1   4,6 47,5 
Transport lokalny 1,1 3,7   8,5 14,6   4,4 67,6 
Wydarzenia kulturalne 0,4 0,9   4,4 20,0   8,3 66,1 
Wydarzenia sportowe 0,1 1,8   4,4 14,8   8,7 70,2 
Życzliwość mieszkańców 0,2 1,0   4,4 36,7 37,0 20,6 
Ogółem 0,9 3,7   8,7 30,7 14,5 41,5 

 
 
niki potwierdzają wcześniejszą analizę, wskazującą na wyższą ocenę zagospo-
darowania i oferty turystycznej przez cudzoziemców i bardziej krytyczną przez 
Polaków. Różnice te mogą być zdeterminowane odmiennymi miejscami,            
w których spędzają czas wolny goście z kraju i zagranicy.  
 
 

Ocena cen w stosunku do jakości świadczonych usług 
 

Wzorem lat poprzednich badani odwiedzający wyrażali swoja opinię na te-
mat relacji cen do jakości świadczonych usług. Relacje te oceniano w trzystop-
niowej skali: ceny wysokie, ceny odpowiednie i ceny niskie. Wyniki znajdują się 
w tab. 5.21. 

Najchętniej, podobnie jak w roku 2009, oceniano usługi gastronomiczne i za-
kupy, a 23% respondentów (największa grupa) uznało ceny za odpowiednie      
w stosunku do jakości usług. Cudzoziemcy wskazywali na niskie ceny w sto-
sunku do jakości oraz na ceny odpowiednie ( najczęściej w obiektach noclego-
wych, gastronomicznych i handlowych). Nieco inaczej Polacy, którzy zwracali 
uwagę na odpowiednie i zbyt wysokie (szczególnie w gastronomii) proporcje 
ceny do jakości usług. Dane te wskazują na wyjątkowe traktowanie usług gas-
tronomicznych przez cudzoziemców, częściej, niż Polacy korzystających z res-
tauracji. 
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Tabela  5.21. Relacje wysokości cen do jakości usług na obszarze województwa łódzkiego  
w opinii respondentów w 2010 roku 

 
Ceny 

wysokie odpowiednie niskie 
Brak 
opinii Usługa 

 
Relacja ceny 

do usługi 
(%) 

Polak 7,4 19,8   2,5 70,3 
cudzoziemiec 5,1 31,2 20,3 43,5 

Noclegi 

ogółem 7,2 20,8   4,0 68,0 
Polak        13,3 48,8   6,2 31,7 
cudzoziemiec 4,3 56,5 29,7   9,4 

Gastronomia 

ogółem 12,5 49,5   8,2 29,8 
Polak 9,5 51,8   8,4 30,3 
cudzoziemiec 6,5 55,1 22,5 15,9 

Zakupy 

ogółem 9,3 52,1   9,6 29,1 
Polak 3,9   7,9   1,1 87,0 
cudzoziemiec 2,9 10,1   8,7 78,3 

Teatr 

ogółem 3,8   8,1   1,8 86,3 
Polak 4,1 11,1   1,3 83,5 
cudzoziemiec 1,4 17,4   8,0 73,2 

Kino 

ogółem 3,9 11,6   1,9 82,6 
Polak 2,3   6,1   1,3 90,2 
cudzoziemiec 0,7 11,6   9,4 78,3 

Usługi 
przewodnickie 

ogółem 2,2   6,6   2,0 89,2 
Polak 4,2 12,3   4,0 79,5 
cudzoziemiec 2,2 25,4 17,4 55,1 

Transport lokalny 

ogółem 4,0 13,4   5,1 77,4 
Polak 2,5 18,5   6,6 72,5 
cudzoziemiec 2,2 29,0 21,7 47,1 

Muzea 

ogółem 2,4 19,4   7,9 70,3 
Polak 3,2 19,1   5,1 72,6 
cudzoziemiec 2,2 17,4 13,0 67,4 

Imprezy kulturalne 

ogółem 3,1 18,9   5,8 72,2 
Polak 8,7 19,5   2,7 69,2 
cudzoziemiec 2,9 26,8 11,6 58,7 

Baza sportowo-
rekreacyjna 

ogółem 8,2 20,1   3,4 68,3 
Polak 4,5 15,8   2,7 77,0 
cudzoziemiec 2,2 23,9 11,6 62,3 

Kluby, dyskoteki, 
puby 

ogółem 4,3 16,5   3,5 75,7 
Ogółem x 4,8 23,4   8,2 63,6 

 
 
Kolejne kategorie były już oceniane stosunkowo rzadko, co może świadczyć 

o niewystępowaniu poszczególnych usług w miejscu, gdzie prowadzone były 
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badania. Muzea i transport lokalny oceniono na podobnym poziomie, raczej ce-
ny odpowiednie (cudzoziemcy wskazywali na niskie).Ceny imprez kultural-
nych, biletów do kin i teatrów były oceniane raczej jako odpowiednie, aczkol-
wiek tylko dwukrotnie więcej Polaków wystawiło taką ocenę w stosunku do 
osób, które wskazywały na zbyt wysokie ceny. Świadczy to o sporej grupie od-
wiedzających, odmawiających sobie przyjemności korzystania z instytucji kul-
tury, m.in. ze względów finansowych lub ich braku w miejscu wypoczynku.     
W podobny sposób oceniona została baza sportowo-rekreacyjna. Reasumując, 
ceny w stosunku do jakości świadczonych usług w województwie łódzkim       
w roku 2010  określono raczej jako odpowiednie, podobnie jak w 2009 roku. 

 
 

Możliwości zwiększenia wydatków 
 

Połowa badanych uczestników ruchu turystycznego na obszarze wojewódz-
twa łódzkiego w 2010 roku byłaby skłonna podczas pobytu wydać więcej, niż to 
uczynili (w 2009 roku było to 52%) (tab. 5.22). Cudzoziemcy deklarowali taką 
możliwość w 48% przypadków, Polacy w 50%. Wśród pozycji wyróżnionych 
znalazły się wydatki na inne atrakcje, urozmaicające pobyt (19%), usługi gastro-
nomiczne(18%), zakupy (17%) i pamiątki (14%). Pozwala to sądzić, że oferta gas-
tronomiczna, rozrywkowa i tematyczna jest niewystarczająca.  

 
 

Tabela  5.22. Deklaracja większych wydatków przez respondentów na obszarze województwa łódzkiego w 2010 roku 
 

Polacy Cudzoziemcy Turyści Odwiedzający jednodniowi Ogółem 
Deklaracja 

(%) 
Tak 50,0 48,1 50,1 49,6 49,8 
Nie 50,0 51,9 49,9 50,4 50,2 

 
 

Rekomendacje województwa znajomym 
 

Zdecydowana większość badanych (82%) poleciłaby znajomym wojewódz-
two łódzkie, jako region interesujący turystycznie i godny uwagi poznawczej. 
Jest to porównywalny wynik do roku 2009, wówczas taką deklarację złożyło 
86% badanych. Tylko 3% (w 2009 roku również 3%) nie poleciłoby przyjazdu do 
województwa łódzkiego w celach turystycznych, a 14% nie potrafiło udzielić 
odpowiedzi (tab. 5.23). 

Większe uznanie zyskało województwo łódzkie w oczach Polaków (83%), 
niż cudzoziemców (81% rekomendowało przyjazd, tj. o 8% więcej).  

W roku 2010 częściej niż w 2009 rekomendacje dotyczyły walorów przyrod-
niczych i antropogenicznych województwa łódzkiego, możliwości wypoczynku 
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i klimat, co z pewnością jest potwierdzeniem rosnącego znaczenia regionu łódz-
kiego w Polsce dla wypoczynku, rekreacji i podróży poznawczych. Wśród nega-
tywnych opinii, podobnie jak w 2009 roku, przeważała niska jakość świadczo-
nych usług turystycznych, częsty brak odpowiedniego oznakowania turystycz-
nego lub jego dewastacja, brud i śmieci w odwiedzanych miejscach, niedbałość  
o estetykę miejsca.  

Reasumując, opinie o nieatrakcyjności turystycznej województwa łódzkiego 
można wobec tego uznać za nieprawdziwe i krzywdzące.  

 
Tabela 5.23. Rekomendacja województwa łódzkiego przez respondentów w 2010 roku 

 
Polacy Cudzoziemcy Ogółem 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 Rekomendacja 
(%) 

Tak 85,4 82,6 73,0 81,1 85,7 82,4 
Nie   3,6   3,2   1,6   2,9   3,3   3,2 
Nie wiem 11,0 14,2 25,4 16,0 11,0 14,4 

 
 

 
Deklaracja ponownych odwiedzin województwa 

 
Prawie 90% badanych uczestników ruchu turystycznego deklarowało w 2010 

roku ponowne odwiedziny miejsc turystycznych w województwie łódzkim,     
w tym 62% wyraziło pewność w swojej deklaracji. Częściej ponowne odwie-
dziny deklarowali Polacy (90%), niż cudzoziemcy (85%). Cudzoziemcy częściej 
deklarowali niechęć wobec ponownego przyjazdu do województwa łódzkiego 
(7%) (tab. 5.24).  
 

Tabela  5.24. Deklaracja ponownych odwiedzin województwa łódzkiego  
przez respondentów w 2010 roku 

 

Polacy Cudzoziemcy Ogółem 
Deklaracja 

(%) 
Na pewno tak 63,9 44,2 62,3 
Raczej tak 26,0 40,6 27,2 
Raczej nie   2,1   6,5   2,5 
Na pewno nie   0,1   0,0   0,1 
Nie wiem   7,8   8,7   7,9 

 
Wyniki te, podobnie jak w 2009 roku, potwierdzają charakter segmentu kli-

entów, korzystających z produktów turystycznych województwa łódzkiego. 
Walory turystyczne województwa są mniej atrakcyjne dla części gości z zagra-
nicy, co nie oznacza, że nie jest to potencjalny klient, którego należy zachęcać do 
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przyjazdu na badany obszar. Jednak głównym klientem wydaje się być nadal 
odwiedzający z Polski, w szczególności Polski centralnej. Wyrażane opinie         
o gościnności województwa łódzkiego potwierdzają również motywy powtór-
nego przyjazdu, były to najczęściej ponowne odwiedziny znajomych, rodziny      
i miejsc, w których spędza się miło czas wolny i efektywnie wypoczywa. No-
wością w 2010 roku jest wzrost znaczenia możliwości uprawiania turystyki ak-
tywnej na obszarze województwa łódzkiego. 

 
 

Ocena atrakcyjności turystycznej województwa łódzkiego 
 

Rysunek 5.28 przedstawia przestrzenne rozmieszczenie wskazanych atrakcji 
turystycznych województwa łódzkiego. Interesujące jest porównanie wskazań      
z  roku  2008, 2009 ze wskazaniami z roku 2010.  Wyróżniają się  tradycyjnie naj- 
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Rys. 5.28. Najczęściej wymieniane przez respondentów atrakcje turystyczne  
województwa łódzkiego w latach 2008–2010 roku (wielokrotny wybór) 
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atrakcyjniejsze obszary wzdłuż rzeki Pilicy, lasów spalskich i Sulejowa, zbiorni-
ka Jeziorsko i term uniejowskich, Arkadii, Nieborowa oraz obszar bełchatowski, 
wieluński i przedborski. 

 
 

5.4. Sylwetka odwiedzającego województwo łódzkie 
 

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

Sylwetka odwiedzającego krajowego 
 

Jest to mieszkaniec miasta z województwa łódzkiego lub mazowieckiego. 
Osoba raczej młoda w przedziale 20–40 lata, posiadająca wykształcenie wyższe, 
aktywna zawodowo lub ucząca się o statusie materialnym dobrym lub średnim. 
Po raz kolejny odwiedza atrakcje turystyczne województwa łódzkiego, przeby-
wająca na odwiedzanym obszarze raczej bez noclegu, najczęściej do 6 godz. 
Jeżeli nocująca to, 2–3 noce, ale na terenie województwa łódzkiego. Nocująca      
w hotelu, u rodziny, znajomych lub we własnym domu. Pozyskuje informacje    
o atrakcjach województwa łódzkiego od rodziny i znajomych oraz z Internetu. 
Najczęstszym motywem przyjazdu jest chęć poznania walorów województwa 
pod wpływem rekomendacji innych. Głównym celem przyjazdu jest wypoczy-
nek, ale również poznanie walorów przyrodniczych i antropogenicznych. Orga-
nizatorem podróży jest najczęściej sam odwiedzający. Nie korzysta z usług biur 
podróży, najczęściej podróżuje z rodziną i znajomymi. Korzysta zwłasnego sa-
mochodu, autokaru lub roweru. Czas wolny spędza chodząc na spacery, zwie-
dzając i wypoczywając aktywnie. Jego średni wydatek podczas turystycznego 
pobytu jest na poziomie 200 zł. Bardzo rzadko korzysta z usług firm obsługu-
jących ruch turystyczny. Wystawia ogólną ocenę odwiedzanemu obszarowi (in-
frastruktura, atmosfera, atrakcyjność) na poziomie 3,9 (w skali 1–5). Relacje ceny 
do jakości usług ocenia właściwie, najatrakcyjniejsze są dla niego ceny w obiek-
tach gastronomicznych i handlowych. Jest to odwiedzający, który rekomenduje 
przyjazd turystyczny do województwa łódzkiego i deklaruje ponowne przy-
bycie. 
 
 

Sylwetka odwiedzającego zagranicznego 
 

Jest to obywatel UE, zazwyczaj mieszkaniec Wielkiej Brytanii, mężczyzna 
będący przejazdem przez województwo łódzkie w przedziale wiekowym 25–40 
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lat lub 50–64 lata. Jest dobrze wykształcony, nieco lepiej niż Polak, aktywny 
zawodowo lub studiujący. Status materialny ocenia dobrze i średnio. Jest osobą, 
która po raz pierwszy odwiedza województwo łódzkie. 

Nocuje raczej na terenie województwa, najczęściej od 4 do 7 nocy, częściej niż 
Polak na odwiedzanym obszarze, w hotelu lub u rodziny. Informacje o woje-
wództwie łódzkim pozyskuje od rodziny i znajomych oraz ze stron interne-
towych. Częściej niż Polak przyjeżdża do województwa łódzkiego bez jakiejkol-
wiek wiedzy o nim. Najczęstszym motywem przyjazdu jest chęć poznania wo-
jewództwa pod wpływem rekomendacji innych i udział w wydarzeniach spor-
towych. Główny cel przyjazdu to odwiedziny rodziny, znajomych, zwiedzanie    
i udział w imprezach sportowych.  
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Rys. 5.29. Sylwetki odwiedzających województwo łódzkie w roku 2010 
 
 
Przyjazd organizuje we własnym zakresie. Towarzyszami podróży są najczę-

ściej znajomi i partner. Przyjeżdża na obszar województwa samochodem, przy-
latuje samolotem rejsowym bądź z wycieczką autokarową. Czas wolny spędza 
zwiedzając, wypoczywając i odwiedzając restauracje i kawiarnie. Jego średni 
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wydatek na pobyt w województwie łódzkim to ponad 800 zł. Stosunkowo czę-
sto korzysta z usług przewodnickich. Wystawia ogólną ocenę odwiedzanemu 
obszarowi (infrastruktura, atmosfera, atrakcyjność) na poziomie 4 (w skali 1–5). 
Najsłabiej ocenia toalety publiczne, oznakowanie turystyczne, transport lokalny 
i dostępność do Internetu. Najlepiej ocenia życzliwość mieszkańców, atmosferę      
i gościnność. Relacje ceny do jakości usług ocenia właściwie, najatrakcyjniej ceny 
w obiektach gastronomicznych i noclegowych. Jest to odwiedzający, który re-
komenduje przyjazd turystyczny do województwa łódzkiego oraz deklaruje po-
nowne przybycie. 
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6. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH  
ZAGRANICZNYCH RYNKÓW TURYSTYCZNYCH  

W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH  
W 2010 ROKU  

 
 
Badania rynkowe, których podstawową bazę empiryczną stanowią między-

narodowe segmenty turystyczne charakteryzują się znacznym stopniem nie-
pewności formułowanych sądów oraz gwałtownymi zmianami w przebiegu 
wydarzeń zarówno społecznych, politycznych, jak i przyrodniczych. Dokonane 
podziały priorytetowych rynków wymagają, nawet w krótkim okresie, znaczą-
cych modyfikacji. Planiści branży turystycznej oraz zarządzający różnorodnymi 
produktami turystycznymi stają niejednokrotnie przed podjęciem kluczowych 
decyzji, także w obszarach znacznego ryzyka zakładanych efektów. Prowadzo-
ne badania, obejmujące charakterystykę ruchu turystycznego w województwie 
łódzkim i Łodzi, zmierzają do uzyskiwania bardziej precyzyjnych informacji      
o przybywających z zagranicy m.in. poprzez zwiększenie udziału tej grupy an-
kietowanych gości w regionie łódzkim. Wywiady z cudzoziemcami cechują się 
jednocześnie podwyższonym stopniem dociekliwości badacza. Podjęte starania 
powinny ograniczać znaczny zakres przypadkowych i niestabilnych zachowań 
turystycznych, wywoływanych wyjątkowymi czynnikami zewnętrznymi.. 

W poprzednich rozdziałach omówiono różnorodny zakres zagadnień, w któ-
rych wszechstronnie zaprezentowano przybywających do Łodzi i województwa 
łódzkiego gości krajowych i zagranicznych. Przedstawione wcześniej analizy 
wskazują jednoznacznie na ograniczony zakres przyjazdów zagranicznych.       
W omawianym okresie badawczym udział przybywających spoza Polski w an-
kietowanej zbiorowości (2764 osoby) był wyższy (13%), w porównaniu z obser-
wacjami przeprowadzanymi w latach ubiegłych (tab. 6.1). 

