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Podstawowe dane 

Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem(stan w dniu 31 VII) ...................216

 z ogółem:  

  obiekty całoroczne ................................................................................................. 180

  hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe ............................................... 123

Liczba miejsc noclegowych w obiektach noclegowych turystyki ogółem 

 (stan w dniu 31 VII) .............................................................................................16301

 z ogółem:  

  w obiektach całorocznych..................................................................................13164

  w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych ................... 8811

Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem ........ 891886

 z ogółem:  

  w obiektach całorocznych................................................................................ 864133

  w hotelach, motelach, pensjonatach i inne obiektach hotelowych .................. 657432

  turyści zagraniczni ........................................................................................... 115359

Noclegi udzielone w obiektach noclegowych turystyki ogółem..................1864377

 z ogółem:  

  w obiektach całorocznych.............................................................................. 1747112

  w hotelach, motelach, pensjonatach i inne obiektach hotelowych ................ 1113960

  turystom zagranicznym.................................................................................... 262595

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w %................................................37,1
 

Podstawowe informacje metodologiczne 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2008 r. 
Informacji o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania dostarcza badanie 
prowadzone przez statystykę publiczną w oparciu o sprawozdanie KT-1 (sporządzane co miesiąc) i KT-1a 
(sporządzane w lipcu). Obserwacją statystyczną objęte są: obiekty hotelowe (hotele, motele, pensjonaty  
i tzw. inne obiekty hotelowe), schroniska, ośrodki wczasowe, kolonijne, szkoleniowo-wypoczynkowe oraz 
wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego, domy wycieczkowe i domy pracy twórczej, kempingi  
i pola biwakowe, zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych, zakłady uzdrowiskowe itp., nie 
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uwzględnia się natomiast kwater agroturystycznych oraz pokoi gościnnych. Zebrane tą drogą dane informują 
m.in. o liczbie miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania, o liczbie turystów 
korzystających z bazy noclegowej (w tym turystów zagranicznych), o natężeniu ruchu turystycznego  
w poszczególnych miesiącach roku, o liczbie pokoi wynajmowanych w obiektach i stopniu ich wykorzystania, 
a także o zapleczu gastronomicznym, jakim dysponują obiekty turystyczne. 

 

 Baza noclegowa turystyki dotyczy turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, tj. nie 
obejmuje pokoi gościnnych i kwater agroturystycznych. Dane o obiektach i miejscach noclegowych 
(całorocznych i sezonowych) podano według stanu w dniu 31 VII. Obejmują one wszystkie obiekty czynne 
w dniu 31 VII oraz obiekty nieczynne w tym dniu, ale czynne w innych dniach okresu sprawozdawczego. 
W informacjach nie uwzględniono miejsc w obiektach przejściowo nieczynnych z powodu przebudowy, 
remontu itp. 

Hotel - obiekt hotelarski dysponujący co najmniej 10 pokojami, świadczący szeroki zakres usług związanych  
z pobytem gości. Każdy hotel musi świadczyć usługi gastronomiczne. 

Motel - obiekt hotelarski zlokalizowany przy trasach komunikacji drogowej, który poza usługami hotelarskimi 
przystosowany jest również do świadczenia usług motoryzacyjnych i dysponuje parkingiem. 

Pensjonat - obiekt hotelarski, który świadczy usługi hotelarskie łącznie z całodziennym wyżywieniem  
i dysponuje co najmniej 7 pokojami.  

Inny obiekt hotelowy - obiekt noclegowy, który świadczy usługi hotelowe, w tym przynajmniej codzienne 
sprzątanie pokoi, słanie łóżek i mycie urządzeń sanitarnych (np. obiekt spełniający zadania hotelu, motelu lub 
pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria). 

Dom wycieczkowy - obiekt, posiadający co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowany do samoobsługi 
klientów oraz świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów; musi posiadać 
przynajmniej jedną placówkę gastronomiczną. 

Schronisko - obiekt położony poza obszarem zabudowanym, przy szlakach turystycznych, świadczący 
minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. Schronisko posiada przynajmniej jedną palcówkę 
gastronomiczną. Pojęcie „schronisko” nie obejmuje schronisk młodzieżowych. 

Schronisko młodzieżowe - obiekt przeznaczony do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, 
dostosowany do samoobsługi klientów. Schronisko młodzieżowe jest placówką zlokalizowaną  
w samodzielnym budynku lub w wydzielonej części budynku.  