Udział respondentów zagranicznych w ogólnej liczbie badanych w Łodzi  
ukształtował się na poziomie 8%, natomiast w populacji dla województwa 
łódzkiego wyniósł 5%. W efekcie przeprowadzonych badań, razem cudzo-
ziemcy w badanej zbiorowości stanowili 13% (cała badana populacja składała 
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się z. 2764 osób). Można zatem wskazać na poprawiającą się skuteczność sto-
sowanych technik badań terenowych, umożliwiających uzyskanie pełniejszej 
charakterystyki zagranicznych segmentów turystycznych przybywających na 
obszar Polski Środkowej. Dobór próby opierał się na reprezentatywności prze-
strzennej, co zostało już omówione w części metodycznej prezentowanej pracy.  

 
 

Tabela 6.1. Udział cudzoziemców (%) w ogólnej grupie respondentów 
w kolejnych okresach badawczych 

 
Rok Wyszczególnienie 2008 2009 2010 

W Łodzi 6 5 8 
W województwie łódzkim 4 6 5 
Ogółem obcokrajowcy 10 11 13 

 
 
Tegoroczne prace analityczne doprowadziły do wyodrębnienia pięciu obsza-

rów, podlegających dalszej, konsekwentnej charakterystyce. Zaliczono do nich 
przybywających: z Wielkiej Brytanii oraz z Niemiec, z pozostałych krajów Unii 
Europejskiej, z innych obszarów położonych na kontynencie europejskim,          
z państw pozaeuropejskich. W porównaniu z 2009 rokiem wyodrębniono seg-
ment brytyjski, ze względu na jego największy udział wśród ankietowanych 
gości zagranicznych. Niezmiennie największym odbiorcą łódzkich usług tury-
stycznych pozostają mieszkańcy przestrzeni Unii Europejskiej (ponad 75%). Ma-
my zatem do czynienia ze zjawiskami o łatwo przewidywalnym przebiegu,       
w których odległość geograficzna, koszty podróży i dystans społeczny odgry-
wają kluczową rolę.  
 
 

6.1. Rynek turystów zagranicznych  
w województwie łódzkim 

 
Dalsze etapy dociekań analitycznych zmierzały do określenia wiodących 

cech wyodrębnionych segmentów na zagranicznych rynkach turystycznych. 
Poszukiwano w ten sposób istotnych wskazań, niezbędnych do konstruowania 
skutecznych narzędzi marketingu geograficznego. Mimo pozyskania informacji, 
posiadających znaczny obszar niepewności epistemologicznej, można z dużym 
prawdopodobieństwem przedstawić wiodące cechy zagranicznych odbiorców 
usług turystycznych zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego. 
Wskazanym kwestiom są poświęcone kolejne części prezentowanego opraco-
wania.  

Ostateczna wersja analizy uzyskanych informacji empirycznych opiera się na 
jednolitym kryterium, w którym założono, że każdy problem jest traktowany 
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jako całość. W konsekwencji przyjęto miarę w postaci 100%, dla każdego rozpa-
trywanego przypadku. Stąd wartości procentowe dla pojedynczych wykresów    
i tabel oznaczają udział procentowy w kontekście wszystkich przedstawianych 
w nich liczb.  
 
 

Kryteria geograficzne 
 

W porównaniu do lat poprzednich zaobserwowano istotną zmianę w aktyw-
ności turystycznej mieszkańców różnych obszarów geograficznych. Istotny 
segment zagraniczny dla gospodarki turystycznej województwa łódzkiego, tzn. 
liczba gości z Niemiec uległa zwiększeniu, także poprawił się ich względny 
udział (z 17% do 22%) w badanej populacji (rys. 6.1). Natomiast w minionym 
roku przybywający z Wielkiej Brytanii zdominowali obszar turystyczny woje-
wództwa łódzkiego (31% w badanej populacji) – rys. 6.2. Radykalną zmianę za-
notowano także wśród przybywających z krajów starego kontynentu poło-
żonych  poza  obszarem  Unii  Europejskiej   (z 26% do 3%)  –  rys. 6.2.  Z  jednej  
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Rys. 6.1., 6.2.  Porównanie obszarów geograficznych dla województwa łódzkiego  
w 2009 i 2010 roku 
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strony można wskazać na konsekwencje wprowadzenia w 2007 roku admini-
stracyjnych granic Unii Europejskiej (zwłaszcza dla krajów z Europy Wschod-
niej). Z drugiej zaś strony, statystyki Instytutu Turystyki w Warszawie ukazują 
jednak znaczny wzrost przybywających do Polski zza jej wschodniej granicy. 
Przyczyn powstałej sytuacji empirycznej można upatrywać w odległości woje-
wództwa łódzkiego od wschodniej granicy Unii Europejskiej lub należy to roz-
patrywać, jako efekt przestrzennego doboru próby badawczej. 

Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia podejmowanych działań w ra-
mach nowoczesnego marketingu geograficznego jest określenie formy osadni-
czej skąd pochodzą przybywający. W 2010 roku wszyscy ankietowani wskazali 
na miasto, jako miejsce zamieszkania. Warto zaznaczyć, że co druga osoba przy-
bywająca z Wielkiej Brytanii deklarowała stały pobyt w Londynie. W tegorocz-
nej edycji badań londyńczycy stanowią najliczniejszą grupę, wyodrębnioną ze 
względu na miejsce zamieszkania.  
 
 

Kryteria demograficzno-społeczne 
 

Motywy aktywności turystycznej, oraz podstawowe cele wyjazdu stają się 
dość często zrozumiałe w sytuacji, kiedy poznajemy pochodzenie narodowoś-
ciowe respondentów. W analizowanym przykładzie mamy do czynienia z sytu-
acją zbliżoną do charakterystyki w ubiegłym roku. W większości przypadków 
deklarowano niepolskie pochodzenie (rys. 6.3). Natomiast na rynku brytyjskim 
zaobserwowano odwrotny układ, tzn. dominują osoby posiadające polskie 
korzenie. Otrzymaliśmy, zatem układ relacji w miarę zrównoważony, gdzie ok. 
40% ankietowanych cudzoziemców deklaruje polskie pochodzenie. Przedsta-
wione informacje należy uznać za niekorzystne dla gospodarki turystycznej      
w regionie łódzkim. Przybywający do województwa łódzkiego czynią to zazwy-
czaj z konieczności, a w mniejszym stopniu przyjazd jest rezultatem swobod-
nych wyborów poznawczych, biznesowych, rozrywkowych, itp. Region łódzki 
stanowi zatem obszar odwiedzany, po uprzednim porzuceniu (czasowym, bądź 
stałym). Można się dopatrzyć także, ograniczonej atrakcyjności województwa 
łódzkiego jako miejsca docelowych przyjazdów turystycznych. Dalszy ciąg pro-
wadzonej analizy niestety potwierdza sugestie przedstawione w tej części opra-
cowania, które w lapidarnej formie można ująć w następujący sposób – jedno-
wymiarowi turyści odwiedzają zaściankowy region. 

W badaniach marketingowych wskazuje się także na płeć turystów, jako is-
totny czynnik determinujący zachowania rynkowe. Rzeczywiście, w wielu przy-
padkach płeć determinuje skłonności do konsumpcji różnorodnych towarów.  

W badanej populacji zanotowano, we wszystkich obszarach geograficznych 
nieznaczną  przewagę w liczebności  mężczyzn  (rys. 6.4).  Fakty te potwierdzają  
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Rys. 6.3. Deklaracja polskiego pochodzenia cudzoziemców ankietowanych  
w województwie łódzkim w 2010 roku 
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Rys. 6.4. Płeć ankietowanych cudzoziemców w województwie łódzkim w 2010 roku 
 
 

jedynie prawo migracyjne o przewadze mężczyzn w przemieszczeniach na dal-
sze odległości.  

Przybywający goście do województwa łódzkiego są grupą dobrze wykształ-
coną. Podobnie, jak we wcześniejszych badaniach ponad połowa respondentów 
deklarowała wykształcenie wyższe (rys. 6.5). Znaczny udział dobrze wykształ-
conych turystów, wyraźnie wskazuje na poszukiwanie przez nich wysokiej ja-
kości, także wyrafinowanych usług turystycznych. Jednak z uwagi na wcześ-
niejszą deklarację pochodzenia polskiego, taka sugestia może okazać się nie-
prawdziwa. Można spodziewać się, że dla odwiedzających strony rodzinne, ko-
rzystanie z usług turystycznych jest zbędne, a tym samym ich jakość ma mar-
ginalne znaczenie.  

Niezmiernie ważnym parametrem demograficznym, pomagającym w kon-
struowaniu terytorialnego produktu turystycznego pozostaje wiek przybywają-
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cych gości. W prezentowanej analizie dokonano połączenia różnych grup wie-
kowych. Pozwoliło to określić etapy życia turystów, dość często w badanym 
przypadku związane z karierami zawodowymi emigrantów z Polski. Pierwszy 
przedział wiekowy określa etap edukacyjny (15–24 lata), drugi przedział określa 
etap poszukiwań po zakończeniu edukacji (25–34 lata), trzeci przedział wieko-
wy pozwala zidentyfikować etap stabilizacji zawodowej (35–49 lat), czwarty 
przedział wiekowy obejmuje etap osiągania dojrzałości życiowej (50–64 lat), 
oraz piąty przedział, tzn. etap emerytalny (65 i więcej lat). Skonstruowany sche-
mat kariery życiowej i zawodowej powinien być przydatnym narzędziem ana-
lizy rynkowej.  
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Rys. 6.5. Wykształcenie ankietowanych cudzoziemców  
w województwie łódzkim w 2010 roku 

 
 
W badanej zbiorowości gości zagranicznych dominują osoby pozostające na 

etapie poszukiwań swoich dróg życiowych (rys. 6.6). Podobny udział reprezen-
tują przybywający w wieku szkolnym i studenckim, oraz turyści osiągający etap 
dojrzałości zawodowej. Na tej podstawie można wskazać potrzeby, jakie mają 
przybywający do województwa łódzkiego w zakresie repertuaru i poziomu 
świadczenia usług turystycznych. Należy zwrócić uwagę na przygotowanie 
oferty edukacyjno-poznawczej i rozrywkowej oraz produktów zdecydowanie 
bardziej wyrafinowanych dla turystów będących na etapie dojrzałości życiowej i 
zawodowej. Paradoksalnie największa liczbowo grupa gości zagranicznych wy-
maga ograniczonego zainteresowania zarządzających gospodarką turystyczną 
w województwie, ponieważ są to w większości Polacy pracujący za granicą 
pozostający w fazie wyboru własnej kariery. Popyt turystyczny zgłaszany przez 
tę grupę wiekową jest znacznie ograniczony. Analizując poszczególne rynki za-
graniczne należy zauważyć istniejące różnice w liczebności poszczególnych 
grup wiekowych (rys. 6.6). Najliczniejszą zbiorowością byli przybywający           
z Wielkiej Brytanii młodzi emigranci zarobkowi. Znaczna liczba nie oznacza jed-
nocześnie znacznie wyższych dochodów zwłaszcza, że ta zbiorowość nie przy-
jechała w celach turystycznych. Podkreślenia wymaga fakt stabilności rynku 
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niemieckiego. Podobnie jak w ubiegłych latach przyjeżdżają z Niemiec turyści 
ze starszych grup wiekowych, posiadający znaczne doświadczenie turystyczne.  

Wśród badanych przybywających z Wielkiej Brytanii dominują osoby 
aktywne zawodowo (90% badanych Brytyjczyków), natomiast na pozostałych 
rynkach udział aktywnych zawodowo kształtuje się na poziomie ok. (50%). Poza 
rynkiem brytyjskim istotną grupą są także studenci i uczniowie, pojawiający się 
marginalnie wśród przybywających z Wielkiej Brytanii.  
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Rys. 6.6. Struktura wiekowa ankietowanych cudzoziemców  
w województwie łódzkim w 2010 roku 
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Rys. 6.7. Sytuacja materialna ankietowanych cudzoziemców  
w województwie łódzkim w 2010 roku 

 
 
Z punktu widzenia planowania działań turystycznych na obszarach recep-

cyjnych nie bez znaczenia jest pytanie o sytuację materialną przybywających 
gości zagranicznych. Rozkład deklaracji o statusie materialnym respondentów 
nie różni się zasadniczo ze względu na zróżnicowanie geograficzne (rys. 6.7). 



Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku 
 

 

 
138 

Większość osób określiła na poziomie dobrym swoją sytuację finansową. Po-
dobnie jak w roku 2009 zwraca uwagę zwiększony udział deklarujących bardzo 
dobry status materialny wśród turystów przybywających do województwa łódz-
kiego z krajów pozaeuropejskich. Przedstawione informacje o charakterze de-
mograficzno-społecznym pokazują różnorodność rynków zagranicznych, mimo 
występujących podobieństw. Powinno stanowić to istotną wskazówkę dla władz 
samorządowych przy planowaniu działań marketingu ukierunkowanego geo-
graficznie.   

 
 

Częstotliwość wizyt w województwie łódzkim  
i planowana długość pobytu 

 
Niezmiennie potwierdzają się opinie, świadczące o braku znaczącej liczby 

powrotów turystycznych. Jeżeli mamy do czynienia z ponownymi odwiedzi-
nami województwa łódzkiego to nie wynikają one ze szczególnych walorów 
regionu łódzkiego. Mamy do czynienia z powrotami narzuconymi, w których 
podstawową determinantą są szeroko rozumiane sprawy rodzinne. Przedsta-
wione wnioskowanie opiera się na znaczącej liczbie odwiedzających obszar 
województwa łódzkiego z częstotliwością „raz na kilka miesięcy” (rys. 6.8). Po-
dobne czynniki mogą oddziaływać na zachowania turystyczne przybywających 
z krajów położonych poza Europą. Niewątpliwie część tych przyjazdów ma cha-
rakter rodzinny, natomiast pozostałe mogą być spowodowane atrakcyjnością re-
gionu łódzkiego. Z racji położenia województwa w centrum Polski, marginalnie 
pojawiają się wizyty „raz w tygodniu i częściej”. Z pewnością województwa 
przygraniczne czerpią korzyści wywołane tego typ aktywnością odwiedza-
jących jednodniowych (np. zachodniopomorskie, podlaskie, dolnośląskie).  
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Rys. 6.8. Częstotliwość przyjazdów ankietowanych cudzoziemców  
w województwie łódzkim w 2010 roku 
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Rys. 6.9. Planowana długość pobytu ankietowanych cudzoziemców  
w województwie łódzkim w 2010 roku 

 
 
Czas pobytu odwiedzających w przestrzeni turystycznej pozwala określić 

zakres usług niezbędnych do obsługi ruchu turystycznego. Goście jednodniowi 
mają inne oczekiwania, a ich wymagania różnią się od planujących znacznie 
dłuższe pobyty. Wydłużenie czasu pobytu na obszarze recepcyjnym powoduje 
zazwyczaj rozwój gospodarki turystycznej od produktów szybkiej i powierz-
chownej percepcji, do produktów złożonych, wszechstronnych, wymagających 
dobrego smaku i znacznego doświadczenia w branży organizacji czasu wol-
nego. Gospodarka turystyczna nastawiona na zaspokojenie potrzeb turystów 
preferujących dłuższe pobyty powinna charakteryzować się większą trwałością i 
stabilnością finansową.  

W badanej grupie gości zagranicznych mamy w znacznej mierze do czy-
nienia z osobami przebywającymi więcej niż jeden dzień na obszarze woje-
wództwa łódzkiego (rys. 6.9). Z tego względu analizowaną populację potrakto-
wano jako turystów (mimo 12% odwiedzających jednodniowych). Bardzo ko-
rzystny jest znaczący udział turystów planujących pobyty z więcej niż jednym 
noclegiem. Pozostaje jednak odpowiedź na pytanie, jak jest struktura udziela-
nych noclegów na obszarze województwa łódzkiego? Rozważania w tej kwestii 
zostaną przedstawione w dalszej część prezentowanego rozdziału.  
 

 
Źródła informacji o województwie 

 
We wcześniejszych analizach ruchu turystycznego w województwie łódzkim 

wyraźnie wskazywano na źródła informacji o odwiedzanym obszarze. Podkreś-
lano także niebagatelne znaczenie uzyskanych tą drogą informacji, które powin-
ny doprowadzić do opracowania efektywnych narzędzi oddziaływania na kon-
sumenta usług turystycznych. Otrzymane w 2010 roku rezultaty badań tereno-
wych wskazują na trwałość dwu źródeł informacji o regionie łódzkim, tzn. opi-
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nii rodziny i znajomych, oraz Internetu. Pozostałe środki oddziaływania na ak-
tywność turystyczną odgrywają znacznie pośledniejszą rolę (tab. 6.2).  

 
 

Tabela  6.2. Główne źródła informacji o województwie łódzkim w 2010 roku 
 

 
 

Powinno się w tej sytuacji rozwiązać następujący problem, czy otrzymane 
odpowiedzi są przypadkowe, czy też wynikają one ze świadomych działań 
zarządzających gospodarką turystyczną w regionie łódzkim. Sądząc z liczb, 
oznaczających spadek znaczenia innych źródeł informacji, należy uznać otrzy-
mane wyniki za przykład nietrafionych działań promocyjnych. Wyodrębnione 
rynki zagraniczne nie wykazują znaczących odmienności odzwierciedlających 
geograficzne różnice w sposobie pozyskiwania informacji przez turystę. Należy 
powtórzyć sugestię sformułowaną w ubiegłym roku, że zarządzający turystyką 
w województwie łódzkim powinni zatroszczyć się o rzetelne i atrakcyjne formy 
przekazu informacji o regionie, zarówno wśród potencjalnych turystów zagra-
nicznych, jak i faktycznie przybyłych. Informacja nie bez przyczyny nazywana 
jest towarem. Pozostaje kwestia, jak ją dobrze przygotować i sprzedać? 
 