Szkolne schronisko młodzieżowe – placówka oświatowo-wychowawcza umożliwiająca rozwijanie 
zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 

Ośrodek wczasowy - obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany do świadczenia 
wyłącznie lub głównie usług związanych z wczasami. 

Ośrodek kolonijny - obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany do świadczenia 
wyłącznie lub głównie usług związanych z koloniami. 

Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy - obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony  
i przystosowany do przeprowadzania kursów, konferencji, szkoleń, zjazdów itp. Może być także 
przystosowany do świadczenia usług wczasowych. 

Dom pracy twórczej - obiekt, w którym są zapewnione właściwe warunki do wykonywania pracy twórczej  
i wypoczynku twórców, wykorzystywany również (głównie przez ich rodziny) jako ośrodek wczasowy. 

Zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych – domek turystyczny - budynek niepodpiwniczony, 
posiadający nie więcej niż cztery pokoje, dostosowany do świadczenia usług typu hotelarskiego. Domki 
turystyczne mogą tworzyć zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych, a także organizacyjnie 
wchodzić w skład innych obiektów noclegowych. 

Kemping - teren zwykle zadrzewiony, strzeżony, oświetlony, mający stałą obsługę recepcyjną  
i wyposażony w urządzenia (sanitarne, gastronomiczne, rekreacyjne) umożliwiające turystom nocleg  
w namiotach, mieszkalnych przyczepach samochodowych, a także przyrządzanie posiłków oraz parkowanie 
pojazdów samochodowych. 

Pole biwakowe - wydzielone miejsce w terenie zadrzewionym, niestrzeżone, oznakowane i ogrodzone 
prowizorycznie, umożliwiające turystom nocleg w namiotach. Na polu biwakowym znajdują się punkty poboru 
wody pitnej, podstawowe urządzenia sanitarne i tereny rekreacyjne. 

Ośrodek wypoczynku sobotnio-niedzielnego i świątecznego - zespół obiektów i urządzeń 
zlokalizowanych w niedużej odległości od aglomeracji miejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów  
o walorach przyrodniczych korzystnych dla rekreacji, w strefach z zapewnioną komunikacją środkami 
przewozu publicznego. Ośrodek wyposażony jest zgodnie z potrzebami krótkotrwałego wypoczynku  
i rekreacji. Umożliwia obsłużenie jednocześnie znacznej liczby osób o różnych upodobaniach. Obiekty 
noclegowe wchodzące w skład ośrodka mogą być wykorzystywane na potrzeby wczasów. 

Pozostałe niesklasyfikowane - obiekty, które w czasie niepełnego wykorzystania zgodnie z ich 
przeznaczeniem lub w części, pełnią funkcję obiektu noclegowego dla turystów. Są to m.in. internaty, domy 
studenckie, hotele robotnicze itp. 
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Stopień wykorzystania obiektu – wyrażony w % – wynika z porównania faktycznie udzielonych noclegów 
do nominalnej liczby miejsc noclegowych (suma miejsc noclegowych przygotowanych dla turystów w każdym 
dniu działalności obiektu). 

 

 Zgodnie z metodologią badania KT-1 (KT-1a), pojęcie „turysta”, o którym mowa w opracowaniu, 
oznacza osobę podróżującą do miejsca znajdującego się poza jej zwykłym otoczeniem na czas nie dłuższy 
niż 12 kolejnych miesięcy, jeśli podstawowym celem podróży nie jest podjęcie działalności zarobkowej 
wynagradzanej ze środków pochodzących z odwiedzanego miejsca oraz korzystającą z miejsc zbiorowego 
lub indywidualnego zakwaterowania w odwiedzanym miejscu przynajmniej przez jedną noc. Z kolei 
„korzystający z noclegów” to liczba osób (turystów), które rozpoczęły pobyt, tj. zostały zameldowane  
w obiekcie w danym miesiącu, przy czym osoby przebywające na przełomie miesięcy są liczone tylko jeden 
raz. 

 
 
 
 
 
 

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2008 R. 

W 2008 roku w województwie łódzkim mieściło się 216 obiektów 

turystycznych. Oznacza to, że w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił spadek 

ich liczby o 3 obiekty, czyli o 1,4%. Wśród obiektów zbiorowego zakwaterowania 

dominowały hotele (63 sztuki) stanowiące blisko 29,2% ogółu obiektów, oznacza to 

wzrost ich liczby w porównaniu z rokiem poprzednim o 6 szt. (tj. 12,5%). Obok hoteli 

istotną liczebnie kategorię stanowiły inne obiekty hotelowe 54 szt. (tj. 25,0% ogółu 

obiektów) oraz ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 25 szt. (11,6% ogółu obiektów). 