 

Motywy wyboru odwiedzanego obszaru 
 

Ankietowani turyści zagraniczni wymieniali najczęściej wśród motywów 
podejmowanej podróży do województwa łódzkiego rekomendację krewnych       
i znajomych. Wyrażana przez nich opinia o regionie łódzkim wpływała w zna-

Turyści zagraniczni (%) 
 
Wyszczególnienie Niemcy Wlk. 

Brytania 
Unia Europejska 

(bez Niemiec  
i Wlk. Brytanii) 

Pozostałe kraje 
europejskie 

Kraje poza 
Europą 

Razem 

Rodzina i znajomi     12,4    24,1          14,6 0,0      13,1 64,2 
Strony internetowe 2,9 3,6 2,9 0,0 4,4 13,9 
Przewodniki 0,7 0,0 1,5 0,0 0,7   2,9 
Mapy i plany 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0   0,7 
Targi turystyczne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 
Informacja 
turystyczna 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0   0,7 

Katalogi biur 
podróży 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0   0,7 

Prasa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 
Foldery i ulotki 2,9 0,0 2,9 0,7 0,0   6,6 
Inne źródła 
informacji 1,5 0,7 0,7 0,0 0,0   2,9 

Brak informacji 1,5 1,5 1,5 2,9 0,7   8,0 
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czącym zakresie na decyzje o wyborze miejsca pobytu turystycznego. Wskazana 
motywacja była dominująca dla większości z rozpatrywanych segmentów 
geograficznych. Odpowiedzi udzielone przez mieszkańców krajów ze starego 
kontynentu położonych poza Unią Europejskiej nie mają znaczenia, ze względu 
na liczbę osób stamtąd pochodzących. Wśród pozostałych istotnych motywów 
zaliczano zainteresowanie regionem i chęć jego zwiedzenia, oraz przerwę w po-
dróży. Zdecydowanie spadło znaczenie (w porównaniu z rokiem 2009) mody, 
jako inspiracji podejmowania wyjazdów turystycznych do województwa łódz-
kiego. Można powiedzieć, że to ubiegłoroczne wskazanie nie zostało w pełni 
wykorzystane. Niewielkie znaczenie miały sprawy służbowe, co stanowi nieko-
rzystny element stanu województwa łódzkiego. Przyjazdy służbowe świadczą 
bowiem o kondycji ekonomicznej odwiedzanego obszaru. Na uwagę zasługują 
także motywy sportowe, jako motyw przyjazdów turystycznych. Potwierdzono 
natomiast marginalne znaczenie czynników ekonomicznych. Turyści zagranicz-
ni zazwyczaj nie biorą pod uwagę poziomu cen w województwie łódzkim.  
 
 

Cel przyjazdu na badany obszar 
 

Podstawowym celem odwiedzin województwa łódzkiego był wypoczynek, 
połączony dość często z wizytą rodzinną. Potwierdzono także znaczenie celów 
związanych z wydarzeniami sportowymi oraz ze zwiedzaniem zabytków. Dla 
badanej zbiorowości istotną rolę odgrywały też cele religijne. Wśród odpo-
wiedzi wielokrotnego wyboru warto wspomnieć o celach kulturalnych i o za-
kupach. Są one jednak wymieniane „przy okazji” innych celów wiodących. 
Można zatem stwierdzić, że województwo łódzkie w kontekście zidentyfiko-
wanych zachowań turystycznych jest przestrzenią wypoczynku rodzinnego. 
Powinno się zatem wzmacniać tę wiodącą cechę regionu i dokonać znacznego 
przewartościowania konstruowanej oferty turystycznej w zakresie aktywności 
kwalifikowanych. Obie drogi mają charakter komplementarny i wymagają prze-
myślanych oraz oryginalnych działań. Należy zatem zmierzać do wykreowania 
turysty wielowymiarowego, przekraczającego granice rodzinnego wypoczynku 
i wykorzystującego różnorodne walory regionu łódzkiego (kulturalne i reli-
gijne).  

 
 

Organizator przyjazdu i charakter podróży 
 

Przygotowania do wyjazdu i jego przebieg miały zdecydowanie charakter in-
dywidualny. Znaczny udział w organizacji pobytu miała wspominana wcześniej 
rodzina i krąg znajomych. Wskazany sposób zorganizowania podróży dotyczył 
zasadniczo wszystkich badanych segmentów turystów zagranicznych. Wśród 
organizatorów przyjazdów turystycznych pojawia się zakład pracy (firma) oraz 
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kościół. Zorganizowane podróże religijne miały i mają szczególne znaczenie dla 
turystów niemieckich. Przybywający do województwa łódzkiego korzystali        
z pomocy Małej Ligi Baseballu (dla krajów spoza Europy oraz Unii Europejskiej 
bez wydzielonych Niemiec i Wielkiej Brytanii). Zdecydowanie ograniczone zna-
czenie mają w rozpatrywanej kwestii biura podróży (nawet dla przybywają-
cych z odległych miejsc przeznaczenia). Pojawia się zatem nieśmiała sugestia,     
o wzmocnieniu partnerskiego podejścia (społeczno-komercyjnego) w organizo-
waniu turystyki przyjazdowej do regionu łódzkiego. 
 
 

Osoby towarzyszące 
 

Najczęściej badani turyści zagraniczni podróżują w przestrzeni wojewódz-
twa w towarzystwie bliskich im osób. Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozwa-
żania uzyskane odpowiedzi nie są zaskoczeniem. Potwierdza się rodzinny i wy-
poczynkowy charakter przestrzeni turystycznej regionu. Znaczenie posiadają 
także przyjazdy indywidualne, organizowane i odbywane samotnie. (poza ryn-
kiem z obszarów poza Europą). Nie można pominąć grup zorganizowanych, 
które mają największe znaczenie dla turystów przybywających z Niemiec.          
Z kolei turystyka zorganizowana nie ma znaczenia dla odwiedzających z Wiel-
kiej Brytanii.  
 
 

Środki transportu 
 

Wybór środka transportu pozostaje silnie zdeterminowany przez położenie 
geograficzne badanych segmentów turystycznych (tab. 6.3). Odwiedzający         
z krajów poza Europą w większości podróżują samolotem, dojeżdżając następ-
nie  samochodem  do miejsca docelowego.  Podobnie  przemieszczają się  goście          

 
 

Tabela  6.3. Środki transportu wykorzystane w drodze do województwa łódzkiego przez ankietowanych  
cudzoziemców w 2010 roku  

(więcej wskazań niż jedno – 100% oznacza liczbę wskazań dokonanych w populacji gości zagranicznych) 
 

Turyści zagraniczni (%) 
Rodzaj transportu 

Niemcy Wlk. 
Brytania 

Unia Europejska (bez 
Niemiec i Wlk. Brytanii) 

Pozostałe kraje 
europejskie 

Kraje poza 
Europą 

Samolot rejsowy   0,7 22,5   5,8 0,0 18,1 
Autobus rejsowy   0,7   3,6   0,7 0,0   0,7 
Samolot czarterowy   0,0   1,4   0,0 0,0   0,0 
Bus/autokar   8,7   0,7 10,1 2,9   0,0 
Samochód 13,8 23,2 10,9 0,7 10,1 
Pociąg   1,4   2,9   2,2 0,0   0,7 
Inne   0,0   2,1   0,0 0,0   2,1 
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z Wielkiej Brytanii, wybierając lot samolotem rejsowym oraz dojazd samocho-
dem. Dla turystów z Niemiec i innych krajów europejskich największe znacze-
nie mają przejazdy autokarowe i samochodem osobowym. Marginalną rolę od-
grywają przejazdy pociągami. Jest to zastanawiające zjawisko, i dość ostrożnie 
powinno się wyciągać stąd daleko idące wnioski, np. o spadku znaczenia trans-
portu szynowego we współczesnej turystyce.  
 
 

Sposoby spędzania czasu wolnego 
 

Badania ankietowe przeprowadzone w 2010 roku ukazują niemal niezmie-
niony katalog zachowań rekreacyjnych reprezentowanych przez respondentów 
w porównaniu z ubiegłorocznymi wynikami analiz. Wśród pojawiających się 
odpowiedzi najczęściej wymieniano wypoczynek, połączony ze spacerami. Na-
stępną formę zorganizowania czasu wolnego stanowiły spotkania z rodziną, ze 
znajomymi. Turyści wymieniają zachowania rozrywkowe (wizyty w kawiar-
niach, restauracjach, klubach). Towarzyski charakter spędzania czasu wolnego 
w miejscach publicznych występuje najczęściej wśród przybywających z Wiel-
kiej Brytanii. Mamy zatem do czynienia z kolejną cechą pozwalająca poznać         
i zrozumieć „nowy” rynek brytyjski. Jednocześnie turyści z Wielkiej Brytanii 
przywiązują duże znaczenie do aktywności krajoznawczych.  

Poczyniona obserwacja może zaskakiwać, ze względu na przedstawioną już 
charakterystykę odwiedzających brytyjskich (przyjazdy rodzinne emigrantów 
zarobkowych). Można jednak stwierdzić, że mamy do czynienia z przyjazdami 
w towarzystwie znajomych i partnerów brytyjskich, którym pokazuje się Polskę, 
podczas rodzinnego pobytu.  
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Rys. 6.10.  Wykorzystanie bazy noclegowej przez cudzoziemców  
w województwie łódzkim w 2010 roku 
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Wykorzystanie bazy noclegowej 
 

Wybór miejsca odpoczynku podczas podróży mówi wiele o samym turyście. 
Baza noclegowa preferowana przez dany segment odwiedzających odzwier-
ciedla ich potrzeby, zachowania, zasobność, zainteresowania itp. W badanej zbio-
rowości wyraźnie dominują noclegi u krewnych i znajomych. Podkreślenia jednak 
wymaga fakt, że połowę tej grupy stanowią przybywający z Wielkiej Brytanii (rys. 
6.10.). Na pozostałych rynkach geograficznych obserwuje się wyrównanie w pro-
porcjach wszystkich uwzględnionych rodzajów miejsc noclegowych.  
 
 

Wydatki podczas pobytu 
 

Liczba turystów odwiedzających obszar recepcyjny jest ważną charaktery-
styką. Jednak odpowiedź na pytanie, ile wydają przybysze, pozwala ocenić ko-
rzyści ekonomiczne, jakie osiągają mieszkańcy odwiedzanych obszarów (tab. 
6.4). 

 
Tabela 6.4.  Średnie wydatki ponoszone przez cudzoziemców w województwie łódzkim w 2010 roku 

 

Wysokość wydatków w (zł) Rodzaj 
wydatków Niemcy Wlk. Brytania Unia Europejska (bez 

Niemiec i Wlk. Brytanii) 
Pozostałe kraje 

europejskie 
Kraje poza 

Europą 
Na pobyt 766 1 042 1 435 608 1 061 
Na dzień 103    197    389 297    154 

 
 
Wskazywane przez turystów kwoty mają charakter deklaratywny i nie          

w każdym przypadku można ocenić wiarygodność respondentów. Dobrym na-
rzędziem weryfikacji otrzymanych wyników jest odchylenie standardowe.        
W analizowanym przypadku największe wartości odchylenia standardowego 
napotykamy przy wydatkach deklarowanych przez turystów z Wielkiej Brytanii 
i Unii Europejskiej (bez Niemiec i Wlk. Brytanii). W pierwszym przypadku 
mamy prawdopodobnie do czynienia z bardzo rozwarstwioną zbiorowością. 
Natomiast drugi przypadek jest prawdopodobnie efektem niezbyt precyzyjnie 
przekazanych informacji.  

Ankietowani turyści w ograniczonym zakresie przejawiają skłonności do do-
datkowej konsumpcji. Potwierdza się w tym miejscu, wyrażony wcześniej po-
gląd, mówiący o jednowymiarowych turystach. Jeżeli pojawia się chęć przezna-
czenia posiadanych pieniędzy na kolejne wydatki, to wymienia się najczęściej 
ich przeznaczenie na zakupy, upominki, rozrywkę (najbardziej atrakcyjna dla 
mieszkańców Wielkiej Brytanii). W dalszej kolejności zadeklarowano dodatko-
we wydatki na zwiedzanie. Również konsumpcja usług turystycznych była bar-
dzo ograniczona. Turyści zagraniczni odznaczali się samodzielnością organiza-
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cyjną i brakiem zainteresowania ofertą usług turystycznych. Omawiana kwestia 
wymaga poważnego zainteresowania przedsiębiorców oraz odpowiedzialnych 
za turystykę w województwie łódzkim.  

Ograniczone zakupy usług przez odwiedzających zagranicznych przekazują 
sygnał rynkowy o niskiej jakości oferowanych produktów, o niedostosowaniu 
popytu i podaży, o złej konstrukcji komunikacji marketingowej, lub o braku 
oferty turystycznej w województwie łódzkim. Istnieje wiele pytań, a wiarygod-
na odpowiedź musi opierać się na wnikliwych i żmudnych pracach terenowych.  
 
 

Ocena województwa łódzkiego 
 

Wyrażone przez respondentów opinie o wyróżnionych elementach woje-
wództwa łódzkiego są trudne do szczegółowej analizy, z uwagi na brak włas-
nego zdania w wielu poruszanych kwestiach. Turyści nie korzystają z wielu 
usług, dlatego jest zasadny brak ich oceny (np. baza noclegowa, informacja tu-
rystyczna, usługi przewodnickie, wydarzenia kulturalne i sportowe, rozrywka, 
czy transport lokalny).  

Generalnie wystawione oceny oscylują wokół oceny dobrej. Nie znajduje się 
odmienności ocen w zależności od miejsca zamieszkania. Mamy zatem do czy-
nienia z osądem obserwowanej rzeczywistości, uzależnionym bardziej od doś-
wiadczenia turystycznego niż od środowiska geograficznego. Szczególnie pozy-
tywne oceny uzyskały – atmosfera miejscowości, gastronomia, gościnność, życz-
liwość mieszkańców. Przybywający cudzoziemcy do regionu łódzkiego czują się 
na ogół bezpiecznie.  

Tradycyjnie najwięcej wątpliwości budzi stan sanitarny i estetyczny odwie-
dzanych obszarów. Tym samym została potwierdzona trwałość dokonywanych 
ocen różnorakich elementów województwa łódzkiego wystawianych przez 
gości regionu. Z dobrą opinią spotkały się także: Kutno, Piotrków Trybunalski     
i łódzkie galerie handlowe. Polecając innym wizytę w województwie łódzkim, 
zwracano w pierwszej kolejności uwagę na walory przyrodnicze i antropoge-
niczne, a także ogólne dobre wrażenie, jakie wywarł na odwiedzających analizo-
wany region. Deklarując powroty do województwa łódzkiego w pierwszej kolej-
ności podkreślano więzi rodzinne i przyjacielskie, następnie wypoczynek, krajo-
znawstwo i wydarzenia sportowe.  
 
 

Ocena cen w stosunku do jakości świadczonych usług 
 

Porównanie wielkości wydatkowanych środków, a wartością otrzymywa-
nego produktu należy do istotnych badań zachowań rynkowych konsumenta. 
W badaniach ruchu turystycznego otrzymujemy ponownie niezbyt przekonu-



Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku 
 

 

 
146 

jące rezultaty. Wynika to raczej z charakterystyki turystów odwiedzających re-
gion łódzki (przyjazdy rodzinne i wypoczynkowe, noclegi u krewnych i zna-
jomych, brak zainteresowania ofertą turystyczna regionu, itp.), niż ze sposobu 
doboru próby terenowej. Respondenci nie wyrazili swojego zdania o wartości 
usług, z których w ograniczonym zakresie korzystali (teatr, kino, usługi prze-
wodnickie, transport lokalny, imprezy sportowe). W pozostałych przypadkach 
(noclegi, gastronomia, zakupy, muzea, rozrywka, baza sportowo-rekreacyjna,     
a także transport publiczny) relacje cen do jakości usług oceniono jako odpo-
wiednie oraz niskie. Zbierane opinie w tej kwestii są podobne dla analizowa-
nych rynków zagranicznych.  

 

*    *    * 
Podsumowując przeprowadzone rozważania, które miały na celu ukazanie 

różnorodności wyodrębnionych rynków zagranicznych, można stwierdzić: 
1. Przybywający z Wielkiej Brytanii zdominowali obszar turystyczny woje-

wództwa łódzkiego (31% udział w badanej populacji) – co druga osoba 
przybywająca z Wielkiej Brytanii deklarowała stały pobyt w Londynie. 
Radykalną zmianę zanotowano także wśród przybywających z krajów 
starego kontynentu położonych poza obszarem Unii Europejskiej (z 26% 
do 3%).  

2. W większości przypadków deklarowano niepolskie pochodzenie. Nato-
miast na rynku brytyjskim zaobserwowano odwrotny układ, tzn. domi-
nują osoby posiadające polskie korzenie. 

3. Przybywający goście do województwa łódzkiego są grupą dobrze wy-
kształconą z dominującą zbiorowością pozostającą na etapie poszukiwań 
swoich dróg życiowych. 

4. Rezultaty badań terenowych wskazują na trwałość dwu źródeł informacji  
o regionie łódzkim, tzn. opinii rodziny i znajomych, oraz Internetu. 

5. Podstawowym celem odwiedzin województwa łódzkiego był wypoczy-
nek, połączony dość często z wizytą rodzinną. 

6. W badanej zbiorowości wyraźnie dominują noclegi u krewnych i znajo-
mych. Podkreślenia jednak wymaga fakt, że połowę tej grupy stanowią 
przybywający z Wielkiej Brytanii. 

7. Jeżeli pojawia się chęć wydania posiadanych pieniędzy na kolejne wydat-
ki, to wymienia się najczęściej ich przeznaczenie na zakupy, upominki, 
rozrywkę (najbardziej atrakcyjna dla mieszkańców Wielkiej Brytanii). 

8. Turyści zagraniczni odznaczali się samodzielnością organizacyjną i bra-
kiem zainteresowania ofertą usług turystycznych. 

9. Polecając innym wizytę w województwie łódzkim, zwracano w pierwszej 
kolejności uwagę na walory przyrodnicze i antropogeniczne, a także na ogól-
ne dobre wrażenie, jakie wywarł na odwiedzających analizowany region. 
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6.2. Rynek turystów zagranicznych w Łodzi 
 
Turyści nie są tylko i wyłącznie osobami zmieniającymi swoje środowisko 

życia codziennego podczas podróży trwających ponad dobę. O turystach można 
także powiedzieć, że są zwierciadłem gospodarki turystycznej obszaru recep-
cyjnego. O poziomie rozwoju gospodarki turystycznej w danym mieście świad-
czą kategorie tam przybywających w celach innych niż podjęcie pracy i zmiana 
miejsca zamieszkania. Do atrakcyjnych miejsc przybywają turyści, i to oni 
kształtują wartość użytkową odwiedzanych obiektów. Badając zatem ruch tury-
styczny na danym obszarze odpowiadamy ostatecznie na pytanie, jaki jest po-
ziom rozwoju ekonomicznego i społecznego miejsca recepcji. Dokonana analiza 
ruchu turystycznego w Łodzi powinna jednocześnie ukazać rangę miasta w ska-
li krajowej – „pokaż zatem swoich turystów, a dowiesz się kim jesteś”.  

W roku 2008 i 2009 najpoważniejszym segmentem zagranicznego ruchu tu-
rystycznego w Łodzi byli Niemcy. Niemniej ich udział wśród turystów zagra-
nicznych przybywających do Łodzi systematycznie maleje (rys. 6.11). W bada-
nej zbiorowości turystów w 2010 roku zanotowano 12 % przybywających z ob-
szaru Niemiec (rys. 6.12). Obserwujemy zatem ubytek bezwzględny i względny 
tego segmentu rynkowego, wyodrębnionego ze względu na kryteria geogra-
ficzne. Potwierdzono tym samym trafność wskazań prognostycznych przygoto-
wanych w roku 2009 dla ruchu turystycznego w regionie łódzkim.  
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Rys. 6.11. Porównanie obszarów geograficznych dla Łodzi w 2009 i 2010 

udział przybywających z zagranicy w badanej zbiorowości 
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Znaczenie rynku turystów przyjeżdżających z krajów Unii Europejskiej 
utrzymało się na dotychczasowym poziomie. Jest to największy segment zagra-
niczny w Łodzi z dominacją kierunku brytyjskiego, niemieckiego i włoskiego. 
Warto także zwrócić uwagę, że w bieżącym roku zanotowano więcej przyjaz-
dów z krajów pozaeuropejskich, niż z Niemiec.  

Ze względów metodycznych (w tej części opracowania analizowane będą 
poszczególne, wyodrębnione celowo obszary geograficzne) całość przedstawia-
nych zjawisk przyjmuje wartość 100% dla każdego segmentu turystów zagra-
nicznych. Zostanie zatem przedstawiona struktura badanych problemów dla 
poszczególnych rynków turystyki zagranicznej. 
 

 
Profil rynku niemieckiego 

 
Goście z Niemiec odwiedzający Łódź w sezonie badawczym byli w zdecydo-

wanej większości mieszkańcami miast (92%). Największa grupa odwiedzających 
przybyła z Berlina (24%), oraz z innych dużych miast m.in. Drezna, Kolonii, 
Hannoveru, Frankfurtu. Znaczna część spośród ankietowanych legitymuje się 
polskim pochodzeniem (35%). Można zatem sądzić, że większość z nich podjęła 
podróż do Polski z przyczyn rodzinnych. Wśród przybywających, częściej 
spotykano mężczyzn (61%) niż kobiety. Należą oni do dobrze wykształconych 
absolwentów uczelni (76%). Są to jednocześnie osoby aktywne zawodowo 
(76%), oraz słuchacze szkół wyższych (16%). Zdecydowana większość badanych 
oceniła swój stan majątkowy jako dobry i bardzo dobry. Nie pojawiły się przy-
padki negatywnej opinii w tej kwestii.  

Przybywający z Niemiec należą do grona ludzi doświadczonych zawodowo   
i zapewne turystycznie. Najliczniej jest reprezentowana zbiorowość w wieku 
powyżej 50. lat (48%). Utrzymuje się zatem określona charakterystyka turystów 
niemieckich – w większości dobrze wykształceni mężczyźni, w średnim wieku, 
mieszkający w dużych miastach, deklarujący dobrą i bardzo dobrą sytuację ma-
terialną. Wśród gości niemieckich nie napotkano odwiedzających jednodnio-
wych. Można zatem analizować, z punktu widzenia pojęciowego i statystycz-
nego – turystów niemieckich. Czas pobytu w Łodzi był zróżnicowany. Najczę-
ściej spędzano w mieście 2–3 noce (36%), ale także osiem nocy i więcej (24%) 
oraz tylko jedną (24%). Zazwyczaj turyści niemieccy podróżowali samotnie 
(40%), oraz ze znajomymi (28%).  

Najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu był samochód (64%)        
i pociąg (24%). Podczas pobytu w Łodzi turyści niemieccy nocowali w zdecy-
dowanej większości w hotelach (84%). Na tej podstawie można powiedzieć, że 
podróżujący z Niemiec są bardzo dobrymi klientami, ich pobyty mają charakter 
kilkudobowy, ze zdecydowanym wyborem noclegów w hotelach.  
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Kolejne omawiane zagadnienie dotyczy motywów i celów przyjazdów do 
Łodzi. Do najważniejszych motywów stymulujących przyjazdy do Łodzi zali-
czono rekomendację znajomych, tranzyt oraz przypadek. Sprawy zawodowe 
miały zdecydowanie mniejsze znaczenie. Potwierdzają się zatem prognozy 
wskazujące na ograniczanie podróży służbowych, mimo okresu wychodzenia     
z kryzysu gospodarczego. Podejmując decyzję o podróży turyści niemieccy 
polegali przede wszystkim na opiniach krewnych i znajomych (40%), oraz ko-
rzystali ze stron internetowych (44%). Ponownie należy wskazać, zwłaszcza      
w kontekście atrakcyjnego rynku niemieckiego, na ograniczoną skuteczność po-
dejmowanych działań informacyjnych i promocyjnych przez zarządzających 
gospodarką turystyczną w Łodzi. Przybywający z Niemiec są w mniejszym 
stopniu, wśród badanych segmentów rynkowych, odkrywcami łódzkich wa-
lorów. Odwiedziny Łodzi po raz pierwszy stanowiły największy odsetek udzie-
lanych odpowiedzi, ale w porównaniu z turystami z innych obszarów geogra-
ficznych, był on najmniejszy (32%).  

W turystyce z Niemiec zaznacza się wiodący cel przyjazdów, jakim jest wy-
poczynek, połączony z odwiedzinami rodziny i znajomych, wzbogacony o czas 
przeznaczony na dokonywanie zakupów. Pozostałe cele obejmują w zrównowa-
żonym zakresie różnorodne formy uczestniczenia w wydarzeniach sportowych, 
szkoleniach i konferencjach, oraz korzystanie z zajęć edukacyjnych. Podczas 
swoich kilkudniowych pobytów Niemcy najczęściej spędzają czas wolny ze zna-
jomymi w klubach i restauracjach. W dalszej kolejności wypoczywają i chodzą 
na spacery. Do zakresu zachowań w czasie wolnym włączają oni także zwie-
dzanie miasta.  

Miejskie usługi turystyczne nie zostały zauważone lub turyści niemieccy nie 
odczuwali potrzeby, aby wykorzystać istniejącą ofertę, która pozwala lepiej po-
znać miasto, bądź spędzić czas wolny. Opuszczając miasto, ankietowani turyści 
wyrażali pozytywną o nim opinię. Zdecydowanie poleciliby Łódź, jako miejsce 
odwiedzin swoim znajomym. Jako przyczynę takiej rekomendacji wskazywano 
na interesujący klimat miasta.  

Większość ankietowanych zadeklarowało chęć ponownego odwiedzenia Ło-
dzi (72%). Powroty do łódzkiego klimatu mogą zostać spowodowane sprawami 
rodzinnymi i zawodowymi. Wskazano także na potrzeby dokładniejszego po-
znania dziedzictwa i architektury Łodzi. Wydatki poniesione na cały pobyt 
oszacowało 60% turystów niemieckich na podobnym poziomie jak w ubiegłym 
roku, tzn. pomiędzy 500 a 1000 zł. Natomiast koszty codzienne oceniono             
w przedziale 100–300 zł (80%). Odwiedzający zadeklarowali znaczną skłonność 
do dodatkowych wydatków. Nie sprecyzowano jednak dokładnie ich prze-
znaczenia. Osoby należące do niemieckiego segmentu wskazały na ich zdaniem 
niskie ceny usług noclegowych i gastronomicznych.  W większości przypadków 
respondenci nie potrafili ocenić relacji cen do jakości otrzymywanych produk-
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tów. Oznacza to, że znaczna część łódzkiej oferty kulturalnej nie znajduje się      
w kręgu zainteresowań turysty niemieckiego.  

Łódź otrzymała zróżnicowane oceny od przybywających z Niemiec. Bardzo 
dobre i dobre opinie wyrażono o gościnności, życzliwości mieszkańców i atmo-
sferze panującej w mieście. W pozytywny sposób podsumowano doświadczenia 
noclegowe, gastronomiczne i rozrywkowe. Jednoznacznie nie wypowiedziano 
się („ani źle ani dobrze”) o bezpieczeństwie, czystości i estetyce miasta. W wielu 
kwestiach nie wypowiedziano własnej opinii, ze względu na brak wiedzy, np., 
w zakresie jakości obsługi turystycznej, funkcjonowania informacji turystycznej, 
oznakowania turystycznego oraz organizacji imprez sportowych i kulturalnych. 
Zebrane opinie turystów z Niemiec nie są zaskoczeniem. Potwierdzają one bo-
wiem wcześniejsze oceny Łodzi, ukazujące miasto jako przestrzeń gościnną, nie-
co zaniedbaną, pozbawioną oryginalności.  
 
 

Profil rynku brytyjskiego 
 

Rynek brytyjski nie jest nowym obszarem geograficznym generującym ruch 
turystyczny do Łodzi, czy też Polski. Powiązania turystyczne pomiędzy tymi 
krajami zaznaczały się w badaniach o różnych skalach przestrzennych i w zróż-
nicowanych okresach. Jednak w 2010 roku przybywający z Wielkiej Brytanii 
zdominowali rynek turystów zagranicznych – 39% (rys. 6.12). Wszyscy badani 
Brytyjczycy zamieszkują miasta. Do najważniejszych miast generujących ruch 
turystyczny do Łodzi należą: Londyn, Edynburg, Bristol, Liverpool. Znaczna 
część przybywających z miast brytyjskich deklaruje polskie pochodzenie (46%). 
Niewątpliwie, wymieniona cecha wpływa znacząco na zachowania turystyczne 
tej grupy ankietowanych. Jest ona bowiem najbardziej zmaskulinizowaną zbio-
rowością turystów zagranicznych na rynku łódzkim (66%).   

Goście brytyjscy są znacznie młodsi niż odwiedzający z Niemiec. Największa 
liczba osób posiada metrykę z przedziału 25–39 lat (64%). Większość z nich jest 
w fazie poszukiwania właściwej drogi zawodowej. Znaczący udział wśród Bry-
tyjczyków stanowią odwiedzający jednodniowi (32%). Wymieniona cecha wy-
raźnie różnicuje rynek brytyjski od pozostałych segmentów geograficznych,      
w których pobyty jednodniowe mają marginalne znaczenie.  

Wykształcenie wyższe licencjackie i magisterskie posiada większość (57%), 
ale jednocześnie wyróżnia się liczna grupa legitymująca się wykształceniem 
średnim (41%). Jest to największy udział wśród analizowanych rynków zagra-
nicznych. Deklarowany status materialny najczęściej zawierał się na poziomie 
dobrym (54%). Ale znaczna część badanych Brytyjczyków ujawniła średni stan 
majątkowy (34%). Ze względu na status zawodowy największy udział w popu-
lacji Brytyjczyków mają aktywni zawodowo (81%). Na uwagę zasługuje fakt, że 
w badanej zbiorowości pojawiło się najwięcej bezrobotnych (7%).  
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Goście z Wielkiej Brytanii podróżowali samotnie (51%), lub w towarzystwie 
rodziny i znajomych. W badanej grupie, podobnie jak na innych rynkach zagra-
nicznych nie mają znaczenia odwiedziny Łodzi w grupach zorganizowanych. 
Nie stanowi zaskoczenia informacja o środkach transportu. Determinizm geo-
graficzny odgrywa w tej sytuacji istotną rolę, ponieważ 84% Brytyjczyków sko-
rzystało z usług regularnych linii lotniczych. Wymienia się także samochód         
i pociąg, jednak te środki transportu nie mają tak dużego znaczenia, jak podczas 
przemieszczeń kontynentalnych. Z noclegu u rodziny i znajomych skorzystało 
45% respondentów, natomiast istotny był udział wybierających pobyt w hotelu 
(34%).  

W podstawowych motywach oddziałujących na badany segment geogra-
ficzny pojawiła się rekomendacja znajomych i rodziny (43%), oraz tranzyt (24%) 
i chęć poznania miasta (8%). Wśród ankietowanych Brytyjczyków pojawił się, 
marginalnie występujący w innych segmentach, czynnik ekonomiczny. Konku-
rencyjne ceny były istotnym motywem wyboru wizyty w Łodzi dla 11% gości      
z Wielkiej Brytanii. Poszukując informacji niezbędnych w podróży do Łodzi ko-
rzystano z pomocy rodziny i znajomych (65%), ze stron internetowych (12%). 
Pozostałe źródła informacji i promocji miasta odgrywają marginalną rolę. Os-
tatecznie podróż była przede wszystkim organizowana we własnym zakresie.  

Łódź była miejscem odwiedzanym po raz pierwszy (34%), i jednocześnie 
wiele razy w takim stopniu, że respondenci nie byli w stanie określić dokładnie 
liczby odbytych wizyt (24%). Z wymienianych głównych celów zatrzymania się 
w Łodzi był przejazd przez miasto, a w dalszej kolejności odwiedziny krewnych 
i znajomych, wypoczynek i zwiedzanie ciekawych miejsc. Ich czas pobytu w Ło-
dzi był zróżnicowany i trwał od jednego do ośmiu dni. Były one wypełniane 
najczęściej spotkaniami w gronie rodziny i znajomych, oraz dopełniał je wypo-
czynek. Wykorzystanie miejscowych usług turystycznych miało sporadyczny 
charakter. Goście z Wielkiej Brytanii korzystali z wszystkich punktów Informacji 
Turystycznej znajdujących się w Łodzi.  

Zdecydowana większość Brytyjczyków zamierza powrócić do Łodzi (77%). 
Trudno jednak ustalić jednoznacznie czy bardziej przyciągają do miasta sprawy 
rodzinne, czy jego atrakcyjność poznawcza, bądź rozrywkowa. Podróż do Łodzi 
będzie rekomendowana przyjaciołom i znajomym (65%). Wydatki gości brytyj-
skich podczas pobytu charakteryzują się znaczną zmiennością. Mamy bowiem 
do czynienia z dużą grupą odwiedzających ponoszących niewielkie wydatki (do 
100 zł), oraz z istotną liczbą osób wydających około tysiąca złotych. Podobna 
niejednorodność pojawia się przy ocenie wydatków ponoszonych każdego dnia. 
Występuje silna reprezentacja w grupie wydatków najmniejszych (do 50 zł) oraz 
największych (ok. 500 zł). Brytyjczyków cechuje umiarkowana skłonność do do-
datkowej konsumpcji (57%). Kolejne wydatki mogłyby być związane z zakupa-
mi, rozrywką, gastronomią.  
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Indywidualna ocena relacji cen do jakości zakupionych produktów wykazuje 
znaczne zróżnicowanie. W wielu kategoriach nie udzielono precyzyjnej oceny. 
W znaczący sposób zwracano uwagę na odpowiednią relację cen i jakości 
świadczonych usług. Jednakowoż w znacznym stopniu, w porównaniu z inny-
mi segmentami zagranicznymi, odwiedzający z Wielkiej Brytanii zwracają uwa-
gę na zbyt wysokie ceny: noclegi (20%), gastronomia (14%), zakupy (18%), teatr 
(12%), baza sportowo-rekreacyjna (17%), kluby i dyskoteki (21%). Przedsta-
wione zestawienia wskazują na wzrost liczbowy zagranicznego ruchu tury-
stycznego z Wielkiej Brytanii, jednak nastąpiło pogorszenie struktury przyby-
wających gości.  

Dokonana ocena pobytu w Łodzi wypada ambiwalentnie dla miasta. Przed-
stawione opinie gości brytyjskich są zbliżone do spostrzeżeń turystów niemiec-
kich. Bardzo dobre i dobre opinie wyrażono o gościnności, życzliwości miesz-
kańców i atmosferze panującej w mieście. W pozytywny sposób podsumowano 
doświadczenia noclegowe, gastronomiczne i rozrywkowe. Wypowiedziano się 
bardziej krytycznie, w porównaniu do przyjeżdżających z obszaru Niemiec        
o bezpieczeństwie, czystości i estetyce miasta. W wielu kwestiach nie przed-
stawiono własnej opinii, ze względu na brak wiedzy, np, w zakresie jakości ob-
sługi turystycznej, oznakowania turystycznego oraz organizacji imprez sporto-
wych i kulturalnych. Zebrane opinie turystów z Wielkiej Brytanii upoważniają 
do ponownego przytoczenia, wcześniej wyrażonego sądu o regionie łódzkim, 
mówiącego o jednowymiarowych turystach w zaściankowym mieście. 