Liczba turystów korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania 

w województwie łódzkim w 2008 r. wynosiła ponad 890 tys. i w porównaniu z rokiem 

poprzednim była większa o 9,3%. Wzrosła również liczba oferowanych miejsc 

noclegowych (o 1,3%), oraz stopień ich wykorzystania (o 1,5 pkt. proc.). Liczba 

miejsc noclegowych w 2008 roku wynosiła 16301, największą ich liczbą dysponowały 

hotele (6,1 tys., tj. 37,4% ogółu), co oznacza ich wzrost w porównaniu z rokiem 

poprzednim o 16,4%. Kolejnymi, co do liczby oferowanych miejsc noclegowych były: 

inne obiekty hotelowe (2,5 tys., tj. 15,5% ogółu miejsc noclegowych), ośrodki 

szkoleniowo-wypoczynkowe (1,9 tys., tj. 11,5%) oraz zespoły ogólnodostępnych 

domków turystycznych (1,4 tys., tj. 8,7%).  
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Tabl. 1. TURYSTYCZNE OBIEKTY ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA  

ORAZ MIEJSCA NOCLEGOWE 
Stan w dniu 31 VII  
 

2007 2008 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

obiekty 
miejsca 

noclegowe 
obiekty 

miejsca 
noclegowe 

Ogółem ............................... 219 16099 216 16301

Hotele .................................. 56 5241 63 6099

Inne obiekty hotelowe a ........ 55 2667 54 2534

Motele.................................. 6 189 6 178

Pensjonaty........................... 1 91 - -

Domy wycieczkowe ............. 6 548 6 542

Schroniska........................... 1 45 1 45

Schroniska młodzieżowe b ... 12 515 9 436

Kempingi.............................. 3 685 2 600

Pola biwakowe..................... 6 465 4 327

Ośrodki wczasowe............... 12 1206 11 982

Ośrodki kolonijne ................. 2 215 2 245

Ośrodki szkoleniowo -  
wypoczynkowe................... 26 2179 25 1882

Domy pracy twórczej ........... 1 36 1 36

Zespoły ogólnodostępnych 
domków turystycznych....... 18 1418 17 1426

Ośrodki do wypoczynku 
sobotnio-niedzielnego 
i świątecznego ................... 1 22 1 22

Pozostałe obiekty ................ 13 577 14 947
 
a Obiekt spełniający zadania hotelu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria. 
b Łącznie ze szkolnymi schroniskami młodzieżowymi. 

 

 

Większość spośród hoteli (stanowiących największy odsetek obiektów 

turystycznych w województwie łódzkim) to obiekty kategorii 3-gwiazdkowej (29 hoteli) 

oraz 2-gwiazdkowej (22 hotele), 10 z nich to hotele kategorii 1-gwiazdkowej. 



 5

W końcu lipca 2008 roku w obiektach zbiorowego kwaterowania 

w województwie łódzkim funkcjonowało 271 placówek gastronomicznych, co 

oznacza ich wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 4,2%. Dominowały wśród 

nich restauracje stanowiące 41,7% ogółu. Ponad 1/3 wszystkich obiektów stanowiły 

bary i kawiarnie.  

 

 
Tabl. 2. TURYŚCI KORZYSTAJĄCY Z TURYSTYCZNYCH OBIEKTÓW 

   ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA  
   W ciągu roku 

2007 2008 

turyści WYSZCZEGÓLNIENIE 

ogółem zagraniczni ogółem zagraniczni 

Ogółem ..............................  816077 121933 891886 115359

Hotele..................................  435914 92594 498239 90046

Inne obiekty hotelowe a........  14288 13505 140141 11382

Motele .................................  19469 5086 19052 4436

Pensjonaty ..........................  3346 268 - -

Domy wycieczkowe.............  21711 475 21388 693

Schroniska ..........................  469 . 407 .