 
 

Profil rynku pozaeuropejskiego 
 

Kolejny wyodrębniony do analizy segment geograficzny jest nader interesu-
jący. Ze względu, na wskazane już uwarunkowania determinizmu geograficz-
nego, turyści z krajów położonych poza Europą mają zazwyczaj ograniczony 
liczbowo udział w populacji odwiedzających badany obszar docelowy. Wśród 
przybywających do Łodzi ich udział procentowy nie zmienił się w dwu ostat-
nich sezonach badawczych – wynosi 15%. W 2010 roku w ankietowanej grupie 
znaleźli się odwiedzający z Australii, USA, Japonii, Kanady, Egiptu, Izraela, 
Kamerunu. Zdecydowaną większość należy uznać za turystów, ponieważ od-
wiedzający jednodniowi mieli w tej zbiorowości minimalne znaczenie. Wszyscy 
turyści spoza Europy byli mieszkańcami miast (m.in. Sydney, Osaka, Brisbane). 
Przedstawione informacje nie odzwierciedlają trwałych relacji, jednak minimal-
ny sygnał rynkowy może doprowadzić do interesujących koncepcji promocyj-
nych.  

Turyści pozaeuropejscy posiadają w większości badanych przypadków pol-
skie korzenie (52%). Rozważana cecha w istotny sposób wpływa na motywacje, 
cele i zachowania turystyczne. Mamy bowiem do czynienia z uczestniczeniem  
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w wydarzeniach związanych z życiem rodziny bądź znajomych. Jednak ta 
grupa turystów charakteryzuje się dodatkowymi cechami, które powodują, że 
ich przyjazd bywa bardziej urozmaicony, niż np. turystów z Wielkiej Brytanii.  

Wśród ankietowanych turystów mężczyźni przeważają pod względem li-
czebności (55%), Turyści przybywający do Łodzi są zbiorowością bardzo dobrze 
wykształconą (61% deklaruje wyższe wykształcenie). Pod względem sytuacji 
materialnej nie jest to zbiorowość jednorodna. Wielu turystów ocenia swój stan 
posiadania jako bardzo dobry (39%), ale spotyka się z oceną bardzo złej sytuacji 
materialnej (6%). Aktywni zawodowo (58%) i studenci (23%) mają największy 
udział w tym segmencie turystów zagranicznych. Ze względu na etap kariery 
życiowej można wskazać na istotną grupę osób w wieku edukacyjnym (29%) 
oraz na równomierny rozkład w pozostałych przedziałach wiekowych. Przy-
jazdy do Łodzi miały najczęściej rodzinny i przyjacielski charakter (74%), oraz 
indywidualny (26%). Powyższe wskazanie dotyczy sposobu przygotowania 
podróży, jak i jej przebiegu.  

Najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu był samolot rejsowy 
oraz pociąg. Omówione już cechy demograficzne wskazują na preferencje zwią-
zane z wyborem miejsca noclegu. Na hotel i schronisko młodzieżowe wskazano 
w 35% przypadków. Nocleg u krewnych i znajomych wybrało 29% ankieto-
wanych, natomiast w hotelach zatrzymało się 25% badanych turystów.  

Do najważniejszych czynników oddziałujących na podjęcie decyzji o pod-
róży do Łodzi zaliczono rekomendację bliskich osób i załatwienie spraw rodzin-
nych. Nie można także pominąć motywów krajoznawczych i zawodowych. 
Ostatni powód pojawia się, podobnie jak w innych segmentach zagranicznych, 
w mniejszej częstotliwości niż zaobserwowano w latach ubiegłych. Podstawo-
wym źródłem informacji o Łodzi byli członkowie rodziny i przyjaciele (90%). 
Strony internetowe odgrywały mniejszą rolę, przy pojedynczych wskazaniach 
na pomoc oferowaną w ośrodkach informacji turystycznej (7%). Natomiast prze-
wodniki, foldery i mapy nie stanowiły istotnego źródła pozyskiwania wiado-
mości na temat podróży i pobytu w Łodzi. Wśród turystów pochodzących spoza 
Europy spotyka się najwięcej „odkrywców”, czyli odwiedzających Łódź po raz 
pierwszy (55%). W sytuacji kolejnych przyjazdów do Łodzi, podróże w tym celu 
podejmowane są zazwyczaj raz na kilka lat (78%). Nie wywołuje zaskoczenia 
fakt, że deklarowany czas pobytu jest wydłużony w relacji do innych segmen-
tów zagranicznych (powyżej ośmiu nocy – 38%).  

Turyści pozaeuropejscy przyjeżdżali przede wszystkim w celach rodzinnych, 
poznawczych i edukacyjnych. Szczególnie warta podkreślenia jest aktywność 
krajoznawcza badanej zbiorowości. Zwracano uwagę na walory turystyczne Ło-
dzi oraz imprezy kulturalne odbywające się w mieście. Ich udział w zagospo-
darowaniu czasu wolnego turystów trudno jest uznać za bardzo ważny. Jednak 
ze względu na poczynione obserwacje, dotyczące innych rynków zagranicz-
nych, zauważona przesłanka pozwala ujrzeć ofertę turystyczną Łodzi w nieco 
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korzystniejszym świetle. Do podstawowych aktywności podczas pobytu            
w mieście zaliczano spotkania ze znajomymi, wypoczynek, rozrywkę w klubach 
i dyskotekach, zwiedzanie, uczestnictwo w różnorakich wydarzeniach miej-
skich. Wykorzystanie miejscowych usług turystycznych miało marginalne zna-
czenie. Użyteczne okazały się punkty informacji turystycznej ulokowane w inte-
resujących fragmentach przestrzeni miejskiej. Powraca tym samym wątek, przy-
gotowania właściwej miejskiej oferty turystycznej dla odwiedzających Łódź. Na 
marginesie prowadzonych rozważań można wspomnieć o trwających od wielu 
lat przygotowaniach do opracowania „turystycznej karty miejskiej”. Podejmo-
wane działania nie zostały do tej pory zakończone.  

Turyści spoza Europy stają się po powrocie do domu „ambasadorami” Łodzi 
i wiarygodnym źródłem pozytywnego przekazu o mieście. Ocena Łodzi wy-
padła najlepiej w ich opiniach. Spośród ankietowanych 81% poleciłoby wizytę   
w Łodzi swoim krewnym i znajomym. Należy jednocześnie podkreślić, że wska-
zywano na walory historyczne, kulturowe i społeczne, jako elementy godne re-
komendacji. Ponowny zamiar odwiedzenia Łodzi zadeklarowała znacząca licz-
bowo grupa turystów (58% odpowiedziało „na pewno tak”). Podstawowym 
motywem powrotów będą sprawy rodzinne. Natomiast część powrotów będzie 
rezultatem rozbudzonych apetytów krajoznawczych. Długi pobyt wiąże się 
większymi kosztami. Można jednak zauważyć, że turyści z krajów poza Europą 
nie są zbyt nonszalanccy w gospodarowaniu pieniędzmi. Owszem, 31% bada-
nych przeznaczyło na swój pobyt sumę wyższą niż 1000 zł, ale wydatki co-
dzienne nie przekraczały wartości średnich dla całej zbiorowości turystów za-
granicznych przybywających do Łodzi.  

Porównanie cen z jakością i oczekiwaniami turystów stanowi istotny element 
oceny efektywności gospodarki miejskiej. We wszystkich analizowanych przy-
padkach wskazywano na adekwatną relację cen do jakości oferowanych pro-
duktów. Turyści nie mieli wątpliwości w kwestii właściwego poziomu cen usług 
gastronomicznych, muzealnych i noclegowych. W pozostałych przypadkach po-
jawia się niestety brak zdania respondentów. Poza tym podkreślano szczególną 
atrakcyjność ul. Piotrkowskiej i Manufaktury. Poproszeni o wyrażenie własnej 
opinii o różnych aspektach Łodzi, turyści spoza Europy okazali się najbardziej 
niekonsekwentni wśród przybywających z zagranicy. Pojawiły się bowiem ne-
gatywne opinii o bazie noclegowej, gastronomicznej i lokalach rozrywkowych. 
Niekonsekwencja odnosi się do odpowiedzi na wcześniejsze pytania, oraz o po-
równanie cen i jakości świadczonych usług. Z pozostałych odpowiedzi wyłania 
się obraz zbliżony dla całej zbiorowości turystów zagranicznych. Pozytywnie 
odbierają oni gościnność i życzliwość mieszkańców, czują się bezpiecznie           
w mieście, razi ich przeciętny poziom higieny i estetyki charakterystyczny dla 
łódzkiej przestrzeni zurbanizowanej.  
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Profil pozostałych zagranicznych rynków turystycznych 
 

Do kolejnych rynków zagranicznych wyodrębnionych według kryteriów 
geograficzno-politycznych zaliczono kraje Unii Europejskiej (poza Niemcami       
i Wielką Brytanią) oraz pozostałe obszary położone na starym kontynencie. Sta-
nowią one łącznie 34% rynku turystyki zagranicznej w Łodzi. Analiza zebra-
nych w trakcie badań terenowych informacji doprowadza do bardzo prostego 
stwierdzenia, że mamy do czynienia ze znacznym rozproszeniem miejsc za-
mieszkania respondentów. Najwięcej zarejestrowano turystów pochodzących     
z Włoch, Ukrainy, Belgii, USA, Rosji, Holandii (rys. 4.2). Turyści byli mieszkań-
cami miast zazwyczaj dużych – Turyn, Rzym, Mediolan, Lyon, Sankt Peters-
burg, Donieck, ale także mniejszych ośrodków, np. belgijski Diest. Dalsza cha-
rakterystyka obu obszarów rynkowych wykazała znaczne podobieństwa do 
wcześniej omówionego rynku niemieckiego i brytyjskiego. Można zauważyć, że 
pozostałe rynki europejskie są wypadkową cech ruchu turystycznego właści-
wych dla Niemiec i Wielkiej Brytanii. Poza tym dokonana średnia ocena przyby-
wających zza granicy do Łodzi w rozdziale czwartym, dobrze odzwierciedla 
zachowania turystyczne pozostałych krajów europejskich. Dlatego uznano za 
niecelowe prowadzenie dalszej analizy, z uwagi na poczynione już obserwacje. 
Należy jednak dodać, że rynek Unii Europejskiej (bez Niemiec i Wielkiej Bry-
tanii) jest najbardziej sfeminizowany (55% stanowią kobiety) i przyjeżdżają         
z tamtego kierunku, w większości turyści, nie posiadający polskich korzeni 
(87%). Zauważa się także zwiększony udział emerytów w podróżach do Łodzi. 
Wśród turystów z Unii Europejskiej (poza Niemcami i Wielką Brytanią) spotyka 
się, odbiegający od średniej dla pozostałych rynków zagranicznych udział pod-
różujących w celach krajoznawczych. Przedstawione cechy pozwalają wskazać 
na znaczne podobieństwo tej grupy turystów do zachowań charakterystycznych 
dla rynku niemieckiego. Opinie dotyczące pobytu w Łodzi nie odbiegają w zna-
czący sposób od ocen wystawionych przez opisane już segmenty rynkowe. Na-
leży zatem uznać za wystarczające informacje dotyczące obu rynków europej-
skich.  

 

*    *    * 
Podsumowując dokonaną analizę turystycznych rynków zagranicznych       

w Łodzi, można stwierdzić: 
1. Znaczenie rynku turystów przyjeżdżających z krajów Unii Europejskiej 

utrzymało się na dotychczasowym poziomie. Jest to największy segment 
zagraniczny w Łodzi z dominacją kierunku brytyjskiego, niemieckiego       
i włoskiego. Turyści zagraniczni są mieszkańcami miast. 

2. Podejmują oni podróże rodzinne i wypoczynkowe, pobyty służbowe mają 
marginalne znaczenie. Wykorzystanie miejscowych usług turystycznych 
miało sporadyczny charakter. Turyści zagraniczni pozytywnie oceniają 
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gościnność i życzliwość mieszkańców, czują się bezpiecznie w mieście, ra-
zi ich przeciętny poziom higieny i estetyki charakterystyczny dla łódzkiej 
przestrzeni.  

3. Utrzymuje się stabilna charakterystyka turystów niemieckich – w więk-
szości dobrze wykształceni mężczyźni, w średnim wieku, mieszkający      
w dużych miastach, deklarujący dobrą i bardzo dobrą sytuację materialną. 
Znacząca grupa turystów niemieckich przybyła z Berlina (24%), oraz z in-
nych dużych miast m.in. Drezna, Kolonii, Hannoveru, Frankfurtu. Znacz-
na część spośród ankietowanych legitymuje się polskim pochodzeniem 
(35%). 

4. W 2010 roku przybywający z Wielkiej Brytanii zdominowali rynek tury-
stów zagranicznych – 39%. Do najważniejszych miast generujących ruch 
turystyczny do Łodzi należą: Londyn, Edynburg, Bristol, Liverpool. Zna-
czna część przybywających z miast brytyjskich deklaruje polskie pocho-
dzenie (46%). Znaczący udział wśród Brytyjczyków stanowią odwiedza-
jący jednodniowi (32%). 

5. W 2010 roku w ankietowanej zbiorowości znaleźli się odwiedzający z Au-
stralii, USA, Japonii, Kanady, Egiptu, Izraela, Kamerunu. Turyści poza-
europejscy posiadają w większości badanych przypadków polskie korze-
nie (52%). Turyści pozaeuropejscy przyjeżdżali przede wszystkim w ce-
lach rodzinnych, poznawczych i edukacyjnych. Szczególnie warta pod-
kreślenia jest aktywność krajoznawcza badanej zbiorowości. 

6. Segment turystów z Unii Europejskiej (bez Niemiec i Wielkiej Brytanii) 
jest najbardziej sfeminizowany (55% stanowią kobiety) i przyjeżdżający     
z tamtego kierunku nie posiadają zazwyczaj polskich korzeni (87%). W tej 
grupie zaznacza się podwyższone zainteresowanie podróżami krajoznaw-
czymi. 
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7. TURYSTYKA W POWIATACH  
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

 
 
Źródłem danych dotyczących różnych aspektów działalności powiatów w za-

kresie turystyki na zarządzanym obszarze były badania ankietowe przeprowa-
dzone w II połowie 2009 roku w 24 urzędach powiatowych województwa łódz-
kiego, w komórkach zajmujących się turystyką. W badaniu tym uwzględniono 
dwie zasadnicze grupy zagadnień: stan wiedzy władz powiatowych i repre-
zentujących ich urzędników na temat turystyki na zrządzanym obszarze oraz 
ich zaangażowanie w rozwój turystyki w powiecie. 

Kwestionariusz ankiety przeprowadzonej w powiatach składał się z dwóch 
części. Część A dotyczyła ogólnych informacji o powiecie, a część B poświęcona 
była zagadnieniom związanym z rozwojem turystyki w powiecie.  

Uzyskane w powiatach materiały porównywane były z informacjami oparty-
mi na wcześniejszych szczegółowych badaniach terenowych, które są w posia-
daniu ekspertów Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.  

 
 

7.1. Stan wiedzy władz powiatowych  
na temat turystyki w powiecie 

 
Dobra znajomość zagadnień związanych z rozwojem turystyki (m.in. infor-

macje dotyczące potencjału, ruchu turystycznego, zagospodarowania) powinna 
być podstawą działań w powiatach, które w tego rodzaju aktywności upatrują 
szansy na ich rozwój. Stan wiedzy władz powiatowych i urzędników na temat 
turystyki na zrządzanym obszarze zbadano przy użyciu następujących zmien-
nych: 

− znajomość miejsc/obiektów/wydarzeń, które można określić mianem 
atrakcji turystycznych powiatu, 

− znajomość elementów zagospodarowania turystycznego powiatu, 
− wiedza na temat szlaków turystycznych wytyczonych na terenie powiatu, 
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1.

2.

3.
 

 

Rys. 7.1. Liczba atrakcji turystycznych w powiatach województwa łódzkiego wg wskazań  
ekspertów IGMiT UŁ oraz pracowników samorządów powiatowych 

Objaśnienia: 1 – atrakcje wskazane przez ekspertów, ale nie wymienione przez urzędników,  
2 – atrakcje dodatkowo wskazane przez urzędników powiatowych, 3 – atrakcje wskazane  

przez ekspertów IGMiT UŁ 
Źródło: opracowanie autorów 

 
 

1.

2.

3.
 

 

Rys. 7.2. Liczba obiektów noclegowych w powiatach województwa łódzkiego  
wg wskazań GUS oraz pracowników samorządów powiatowych 

Objaśnienia: 1 – obiekty niewskazane przez urzędników wymienione w statystykach US,  
2 – obiekty wymienione w statystykach US, 3 – obiekty wymienione dodatkowo 

przez urzędników powiatu 
Źródło: opracowanie autorów 
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− wiedza na temat funkcjonujących w powiecie punktów informacji tury-
stycznej, 

− wiedza na temat funkcjonujących w powiecie organizacji turystycznych, 
− wiedza na temat funkcjonujących w powiecie punktów biur i agencji tury-

stycznych, 
− wiedza na temat gospodarstw agroturystycznych funkcjonujących na tere-

nie powiatu,  
− wiedza na temat działek letniskowych znajdujących się na terenie powiatu. 
Przeprowadzone badania wskazują na bardzo różną znajomość zagadnień 

związanych z turystyką na obszarze powiatów województwa łódzkiego. Zróżni-
cowanie dotyczy m.in. poszczególnych badanych elementów, jak i sumarycz-
nego stanu wiedzy. Najlepszą sytuację odnotowano w zakresie stanu wiedzy na 
temat walorów, czyli miejsc, obiektów lub/i wydarzeń, które mogą stanowić 
atrakcje turystyczne na terenie powiatów, a także znajomości obiektów bazy 
noclegowej zlokalizowanej na terenie powiatu (rys. 7.1 i 7.2).  

W obu przypadkach wiedza urzędników powiatowych była wyraźnie wię-
ksza i bardziej szczegółowa niż porównywana z nią wiedza będąca w dyspo-
zycji ekspertów IGMiT UŁ lub publikowana przez instytucje zajmujące się wy-
braną problematyką (np. urzędy statystyczne). 

Zdecydowanie gorzej przedstawia się stan wiedzy dotyczący biur turystycz-
nych i gospodarstw agroturystycznych funkcjonujących na terenie badanych 
powiatów. Tylko nieliczne urzędy powiatowe posiadały wiedzę zbliżoną lub 
bardziej szczegółową niż informacje eksperckie, czy będące w posiadaniu wy-
specjalizowanych instytucji i osób zajmujących się tą problematyką (rys. 7.3 i 7.4). 

Najsłabszym, wręcz minimalnym stanem wiedzy wykazały się urzędy po-
wiatowe w przypadku działek letniskowych i drugich domów zlokalizowanych 
na terenie ich działania. Tylko nieliczne (4 z 24) podjęły próbę przybliżonego 
określenia liczby działek i podania miejscowości, z których pochodzą ich właści-
ciele. 

Wszystkie osiem analizowanych zmiennych zostało skwantyfikowane w za-
leżności od stanu wiedzy w urzędach powiatowych. Przyjęta punktacja przed-
stawiała się następująco: 

− brak wiedzy lub wiedza znacząco odbiegająca od stanu rzeczywistego  –   
0 pkt.,  

− wiedza częściowa - 1 pkt., 
− wiedza pełna i szczegółowa – 2 pkt. 
Powiat posiadający pełną szczegółowa wiedzę na temat zagadnień tury-

stycznych mógł maksymalnie uzyskać 16 punktów. Niestety żaden z badanych 
powiatów nie osiągnął tej wartości. Powiaty, w których stwierdzono bardzo wy-
soką, zgodną ze stanem rzeczywistym wiedzę na temat zagadnień turystycz-
nych (14–16 pkt.) stanowiły ¼ wszystkich jednostek (6 z 24 powiatów). Najwyż- 
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1.

2.

3.
 

 
Rys. 7.3. Liczba biur podróży w powiatach województwa łódzkiego wg niepublikowanych 

 badań J. Latosińskiej oraz pracowników samorządów powiatowych 
Objaśnienia: 1 –  biura niewymienione przez J. Latosińską, 2 – biura wskazane 

 przez urzędników i J. Latosińską, 3 – biura wskazane przez J. Latosińską 
Źródło: opracowanie autorów 

 
 

1.

2.

3.
 

 

Rys. 7.4.  Liczba gospodarstw agroturystycznych w powiatach województwa łódzkiego  wg informacji 
Ośrodków Doradztwa Rolniczego i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz pracowników samorządów powiatowych. 
Objaśnienia: 1 – gospodarstwa dodatkowo wskazane przez urzędników powiatu, 2 – gospodarstwa wskazane przez 

urzędników powiatowych oraz UM i ODR, 3 – gospodarstwa wymienione przez UM i ODROKU  
Źródło: opracowanie autorów. 
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Rys. 7.5. Stan wiedzy na temat turystyki w powiatach województwa łódzkiego wśród  
urzędników (władz) powiatowych  

Objaśnienia: w nawiasie kwadratowym podano liczbę punktów, w nawiasie zwykłym liczbę powiatów w danej kategorii 
Źródło opracowanie autorów 

 
 

szy poziom wiedzy na temat zagadnień turystycznych odnotowano w powiecie 
piotrkowskim grodzkim (15 pkt.), a w grupie tej znalazły się ponadto powiaty 
bełchatowski, łódzki wschodni, pajęczański, zduńskowolski i poddębicki. Warto 
podkreślić, że największa grupa powiatów znalazła się w przedziałach „wiedza 
średnia i wysoka” (odpowiednio 9 i 7 powiatów) co stanowi 2/3  wszystkich ba- 
danych jednostek. W przedziałach najsłabszych (wiedza bardzo niska i niska) 
znalazły się tylko dwie jednostki, co jest wartością stosunkowo niewielką wobec 
ogólnej liczby 24 powiatów (rys. 7.5). Średnia liczba punktów przypadająca na 
jeden badany powiat wyniosła niecałe 11 punktów, co plasuje średni staty-
styczny powiat w przedziale „wiedza wysoka”. 

 
 

7.2. Deklarowane zaangażowanie władz powiatowych  
w rozwój turystyki 

 
Prawidłowa realizacja zadań z zakresu turystyki, tak aby przynosiły pozy-

tywne skutki społeczne i gospodarcze, wymaga nie tylko wiedzy, ale także od-
powiedniego poziomu zaangażowania. Jako mierniki zaangażowania władz po-
wiatu i reprezentujących ich urzędników w rozwój turystyki na zarządzanym 
obszarze przyjęto siedem zmiennych. Należą do nich:  
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Rys. 7.6. Występowanie zagadnień turystycznych w dokumentach  
strategicznych przyjętych przez powiaty województwa łódzkiego 

Źródło: Opracowanie autorów 
 
 
− wspieranie istniejących w powiecie organizacji turystycznych,  
− funkcjonowanie w strukturze urzędu powiatowego odrębnej komórki ds. 

turystyki (uwzględniono także wpisanie zadań z zakresu turystyki w zadania 
innej komórki), 

− korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania służących realizacji za-
dań związanych z turystyką (w tym np. z funduszy unijnych), 

− uwzględnienie zadań związanych z turystyką w budżecie powiatu,  
− przyjęcie przez władze powiatu dokumentu strategicznego (planu) doty-

czącego rozwoju turystyki na zarządzanym obszarze,  
− prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej mającej na celu pro-

mocję turystyki w powiecie, 
− opieka nad atrakcjami turystycznymi zlokalizowanymi na obszarze po-

wiatu.  
Biorąc pod uwagę analizowane zagadnienia, najlepszą sytuację odnotowano 

w zakresie prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej mającej na ce-
lu promocję turystyki w powiecie, którą zadeklarowały wszystkie urzędy po-
wiatowe. Względnie dobra sytuacja dotyczy także funkcjonowania w strukturze 
starostwa komórki ds. turystyki, która mogła mieć charakter zarówno odrębnej 
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komórki organizacyjnej jak też komórki, która zadania z zakresu turystyki reali-
zuje równocześnie z innymi zadaniami (np. rozwój gospodarczy, promocja, itp.). 
Badania pokazały, że komórkę taką posiada 20 samorządów, z czego jednak tyl-
ko w sześciu powiatach komórki te mają charakter wyspecjalizowanej i odrębnej 
jednostki (rys. 7.7). 

Kolejną formę wspierania rozwoju turystyki, jaką jest przyjęcie przez władze 
powiatu dokumentu strategicznego (planu) dotyczącego rozwoju turystyki na 
zarządzanym obszarze, zadeklarowało 18 jednostek (rys. 7.6). Tyle samo samo-
rządów uwzględniło w budżecie powiatu na 2009 rok zadania związane z tury-
styką (rys. 7.7), a także zadeklarowało opiekę nad atrakcjami turystycznymi zlo-
kalizowanymi na zarządzanym obszarze.  
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Rys. 7.7. Występowanie w budżetach powiatów województwa łódzkiego  
wydatków związanych z rozwojem turystyki oraz komórki d.s. turystyki 

 Objaśnienia 1 – odrębna komórka, 2 – zadania dot. turystyki w innej komórce, 3 – brak 
Źródło: Opracowanie autorów 

 
 
Najgorsza sytuacja dotyczy natomiast korzystania przez władze powiatowe 

z zewnętrznych źródeł finansowania zadań związanych z turystyką, które zade-
klarowało tylko 10 badanych jednostek, czyli mniej niż połowa samorządów po-
wiatowych w województwie. 
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Reasumując, na podstawie analizy uzyskanych danych stwierdzono, że naj-
lepsza sytuacja w zakresie zaangażowania władz powiatu w rozwój turystyki 
ma miejsce w powiatach łowickim oraz piotrkowskim grodzkim (które uzyskały 
po 8 pkt. na 10 możliwych), a także bełchatowskim, łęczyckim, tomaszowskim 
rawskim, zduńskowolskim, sieradzkim i wieruszowskim (po 7 pkt.). To ozna-
cza, że niemal połowa powiatów województwa mieści się w przedziale określo-
nym jako średni (rys. 7.8). Niski poziom zaangażowania stwierdzono w powia-
tach brzezińskim i skierniewickim (4 pkt.) oraz opoczyńskim i łódzkim wschod-
nim (po 3 pkt.). Najgorszą sytuację natomiast stwierdzono w powiecie radom-
szczańskim (2 pkt.). W żadnym z powiatów województwa łódzkiego nie stwier-
dzono takiego poziomu zaangażowania w rozwój turystyki, który określić moż-
na jako bardzo wysoki.  
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Rys. 7.8. Deklarowane zaangażowanie władz powiatowych w rozwój turystyki w powiatach  

województwa łódzkiego 
Objaśnienia: w nawiasie kwadratowym podano liczbę punktów 

w nawiasie zwykłym liczbę powiatów w danej kategorii 
Źródło opracowanie autorów 

 
 

Aby stwierdzić czy istnieje zależność pomiędzy stanem wiedzy na temat tu-
rystyki w powiecie i poziomem zaangażowania we wspieranie jej rozwoju zba-
dano związek korelacyjny pomiędzy tymi cechami (używając wskaźnika korela-
cji rang Spearmana). W wyniku dokonanych obliczeń stwierdzono, że cechy te 
pozostają w słabym dodatnim związku korelacyjnym (Rs = 0,2). 
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Proces transformacji ustrojowej zapoczątkowany w końcu lat osiemdzie-
siątych ubiegłego wieku oraz przeprowadzona w 1999 roku reforma terytorial-
nej organizacji kraju doprowadziły do wzrostu znaczenia samorządu w proce-
sach związanych z lokalnym rozwojem społecznym i gospodarczym. Istotnym 
elementem przyczyniającym się do rozwoju każdego obszaru jest turystyka. 
Rozwój turystyki stanowi ustawowe zadanie samorządów wszystkich szczebli, 
w tym także szczebla powiatowego. Mimo występowania w Ustawie o samorzą-
dzie powiatowym zadania w zakresie turystyki, brak jest uregulowań dotyczących 
form i sposobów jego realizacji, co sprawia, że w dziedzinie tej istnieje duża do-
wolność. 

Przyjmując założenie, że prawidłowa realizacja zadań z zakresu turystyki, 
tak aby przynosiły pozytywne skutki społeczne i gospodarcze, wymaga odpo-
wiedniego przygotowania i spełnienia pewnych warunków, wśród władz po-
wiatowych województwa łódzkiego i reprezentujących ich urzędników, prze-
prowadzono badania, które miały na celu zdiagnozowanie zarówno stanu wie-
dzy dotyczącej różnych zagadnień z zakresu turystyki, jak poziomu zaangażo-
wania w jej rozwój na zarządzanym obszarze. 

W wyniku przeprowadzonych badań dotyczących obu badanych zagadnień 
dotyczących roli władz powiatowych we wspieraniu rozwoju turystyki we 
wszystkich powiatach województwa łódzkiego ustalono, że: 

– władze powiatowe w województwie łódzkim charakteryzują się zróżnico-
wanym, ale dość wysokim poziomem wiedzy na temat potencjału turystycz-
nego zarządzanego obszaru oraz zróżnicowaną, ale w przeważającej większości 
powiatów fragmentaryczną i niepełną wiedzą na temat stanu zagospodarowa-
nia turystycznego na zarządzanym obszarze, 

– zaangażowanie władz powiatowych w działania zmierzające do realizacji 
zadań związanych z rozwojem turystyki jest zróżnicowane, ale niższe niż wska-
zywałby na to stan wiedzy na temat potencjału turystycznego, 

– poziom wiedzy na temat potencjału turystycznego powiatów pozostaje   
w dodatnim związku korelacyjnym z zaangażowaniem w realizację zadań 
związanych z rozwojem turystyki, a także z walorami turystycznymi zarządza-
nego obszaru. To oznacza, że urzędnicy z powiatów o wyróżniających się walo-
rach turystycznych wykazali się wyższym poziomem wiedzy na temat zagad-
nień dotyczących turystyki, jak i bardziej aktywnym wspieraniem jej rozwoju. 
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8.  PERSPEKTYWY ROZWOJU RUCHU 
TURYSTYCZNEGO W ŁODZI I WOJEWÓDZTWIE 

ŁÓDZKIM W 2011 ROKU1 
 
 

Zastosowane w roku ubiegłym podejście prognostyczne okazało się uzasad-
nione. Turystyka jest zmiennym, także nieprzewidywalnym zjawiskiem spo-
łeczno-ekonomicznym. Można określić jej podstawowe kierunki zmian, jednak 
pełne wnioskowanie statystyczne wydaje się być zawodnym podejściem. Należy 
zatem stosować systematyczną obserwację czynników i uwarunkowań obrazu-
jących możliwości i zagrożenia rozwojowe w wielorakich dziedzinach (gospo-
darka, przyroda, moda, polityka, zdrowie, technologia, itp.). Obserwacja anali-
tyczna powinna stanowić harmonijną całość z wiedzą i doświadczeniem bada-
cza oraz z jego intuicją heurystyczną. Prognozowanie w turystyce można po-
równać do płynięcia rzeką. Po pierwsze, dwa razy nie wchodzi się do tej samej 
wody, i po drugie umiejętność czytania wody i zachowanie ostrożności, są nie-
zbędnym uzupełnieniem posiadanej wiedzy o rzece. Przypomnijmy sentencję    
z ubiegłorocznego raportu: „istotą prognozowania jest to, że pewnego dnia zda-
rzy się coś niespodziewanego.”  
 
 

8.1. Turystyka w Polsce w kontekście uwarunkowań 
 i trendów w turystyce europejskiej w roku 2010 

 
W roku 2010 w europejskiej turystyce, podobnie jak na całym świecie, obser-

wuje się wciąż  mniejsze natężenia ruchu turystycznego w porównaniu do roku 
2008. W pierwszym kwartale 2010 roku zaobserwowano symptomy powolnego 

                                                 
1 Wykorzystane źródła: 1) European Tourism in 2010: Trends & Prospects, www.etccorporate.org,  

2011 European Travel Commission; 2) Travel and Tourism Economic Impact 2010, World Travel and 
Tourism Council10 www.oxfordeconomics.com, 3) ITB World Travel Trends Report 2009/2010, 
www.itb-berlin.com/library. 
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normalizowania się rynku turystycznego, po gwałtownym jego załamaniu, któ-
re nastąpiło w roku poprzednim (2009).  Kryzys ekonomiczny roku 2009 i rece-
sja w gospodarce światowej, która po nim nastąpiła odbiła się negatywnie na 
wskaźnikach ekonomicznych branży turystycznej.  

Zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie „European Tourism In 2010 
Trends and Prospects” (ETC 2010) w kryzysowym roku 2009 w rejestrowanym 
ruchu turystycznym zaznaczył się wynoszący 6% spadek liczby odwiedzają-
cych, którzy nocowali w Europie, zanotowano wówczas również zmniejszenie 
światowego ruchu turystycznego ogółem o 4,7% w porównaniu z rokiem 2008. 
Natomiast pierwszy kwartał 2010 roku w turystyce światowej wykazał powol-
ny, ale relatywnie stabilny wzrost ruchu turystycznego, który zaznaczył się 
zwiększeniem liczby pasażerów linii lotniczych oraz wyższym poziomem wy-
korzystania hoteli. Większa skłonność do podróżowania przyjemnościowo-po-
znawczego rejestrowana była wśród europejczyków oraz mieszkańców konty-
nentu amerykańskiego i Azji. Pozwalała ona przyjąć, że branża turystyczna na 
świecie notuje powolny rozwój. Tendencja ta została jednakże poważnie zabu-
rzona perturbacjami w przewozach lotniczych, które miały miejsce w kwietniu   
i maju po wybuchu wulkanu na Islandii i w konsekwencji wystąpieniem prze-
mieszczającej się chmury pyłów, która znacznie zmniejszyła ruch lotniczy. Ogra-
niczenia związane z podróżami lotniczymi w Europie i na wschodnim wyb-
rzeżu Stanów Zjednoczonych odbiły się negatywnie na branży hotelowej. Po-
wolna poprawa sytuacji nastąpiła od czerwca, czyli w tradycyjnym dla europej-
czyków okresie wakacyjnym. Wolny, ale stały wzrost ruchu turystycznego, 
przełożył się na intensywniejsze wykorzystanie bazy hotelowej, a w konsekwen-
cji przyśpieszenie powrotu dobrej koniunktury w branży. Proces ten intensyfi-
kował się zwłaszcza drugiej połowie roku 2010, mimo okresowych zaburzeń po-
wodowanych trudnościami występującymi w gospodarce Hiszpanii, Portugalii, 
Grecji i szczególnie w Irlandii.  

Niestety pozytywne trendy nie są jeszcze obecne w turystyce biznesowej, 
której głęboki kryzys zaobserwowany w 2009 roku ciągle daje o sobie znać. 
Ograniczenia dla tego rodzaju podróży mnożą się wraz z trudną sytuacja finan-
sową występująca w kolejnych wielkich instytucjach finansowych europejskich    
i światowych.  