Schroniska młodzieżowe b ...  21249 . 20073 1476

Kempingi .............................  5678 629 4151 792

Pola biwakowe ....................  1687 359 1337 266

Ośrodki wczasowe ..............  20981 15 20993 6

Ośrodki kolonijne.................  826 - 1206 -

Ośrodki szkoleniowo -  
   wypoczynkowe ...............  69769 4272 74445 3646

Domy pracy twórczej ...........  904 - 957 -

Zespoły ogólnodostępnych 
domków  turystycznych .....  48086 392 52332 339

Ośrodki do wypoczynku 
sobotnio- niedzielnego 
i świątecznego ...................  529 89 763 7

Pozostałe obiekty ................  22471 2349 36402 2270
a Obiekt spełniający zadania hotelu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria.  
b Łącznie ze szkolnymi schroniskami młodzieżowymi. 
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 W roku 2008 w województwie łódzkim z obiektów zbiorowego zakwaterowania 

skorzystało ponad 891 tys. turystów, z czego ponad 115 tys. (tj. 12,9%) stanowili 

turyści zagraniczni, których liczba spadła w porównaniu z rokiem poprzednim o ponad 

6,5 tys. (tj. o 5,4%). Podobnie jak przed rokiem, ponad połowa wszystkich turystów 

(498 tys. tj. 55,9%) zakwaterowana była w hotelach oraz w innych obiektach 

hotelowych (140 tys. 15,7%). Turyści zagraniczni odwiedzali głownie hotele, aż 78,1% 

wszystkich turystów zagranicznych skorzystała z usług tych obiektów w 2008 roku. 

 

 

ROZMIESZCZENIE OBIEKTÓW ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA (stan 

w dniu 31 VII) ORAZ STOPIEŃ WYKORZYSTANIA MIEJSC 

NOCLEGOWYCH (w ciągu roku)  

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2008 R. 
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Spośród 216 obiektów zbiorowego zakwaterowania znajdujących się 

w województwie łódzkim najwięcej zlokalizowanych było w Łodzi. Miasto dysponowało 

37 obiektami turystycznymi (w tym 36 obiektami całorocznymi), co stanowiło 17,1% 

wszystkich obiektów turystycznych w województwie. Znaczną liczbą obiektów 

dysponował powiat tomaszowski (24), zgierski (21) oraz wieluński (17). Najmniejszą 

natomiast liczbą obiektów zbiorowego zakwaterowania charakteryzowały się powiaty: 

pajęczański (1 obiekt), łęczycki (2) oraz skierniewicki (2). 

 

 

LICZBA TURYSTÓW PRZYBYŁYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2008 R. 

WEDŁUG POWIATÓW 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liczba turystów w tys.
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W 2008 r. najwięcej turystów odwiedziło Łódź (329,4 tys.), co stanowiło 36,9% 

ogółu turystów odwiedzających województwo. Kolejnym, pod względem liczebności 

odwiedzających, był (podobnie jak przed rokiem) powiat tomaszowski, który 

odwiedziło 130 tys. turystów (14,6% ogółu), w tym 122 tys. to turyści zagraniczni. 

Do często odwiedzanych powiatów w roku 2008 zaliczyć można również: bełchatowski 

(65,7 tys.), zgierski (63,6 tys.) oraz piotrkowski (55,7 tys.). 

 

 

LICZBA TURYSTÓW PRZYBYŁYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WEDŁUG 

MIESIĘCY I RODZAJÓW OBIEKTÓW W 2008 R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Najwięcej turystów odwiedzających województwo łódzkie w roku 2008 

odnotowano w czerwcu (91587), październiku (90812) oraz we wrześniu (87693). 

Najmniej natomiast w styczniu i lutym.  

W 2008 r. w województwie łódzkim udzielono blisko 1,9 mln. noclegów, co 

oznacza ich wzrost o 8,5% w stosunku do roku poprzedniego. Najwięcej noclegów 

w ciągu roku udzielono w Łodzi (651,9 tys.). Liczba ta stanowiła 35,0% wszystkich 

udzielonych noclegów w regionie. Kolejnym, co do wielkości udzielonych noclegów, 
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był, podobnie jak przed rokiem, powiat tomaszowski skupiający 16,0% wszystkich 

udzielonych w województwie noclegów. Największym zainteresowaniem cieszyły się 

hotele, które w 2008 r. udzieliły blisko 60% wszystkich noclegów w województwie.  

 

 

STOPIEŃ WYKORZYSTANIA MIEJSC NOCLEGOWYCH W OBIEKTACH 

ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 

W 2008 R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 2008 r. w województwie łódzkim stopień wykorzystania miejsc noclegowych 

wyniósł 37,1%. Największy cechował powiat łęczycki (62,3%), łaski (51,4%), 

wieruszowski (50,2%), miasto Łódź (44%) oraz powiat radomszczański (41,0%). 