Prezentowane powyżej uwarunkowania miały istotny wpływ na intensyw-
ność ruchu turystycznego w roku 20010, ale jednocześnie są one pochodną 
szczególnej kondycji gospodarki światowej i europejskiej w tym czasie. Utrud-
nia to prognozowanie intensywności ruchu turystycznego dla następnego okre-
su – roku 2011. Stabilizacja ekonomiczna powolnie następująca w drugiej poło-
wie roku 2010 powinna przełożyć się na wzrost ruchu turystycznego w roku 
następnym, 2011, ale na razie są to tylko przypuszczenia uzależnione od ko-
niunktury w gospodarce światowej. Ostrożne prognozy zakładają, że w roku 
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2011 być może uda się osiągnąć poziom wielkości ruchu turystycznego i pozio-
mu zysków branży turystycznej porównywalny do roku 2008.  

W roku 2010 podobnie jak w poprzednim wśród europejczyków zaobserwo-
wano nadal skłonność do ograniczania wydatków związanych z podróżowa-
niem (szczególnie wśród Niemców), preferowanie wyjazdów krótszych do kra-
jów sąsiednich, co rzecz jasna bezpośrednio zależy od poziomu dochodów.      
Jak wskazują analizy międzynarodowych rynków turystycznych (Travel and 
Tourism Economic Impact 2010), przeprowadzone przez World Travel and 
Tourism Council na świecie następuje wyraźna aktywizacja rynku popytu tury-
stycznego w Chinach, Rosji i Japonii, ta tendencja jest również obecna w  Euro-
pie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, choć niestety w znacznie słabszym zakresie.  
Pozwala to na ostrożnie formułowane optymistyczne oczekiwania pozytywnego 
rozwoju rynku turystycznego w roku 2011 na świecie, ale przede wszystkim     
w Europie. 

Zidentyfikowana sytuacja na europejskim i światowym rynku turystycznym 
w roku 2011 generującym przede wszystkim zagraniczną turystykę przyjaz-
dową na obszarze Łodzi i województwa łódzkiego wymagają zatem bardzo 
szczegółowej analizy sytuacji każdego z państw, aby można było określić poten-
cjalny napływ pochodzących z nich turystów do Polski a zwłaszcza na obszar 
województwa łódzkiego i Łodzi w kolejnych latach.   

 
 

8.2. Turystyka w regionie łódzkim w 2010 roku 
 

Przewidywany w ubiegłym roku trend ograniczania liczby podróży służbo-
wych utrzymał się. Wśród podawanych motywów cele biznesowe pojawiały się 
sporadycznie. Szczególnie potwierdzona została nieśmiała sugestia dotycząca 
wzrostu liczby turystów korzystających z nierejestrowanych miejsc noclego-
wych (rodzina, znajomi). W bieżącym roku skala tego zjawiska była sporym za-
skoczeniem. W badanych grupach przybywających do regionu łódzkiego 
stwierdzono gwałtowny wzrost liczby osób nocujących poza bazą rejestrowaną 
(zwłaszcza wśród turystów zagranicznych, przybywających z Wielkiej Brytanii). 
Z empirycznego punktu wiedzenia, nie zaskakuje rodzaj zachowań turystów, 
ale zastanawia nagłe nasilenie prognozowanych tendencji.  

Zaobserwowano wzrost liczby turystów krajowych w regionie łódzkim. Za-
kładano w poprzednim raporcie, że turyści będą wybierać podróże tańsze, do 
obszarów położonych bliżej miejsca zamieszkania. Należy sądzić, że otrzymane 
wyniki badań potwierdzają wskazane wówczas tendencje rozwojowe.  

Przedstawiony scenariusz w-kształtnej drogi wychodzenia z recesji gospo-
darczej został prawdopodobnie potwierdzony. Ostrożność w tej kwestii bierze 
się z braku pełnych informacji statystycznych za 2010 rok. Po istotnym wzroście 
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liczby turystów w pierwszym półroczu nastąpiło obniżenie dynamiki zjawiska, 
ze względu na perturbacje na rynkach finansowych, niestabilność kursów walu-
towych, oraz niekorzystne warunki pogodowe w ostatnich miesiącach roku.  

W 2010 roku nie tylko utrzymano liczebność ruchu turystycznego w regionie 
łódzkim, choć jednocześnie poprawiono stan posiadania. W podstawowym za-
kresie jest to zgodne z rezultatami badań publikowanych w raportach Instytutu 
Turystyki w Warszawie. Następuje bowiem wzrost przyjazdów turystycznych, 
ale największa dynamika istniej w segmencie odwiedzających jednodniowych.  
Prawdopodobnie ich przyjazdy i dokonywane zakupy będą istotnym dochodem 
polskiej gospodarki turystycznej.  

 
 

8.3. Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim – 
przewidywania na 2011 rok 

 
W 2011 roku można się spodziewać kilku procentowego wzrostu liczby od-

wiedzających region łódzki. Zaobserwowana w bieżącym roku zmiana struk-
tury ruchu turystycznego w regionie łódzkim zostanie utrzymana. Nie można 
zaliczyć wskazanej tendencji do zjawisk pozytywnych. Brak spójnej i konsek-
wentnej polityki turystycznej w regionie łódzkim nie wpłynie zapewne na zmia-
nę pojawiającego się trendu. Poza tym, sugerowana konieczność i szansa prze-
wartościowania oferty turystycznej w regionie łódzkim nie nastąpiła. Zaobser-
wowano wzrost liczby przybywających do Łodzi i województwa łódzkiego, ale 
struktura strumienia turystów jest niekorzystna (brak przyjazdów służbowych, 
ograniczenie noclegów w hotelach, jednostronne formy spędzania czasu wol-
nego, brak zainteresowań krajoznawczych i kulturowych, duża liczba odwie-
dzających jednodniowych i podróżujących tranzytem). Brak zdecydowanych 
działań w tym zakresie, spowoduje marginalizację Łodzi na mapie turystycznej 
Polski. Utrzyma się opinia o „zaściankowym mieście”, w którym można zrobić 
zakupy i załatwić sprawy rodzinne, korzystając z odrobiny szaleństwa w klu-
bach i restauracjach. Przedstawione powyżej opinie są podstawą do określenia 
dalszych sugestii prognostycznych: 

1. Wskazane zmniejszenie liczby turystów niemieckich potwierdza się.    
W nadchodzącym roku przyjazdy z Niemiec utrzymają się na tegorocz-
nym poziomie. Obszar Polski i Łodzi jest ważnym miejscem podróży 
przybywających z Niemiec. Mimo nieprzekonującej polityki kulturowej 
władz samorządowych, pojawiają się inicjatywy, które mogą być atrak-
cyjne dla Niemców. 

2. Powiększy się liczba podróży wewnątrz województwa łódzkiego odby-
wanych głównie w celach wypoczynkowych. Koszty podróży będą od-
grywać nadal istotną rolę. Brak podnoszenia atrakcyjności przestrzeni 
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turystycznej, może doprowadzić do porażki w konkurencji z obszarami 
województw ościennych.  

3. Utrzyma się prawdopodobnie przewaga liczebna przybywających z Wiel-
kiej Brytanii (przyjazdy rodzinne emigrantów zarobkowych). Prognozo-
wanie na tym rynku jest trudne, z racji wielu chimerycznych parame-
trów określających zachowania turystyczne nowych Brytyjczyków.  

4. Pojawiające się symptomy dynamicznego rozwoju turystyki kulturowej 
nie zostaną wykorzystane w regionie łódzkim. Odwiedzający jedno-
dniowi, o ograniczonej motywacji poznawczej, będą stanowić podporę 
gospodarki turystycznej.  

5. Słaba kondycja gospodarki regionu łódzkiego będzie oddziaływać na 
ograniczoną liczebność podróży biznesowych.  

 
*    *    * 

 
Podsumowując można powiedzieć, że w regionie łódzkim utrzyma się trend 

wzrostowy w ruchu turystycznym, ale nie pojawi się jego rozwój jakościowy. 
Poprawi się bilans liczbowy, ale będzie postępować pogarszanie się struktury 
ruchu turystycznego w zakresie długości pobytów, celu odwiedzin, wykorzy-
stania bazy noclegowej i nabywania usług turystycznych. Łódź i województwo 
łódzkie pozostaną wciąż obszarami, które czekają na przygotowanie oryginal-
nych produktów turystycznych, na atrakcyjną ofertę pobytową, na poprawę 
czystości i uszlachetnienie walorów estetycznych odwiedzanych obszarów. 
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9. STUDIA PRZYPADKÓW 
 
 
Przedstawione w niniejszym rozdziale studia przypadków pokazują w skali 

szczegółowej zagadnienia dotyczące ruchu turystycznego w Łodzi i wojewódz-
twie łódzkim. Opisane sytuacje dobrane zostały w taki sposób, żeby ukazać spe-
cyfikę tego ruchu w różnych obiektach, w trakcie wydarzeń oraz podczas orga-
nizacji przez różne instytucje. Tam, gdzie było to możliwe sytuację w roku 2010 
porównano z danymi z roku 2009. 

 
 

9.1. PTTK – łódzki oddział im. Jana Czeraszkiewicza 
 
Jedną z form działalności łódzkiego oddziału PTTK im. Jana Czeraszkiewi-

cza jest organizacja komercyjnych wycieczek1 po Łodzi i regionie łódzkim pro-
wadzonych przez przewodników zrzeszonych w oddziale, którego siedziba 
znajduje się przy ulicy S. Wigury 12a (rys. 9.1). Z tej perspektywy można trakto-
wać omawianą organizację jako podmiot obsługujący ruch turystyczny genero-
wany przez miasto i region2.  

W 2009 roku łódzki oddział PTTK zorganizował wycieczki dla 215 grup, 
które razem skupiły 8930 osób. W roku 2010 nastąpił bardzo wyraźny spadek 
zarówno liczby grup (spadek o 27,5%) do 156, jak i liczby obsłużonych turystów 
do 5917 (spadek o 33,8%)3. Grupy te w większości obsługiwane były w języku 
polskim, zaś z języków obcych najczęściej w języku angielskim, potem w kolej-
ności rosyjskim, niemieckim, i in. (rys. 9.2). W stosunku do roku poprzedniego 
w 2010 wyraźnie daje się zauważyć spadek zainteresowania przewodnictwem   

                                                 
1 Analiza cennika proponowanej przez oddział oferty pokazuje, że ceny usług przewodnickich 

(ryczałt do 5 godzin) zarówno po Łodzi, jak i regionie w 2010 roku wzrosły w stosunku do roku 2009 
i wynosiły: 1) po Łodzi w języku polskim z 270 do 300 zł brutto, w języku obcym – z 320 do 360 zł;  
2) po regionie łódzkim w języku polskim z 320 do 360 zł, w języku obcym z 400 do 450 zł. 

2 Wśród innych działań oddziału były m.in. niedzielne spacery po Łodzi dla mieszkańców 
miasta. 

3 Dane na podstawie materiałów uzyskanych dzięki uprzejmości PTTK oddział w Łodzi.  
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w języku angielskim (spadek o 66%) i niemieckim (spadek o 83%). Na podob-
nym poziomie jak w roku ubiegłym kształtuje się liczba osób, które wybrały 
usługę przewodnicką w języku rosyjskim lub francuskim. Pomimo oferowanych 
usług, żadna z grup nie wybrała obsługi w języku włoskim. 

W roku 2010 podobnie jak rok wcześniej w większości (ponad 85%) grupy te 
zwiedzały wraz z przewodnikiem Łódź w formie jednodniowej wycieczki. Naj-
częstszym, wręcz podstawowym schematem zwiedzania miasta był poznanie 
Księżego Młyna – Centralnego Muzeum Włókiennictwa lub Muzeum Kinemato-
grafii – ulicy Piotrkowskiej – Muzeum Historii Miasta Łodzi – Manufaktury.      

 
 

PTTK
o/Łódź

 

 
 
 

 

 

Rys. 9.1. Lokalizacja i logo łódzkiego oddziału PTTK im. Jana Czeraszkiewicza 
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Rys. 9.2. Liczba osób objętych usługą przewodnicką w językach obcych w 2009 i 2010 roku przez PTTK 
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W zależności od potrzeb bądź życzenia zleceniodawcy, przewodnicy pokazy-
wali także mniej znane obiekty, np. pałacyki Politechniki Łódzkiej, cerkiew św. 
A. Newskiego czy oblicza Łodzi, np. ślady Aleksandra Kamińskiego. 

Około 1/4 grup podróżowało z PTTK po regionie łódzkim (łącznie 1378 osób) 
i jest to wartość wyraźnie większa niż w roku poprzednim (ok. 10% liczby grup) 
Najbardziej popularne miejsca zwiedzane w województwie łódzkim to Arkadia 
i Nieborów, Uniejów oraz okolice Spały (Konewka, ośrodek hodowli żubrów     
k. Smardzewic, Inowłódz). 

Widać wyraźną sezonowość realizowanych wycieczek. Największe natężenie 
grup turystycznych w 2009 roku przypadło na maj, czerwiec i lipiec oraz wrze-
sień, październik. W roku 2010 sytuacja wyraźnie uległa zmianie, bowiem tylko 
maj i październik utrzymały swoją pozycję miesięcy „wycieczkowych”, nato-
miast zanotowano drastyczny spadek frekwencji w czerwcu, lipcu i sierpniu,     
w których frekwencja była prawie o połowę niższa (rys. 9.3). Podobna sytuacja 
dotyczy liczby uczestników wycieczek (rys. 9.4). 
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Rys. 9.3. Liczba grup turystycznych podróżujących po Łodzi i regionie łódzkim 

z PTTK oddział w Łodzi wg miesięcy w roku 2009 i 2010 
Źródło: materiały PTTK oddział w Łodzi 

 
 
Studium przypadku PTTK pozwala także bliżej określić specyfikę zorganizo-

wanego ruchu turystycznego w poszczególnych miesiącach w Łodzi. Przykła-
dowo miesiące maj, czerwiec i wrzesień mają duży udział grup młodzieży gim-
nazjalnej i licealnej zwłaszcza z województwa mazowieckiego. Jednocześnie      
w maju, sierpniu i wrześniu przyjeżdża większość wycieczek z turystami zagra-
nicznymi (obsługiwanymi przeważnie przez duże polskie biura podróży). Natę-
żenie grup biznesowych jest największe w październiku oraz w maju i czerwcu. 
Całorocznym zleceniodawcą dla łódzkiego oddziału PTTK są łódzkie uczelnie 
wyższe (zwłaszcza Politechnika Łódzka) i Urząd Miasta Łodzi. Co istotne, pra-
wie wyłącznie grupy związane z tymi instytucjami ożywiają sezon w lipcu.  
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Rys. 9.4. Liczba osób podróżujących po Łodzi i regionie łódzkim  

z PTTK oddział w Łodzi wg miesięcy w roku 2009 i 2010   
 Źródło: materiały PTTK oddział w Łodzi 

 
Przedstawiona sytuacja spadku frekwencji jest oczywiście niepokojąca, ale 

dane z dwóch lat nie pozwalają na razie wyciągać zbyt daleko idących wnios-
ków. Być może przedstawiony spadek zainteresowania organizacją wycieczek 
przez łódzki oddział PTTK jest zjawiskiem incydentalnym, a dopiero dane z ko-
lejnych lat pozwolą na wskazanie wyraźnych prawidłowości. 
 
 

9.2. Giełda kolekcjonerska  
Moto Weteran Bazar w Łodzi4 

 
Giełda Moto Weteran Bazar odbywa się corocznie od 1992 roku w Łodzi       

w czterech terminach: styczeń, maj, lipiec, wrzesień. Gromadzi wystawców i od-
wiedzających z Polski, ale też z innych krajów Europy. Wystawy w zimie zloka-
lizowane są w hali EXPO przy ulicy Skorupki/Stefanowskiego, natomiast w po-
zostałych terminach odbywają się na otwartych terenach należących do KS Start, 
przy ulicy św. Teresy 56/58 (rys. 9.5). 

Podczas każdej edycji wystawiają swoją ofertę kolekcjonerską przedmiotów 
związanych z historią motoryzacji (samochody zabytkowe i klasyczne, motocyk-
le, akcesoria, części zamienne, publikacje specjalistyczne) oraz militaria (ubiory, 
pojazdy wojskowe, przedmioty wojskowe o różnym przeznaczeniu). Dodatko-
wo podczas giełdy swoje zbiory przedstawiają numizmatycy i filateliści. Zasad-

                                                 
4 Opracowano na podstawie pracy magisterskiej Marcina Jędrzejczaka przygotowanej pod kie-

runkiem prof. nadzw. dr. hab. Jacka Kaczmarka w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersy-
tetu Łódzkiego w roku 2010). 
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niczym celem imprezy jest handlowe spotkanie kolekcjonerów i pozostałych za-
interesowanych, którzy mogą nabyć lub sprzedać przedmioty, wymienić doś-
wiadczenia, poszerzyć informacje, ale również uzyskać fachowa poradę.  