Najmniejszy natomiast stopień wykorzystania miejsc noclegowych zaobserwowano 

w powiecie zduńskowolskim (14,1%) oraz opoczyńskim (26,2%). 
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STRUKTURA TURYSTÓW PRZYBYŁYCH DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

 WEDŁUG KONTYNENTÓW W 2008 R. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wśród korzystających z bazy noclegowej na terenie województwa łódzkiego 

12,9% stanowili turyści zagraniczni. W 2008 r. 115,4 tys. turystom zagranicznym 

udzielono 262,6 tys. noclegów. Odnotowano więc, w stosunku do roku poprzedniego, 

niewielki wzrost (o 1,5%) liczby obcokrajowców korzystających z noclegów. Noclegi 

udzielone turystom zagranicznych stanowiły w roku 2008 14,1% wszystkich noclegów 

udzielonych turystom w województwie łódzkim. 

Największą liczbę noclegów turystom zagranicznym udzieliły hotele (blisko 70% 

ogółu), inne obiekty hotelowe (14%) oraz ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe (6,9%). 

Wśród turystów zagranicznych korzystających z usług zbiorowego 

zakwaterowania w województwie łódzkim największą grupę stanowili Europejczycy 

(89,8%), wśród niech najliczniejszą grupą byli turyści z Niemiec (18,3% wszystkich 

turystów zagranicznych, 20,4% turystów przybyłych z Europy). Prawie 8% ogółu 

turystów z zagranicy (8,8% z Europy) to turyści z Włoch (9,1 tys.). Z Wielkiej Brytanii 

przybyło do województwa 5,0 tys. osób, co stanowiło 7,8% ogółu turystów 

zagranicznych oraz 8,7% europejskich turystów odwiedzających województwo 

w 2008 r. Kolejne kraje europejskie pod względem liczby turystów przybyłych do 

województwa to: Litwa (6,8 tys.), Francja (6,6 tys.), Ukraina (5,5 tys.), Rosja (4,3 tys.) 

i Republika Czeska (4,2 tys.). Najmniej turystów europejskich przyjechało do 

województwa łódzkiego z Islandii (39), Malty (54) i Cypru (56). 

Afryka

Ameryka Północna

Ameryka Południowa i Centalna

Azja

Pozostałe kontynenty

89,8%

0,3%

0,8%

2,5%

6,2%

0,4%
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STRUKTURA TURYSTÓW Z KRAJÓW EUROPEJKSICH PZRYBYŁYCH  

DO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2008 R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA TURYSTÓW PRZYBYŁYCH DO ŁODZI  

WEDŁUG KONTYNENTÓW W 2008 ROKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponad połowa turystów zagranicznych przybyłych do województwa korzystała 

z bazy noclegowej w Łodzi. Stanowili oni 19,3% ogólnej liczby turystów w mieście. 

W 2008 r. 63,7 tys. turystom zagranicznym udzielono 139,2 tys. noclegów. Noclegi 

te stanowiły w roku 2008 21,4% wszystkich noclegów udzielonych turystom w Łodzi. 

19,2%

Włochy
8,8%

Słowacja 2,4%

Szwecja 2,3%

Irlandia 2,5%

Białoruś 3,5%

Niderlandy 3,7%

Republika Czeska
4,0% Rosja

4,2% Ukraina
5,3%

Francja
6,4%

Litwa
6,5%

Wielka Brytania
8,7%

Niemcy
20,4%

Hiszpania 2,1%

Afryka

Ameryka Północna

Ameryka Południowa i Centalna

Azja

Pozostałe kontynenty

86,8%

7,6%

0,9%

3,8%

0,5%

0,4%
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 Największą liczbę noclegów udzieliły turystom zagranicznym hotele (blisko 

83,2%), ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe (6,5%) oraz inne obiekty hotelowe 

(3,6%). 

  W roku 2008 największy odsetek turystów zagranicznych przybyłych do Łodzi 

stanowili turyści z Europy (55,3 tys. tj. 86,8%), skąd najwięcej turystów przybyło do 

miasta z Niemiec (12,0 tys. tj. 21,7% wszystkich turystów z Europy, a 18,8% 

wszystkich turystów zagranicznych). Kolejne miejsca zajęły: Wielka Brytania (7,7 tys., 

tj.13,8%), Włochy (5,5 tys.) oraz Francja (4,6 tys.). Najmniej turystów europejskich 

przybyło do Łodzi z Malty (15 osób), Islandii (19) oraz Cypru (26).  
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