 
 

MWB

MWB

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Rys. 9.5.  Lokalizacja miejsc odbywania i logo giełdy w Łodzi 

 Źródło: na podstawie M. Jędrzejczak (2010) 
 
 
 

  
 

Fot. 9.1 i 9.2. Moto  Weteran Bazar w 2010 roku 
Źródło: www.motorweteranbazar.com 

 
 
Dodatkowym elementem tej imprezy są każdorazowo organizowane wysta-

wy tematyczne oraz prezentacje kolekcji muzealnych, dzięki nawiązanej przez 
organizatorów współpracy z muzeami techniki w Polsce (na przykład muzeum 
w Otrębusach). Ta część giełdy adresowana jest do szerszego grona odbiorców 
niż tylko kolekcjonerzy, ma bowiem charakter poznawczo-edukacyjny. Na pod-
stawie danych uzyskanych od organizatora imprezy można przyjąć,  że podczas  
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Rys. 9.6. Zasięg geograficzny przyjazdów wystawców Giełdy Moto Weteran Bazar  
Źródło: M. Jędrzejczak (2010) 

 
 

0 1-4 5-7 8-15 16-70

warmińsko-
mazurskie

pomorskie

za
ch

od
nio

po
mors

kie

wielkopolskie

łódzkie

mazowieckie

kujawsko-
pomorskie

podlaskie

lubelskie

podkarpackie
małopolskie

świętokrzyskie
śląskieopolskie

dolnośląskie

lubuskie

Liczba uczestników

 
 

Rys. 9.7. Zasięg geograficzny przyjazdów uczestników Giełdy Moto Weteran Bazar 
Źródło: M. Jędrzejczak (2010) 

 
 

trwania każdej z czterech edycji w Łodzi notuje się udział ok. 700 wystawców     
i ok. 15 700 odwiedzających (rejestracja na podstawie sprzedawanych biletów 
wstępu). Zatem w skali roku imprezę w Łodzi odwiedza ok. 2500–3000 wystaw-
ców oraz ok. 62000 widzów.  
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W tym kontekście w sezonie 2009/2010 na celowo dobranej kwotowej próbie 
(120 uczestników i 50 wystawców) przeprowadzono badania ankietowe, któ-
rych celem było sprawdzenie na ile uczestnicy tej imprezy są zainteresowani in-
nymi walorami turystycznymi Łodzi oraz czy i w jaki sposób z nich korzystają. 
Wśród respondentów – uczestników dominują mężczyźni, młodzi i w średnim 
wieku (19–49 lat), nieźle wykształceni (53% respondentów deklarowało ukoń-
czenie szkoły średniej, a 28% wyższej). Podobne zależności obserwowane są     
w grupie wystawców. Zarówno uczestnicy, jak i wystawcy przyjeżdżają do Ło-
dzi z różnych regionów Polski (rys 9.6 i 9.7). 

Uzyskane wyniki wykazują następujące prawidłowości: 
1. Około połowy respondentów – uczestników uznało miasto za atrakcyjne 

lub raczej atrakcyjne, ale tylko 1/5 deklarowała chęć zwiedzania miasta podczas 
pobytu na giełdzie. 

2. W grupie wystawców dominowała opinia o nieatrakcyjności miasta (54% 
odpowiedzi), wskazywano na nieprzyjemne wrażenia estetyki miasta, brak zna-
czących atrakcji turystycznych i słabą promocję. 

3. Respondenci z obu badanych grup nie są zainteresowani korzystaniem      
z oferty noclegowej miasta (90% wystawców i 32% zwiedzających nocuje na te-
renie giełdy – we własnym namiocie lub samochodzie). 

4. Uczestnicy tej imprezy nie widzą potrzeby zwiedzania obiektów w mieś-
cie – ograniczają swój pobyt do terenu, gdzie odbywa się giełda oraz jego naj-
bliższego otoczenia. 

5. Choć są w stanie przeznaczyć spore sumy na zakup przedmiotów, które 
kolekcjonują nie wydają pieniędzy w placówkach usługowych (hotele, gastrono-
mia, rozrywka itp. w Łodzi) (rys. 9.8). 
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Rys. 9.8. Deklarowana kwota pieniędzy wydana przez uczestnika na Giełdzie Moto Weteran Bazar w Łodzi   

Źródło: na podstawie M. Jędrzejczak (2010) 
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Analizowany przypadek prezentuje imprezę oryginalną, która ma znaczący 
potencjał turystyczny. Przeprowadzone badania pokazały, że biorący w niej 
udział nie są zupełnie zainteresowani miejscem (miasto Łódź), w którym się ta 
impreza odbywa, ponieważ informacje o tejże ofercie są bardzo słabo dostępne. 
  
 

9.3. Skierniewickie  
Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw5 

   
 Uzyskanie przez Skierniewice statusu miasta wojewódzkiego w 1975 roku      

i wiążąca się m.in. z tym potrzeba rozwoju funkcji kulturalnej a z drugiej strony 
potencjał funkcjonujących w mieście placówek naukowych – Instytutu Sadow-
nictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytutu Warzywnictwa stanowiły podstawę orga-
nizacji pierwszych edycji (od 1977 roku) Skierniewickiego Święta Kwiatów, 
Owoców i Warzyw. Wśród trzech oficjalnych celów imprezy znalazło się „roz-
budzenie społecznej aktywności kulturalnej miasta i województwa oraz zapew-
nienie różnorodnej i pożytecznej rozrywki”6. Współcześnie trudno jednoznacz-
nie określić charakter Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw –  jest 

 
 

Skierniewice

 

 
 
 
 
 

 

Rys. 9.9. Położenie Skierniewic oraz logo wydarzenia  
„Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw” 

                                                 
5 Na podstawie wyników badań A.J. Dziudy (2011) – Skierniewickie Święto Kwiatów Owoców i Wa-

rzyw jako atrakcja turystyczna regionu – pracy licencjackiej opracowanej w Instytucie Geografii Miast     
i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.  

6 R. Bednarek, 2007, Trzy dekady Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw, Wyd. MBP, 
Skierniewice, s. 6. 
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Rys. 9.10. Plakat najnowszej edycji Skierniewickiego Święta Kwiatów Owoców i Warzyw  

 
ono m.in. narzędziem polityki miejskiej (władze miasta zajmują się organizacją 
wydarzenia od 1980 roku) skierowanej w stronę mieszkańców i branży kwiato-
wo-owocowo-warzywnej (od 2003 Ogólnopolskie Dożynki Ogrodnicze), dla częś-  
ci uczestników święto ma przede wszystkim charakter handlowy (od XIII edycji 
wydarzeniu towarzyszą Targi Ogrodniczo-Rolne), jest też produktem turystycz-
nym (w ramach tzw. turystyki eventowej), zwłaszcza dla osób z regionu, cho-
ciaż intencją władz miasta jest co najmniej krajowy charakter przedsięwzięcia.   

Jednym z ważniejszych punktów programu SŚKOW jest barwne corso, wzo-
rowane na imprezach holenderskich. Wystawiane przez instytuty, gminy, przed-
siębiorstwa pojazdy dekorowane kompozycjami z kwiatów, owoców i warzyw 
są częścią parady, w której udział biorą ponadto grupy dzieci i młodzieży oraz 
inni uczestnicy imprezy.  

 

  
 

Fot. 9.3. Prezentacja Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 
– parada  XXX edycji ŚKOiW 
Źródło: http://www.uw.lodz.pl/ 

 

Fot. 9.4. Prezentacja Instytutu Warzywnictwa– 
parada XXXIII edycji ŚKOiW 
Źródło: A.J. Dziuda (2011) 
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XXXIII edycja Święta trwała od 18 do 19 września 2010 roku (zgodnie z tra-
dycją święto odbywa się w trzeci weekend września – rys. 9.10.). Jej punktem 
centralnym była scena na rynku, jakkolwiek część elementów programu odby-
wało się równolegle na scenie przy MCK, obiektach OSiR i innych miejscach      
w przestrzeni Skierniewic. Impreza rozpoczęła się w sobotę około godziny 11.00 
uroczystą paradą, a zakończyła w niedzielę w późnych godzinach nocnych kon-
certem gwiazdy święta.  
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Rys. 9.11. Wyniki wszystkich pomiarów podczas ŚKOiW z 18 i 19 września 2010 
Źródło: A.J. Dziuda (2011) 

 
 
Z badań pomiaru ruchu7 przeprowadzonych przez A.J. Dziudę podczas 

XXXIII edycji Święta wynika, że w wydarzeniu uczestniczyły osoby z większoś-
ci regionów Polski (rys. 9.11). Zestawione wyniki wszystkich przeprowadzo-

                                                 
7 Pomiar ruchu przeprowadzono w godz. 12, 15 i 17 w dniach 18.09 i 19.09 2010 na głównych 

parkingach  przygotowanej dla uczestników XXXIII ŚKOiW strefy parkingowej. 
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nych pomiarów pokazują dużą koncentrację zjawiska – najwięcej uczestników 
imprezy pochodzi z powiatów sąsiednich (ponad 90% zarejestrowanych pojaz-
dów z powiatów zlokalizowanych w odległości (ekwidystancie teoretycznej) do 
150km) – przede wszystkim z województwa łódzkiego (67%) i mazowieckiego 
(28%) (rys. 9.12). 
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Rys. 9.12. Pomiar na parkingach 18.09.2010 – sobota godz. 12 
Źródło: A.J. Dziuda (2011) 

 
 
Najwyższa frekwencja odwiedzających przypadła na oficjalne, uroczyste ot-

warcie imprezy (pomiar 18.09, godz. 12). Odnotowano wówczas także najwię-
kszy wśród spisanych tablic rejestracyjnych odsetek pojazdów z całego kraju (za 
wyjątkiem województw lubuskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego   
i podlaskiego).  

Pomiar ruchu pojazdów uzupełniono badaniami ankietowymi przeprowa-
dzonymi wśród uczestników święta. Na podstawie obu badań można określić 
rangę Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw jako regionalną. 
Uczestników imprezy generuje głównie województwo łódzkie, w mniejszym 
stopniu mazowieckie i wielkopolskie (rys. 9.13.). 
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10.  WNIOSKI 
 
 
Głównym celem opracowania było oszacowanie wielkości ruchu turystycz-

nego w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku 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 ba-
dawczych, zarówno pośrednich jak i bezpośrednich. Jako podstawę źródłową 
badań przyjęto dane pochodzące z GUS oraz własne badania ankietowe, prze-
prowadzone w celowo wybranych miejscach recepcji turystycznej i obiektach 
noclegowych regionu. Dane te uzupełniono materiałami zebranymi za pomocą 
innych metod oraz wiedzą ekspercką autorów, pozwoliły na realizację podjęte-
go celu. 

Okres realizacji badań, wyznaczony w oparciu o kalendarz imprez odbywa-
jących się w województwie łódzkim generujących ruch turystyczny na tym ob-
szarze, trwał od 1 maja do 15 października 2010 roku i obejmował trzy zasad-
nicze podokresy: I – od 10.06 do15.07; II – od 15.08 do 15.09; III od 15.09 do 15.10 
oraz tzw. długi weekend w dniach 1–3 maja. W miejscach atrakcyjnych tury-
stycznie i w obiektach noclegowych wywiady zostały zrealizowane we wszyst-
kich 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. Na podstawie przeprowadzonej analizy można przedstawić kilka 
najważniejszych wniosków. 

1. Ruch turystyczny w regionie łódzkim (województwo i stolica wojewódz-
twa łącznie) w roku 2010 oszacowany został na 4 291 432 osoby i jest to wartość 
wyższa niż w roku poprzednim o ok. 1/4. Odwiedzający region stanowią 76,8% 
całego zjawiska (3 299 607 osób), natomiast do Łodzi przyjechało 23,2% wszyst-
kich odwiedzających (991 825 osób). Prawdopodobnie tak znacząco większy niż 
w roku 2009 wynik nie jest spowodowany tylko realnym wzrostem odwiedzin, 
ale także bardziej szczegółowym badaniem będącym efektem ubiegłorocznych 
doświadczeń. Przebadana próba respondentów była także znacząco większa niż 
w roku 2009. Wśród odwiedzających zarejestrowano gości zagranicznych, któ-
rzy stanowią niewielki odsetek całego ruchu turystycznego (5,1% – 217 559 



Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku 
 

  

 
186 

osób). Proporcje te, ze względu na niskie wartości bezwzględne zjawiska w sto-
sunku do obszaru województwa (bez Łodzi), nie ulegają znaczącej zmianie 
(3,,0% – 101 314 osób). W przypadku Łodzi turyści zagraniczni stanowią 11,7% 
(116 245 osób) ogółu odwiedzających. Pomimo tendencji wzrostowej udziału 
zagranicznego ruchu turystycznego w ogólnej liczbie osób podróżujących, z pun-
ktu widzenia gospodarki turystycznej regionu są to wielkości wysoce niezado-
walające. 

2. Wydatki poniesione przez odwiedzających Łódź i region łódzki w roku 
2010 oszacowano na 1 067 000 tys. zł, z czego prawie 191 mln zł zostawili           
w regionie turyści zagraniczni (17,9%), a 876 mln odwiedzający krajowi (82,1%). 
W stosunku do roku poprzedniego wzrósł udział turystów zagranicznych 
(14,1%→17,9%). Łódź na turystyce zarobiła 348,5 mln zł (32,6%), a wojewódz-
two 718,8 mln (67,4%). Szacunki te również odbiegają znacząco od danych z ro-
ku 2009. 

3. Porównując wyniki badań i szacunków ruchu turystycznego dla roku 2009           
i 2010 obserwuje się wzrost liczby odwiedzających ogółem cały region (Łódź        
i województwo) przy jednoczesnej zmianie struktury tego ruchu. Zmniejszył się  
udział osób nocujących w rejestrowanej bazie noclegowej w porównaniu z ro-
kiem 2009 (z 60,9% na 50,1% w przypadku turystów krajowych i z 89,7% na 
61,6% w przypadku zagranicznych). 

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

5. Pomimo wzrostu bezwzględnej liczby turystów oraz liczby udzielonych 
noclegów maleje średnia długość pobytu w regionie (średnio 2 noce w całym re-
gionie, 2,1 nocy na terenie województwa i 1,86 nocy w Łodzi – na podstawie 
trzech pierwszych kwartałów roku 2010). 

6. Zasięg geograficzny odwiedzających region łódzki jest dość ograniczony. 
Do Łodzi przyjeżdżają głównie mieszkańcy miast (zwłaszcza dużych) z regionu 
mazowieckiego oraz z województw ościennych łódzkiego. Głównym celem tych 
przyjazdów było uczestnictwo w imprezach sportowych i kulturalnych, udział 
w konferencjach, zwiedzanie, odwiedzanie znajomych i rodziny, wypoczynek     
i zakupy. Główne miejsca odwiedzane w Łodzi to „Manufaktura”, ulica Piotr-
kowska, Księży Młyn. Cudzoziemcy odwiedzający Łódź zwiedzają cmentarz ży-
dowski, Stare Miasto, ulicę Piotrkowską i Księży Młyn. Kierunki przyjazdów 
odwiedzających województwo są podobne do wymienionych, natomiast miejsca 
ich przebywania można zidentyfikować z dziesięcioma obszarami, które gene-
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ralnie obejmują doliny rzek Pilicy, Warty i Bzury, powiat bełchatowski oraz naj-
ważniejsze atrakcje turystyczne regionu łódzkiego.  

7. Znaczenie rynku turystów przyjeżdżających z krajów Unii Europejskiej 
utrzymało się na dotychczasowym poziomie. Jest to największy segment zagra-
niczny w Łodzi, z dominacją kierunku brytyjskiego, niemieckiego i włoskiego. 
Turyści zagraniczni są mieszkańcami miast. Podejmują podróże rodzinne i wy-
poczynkowe, pobyty służbowe mają marginalne znaczenie. Wykorzystanie 
miejscowych usług turystycznych miało sporadyczny charakter. Turyści zagra-
niczni pozytywnie oceniają gościnność i życzliwość mieszkańców, czują się bez-
piecznie w mieście, razi ich przeciętny poziom higieny i estetyki charaktery-
styczny dla łódzkiej przestrzeni.  

8. Przybywający z Wielkiej Brytanii zdominowali obszar turystyczny woje-
wództwa łódzkiego (31% udział w badanej populacji) – co druga osoba przyby-
wająca z Wielkiej Brytanii deklarowała stały pobyt w Londynie. Radykalną 
zmianę zanotowano także wśród przybywających z krajów starego kontynentu, 
położonych poza obszarem Unii Europejskiej (z 26% do 3%). W większości przy-
padków deklarowano niepolskie pochodzenie. Natomiast na rynku brytyjskim 
zaobserwowano odwrotny układ, tzn. dominują osoby posiadające polskie ko-
rzenie. 

9. Turyści spoza Europy mają w większości badanych przypadków polskie 
korzenie (52%). Turyści pozaeuropejscy przyjeżdżali przede wszystkim w celach 
rodzinnych, poznawczych i edukacyjnych. Szczególnie warta podkreślenia jest 
aktywność krajoznawcza badanej zbiorowości. 

10. W drugim półroczu 2011 roku Polska obejmie prezydencję w Unii Euro-
pejskiej. Można spodziewać się w tym okresie zwiększonego zainteresowania 
naszym krajem. W regionie łódzkim utrzyma się trend wzrostowy w ruchu tu-
rystycznym, ale nie pojawi się jego rozwój jakościowy. Poprawi się bilans licz-
bowy, ale będzie postępować pogarszanie się struktury ruchu turystycznego     
w zakresie długości pobytów, celu odwiedzin, wykorzystania bazy noclegowej    
i nabywania usług turystycznych. Łódź i województwo łódzkie pozostaną wciąż 
obszarami, które czekają na przygotowanie oryginalnych produktów turystycz-
nych, na atrakcyjną ofertę pobytową, na poprawę czystości i uszlachetnienie wa-
lorów estetycznych odwiedzanych obszarów. 

 
*    *    * 

 
Precyzyjna diagnoza trendów w ruchu turystycznym wymaga systema-

tycznego monitorowania tego zjawiska w dłuższym okresie. Zaobserwowane 
kulminacje napływu odwiedzających do Łodzi w okresie wiosennym i jesien-
nym wymagają pogłębionej analizy i szczegółowych badań właśnie w tych róż-
nych od sezonu letniego miesiącach. 
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