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Wprowadzenie 

Funkcją badań opinii jest dostarczenie informacji, która mogłaby wspierać szereg podmiotów 

w podejmowaniu strategicznych decyzji. Badania te pełnią również funkcję informacyjną dla 

społeczeństwa. Wszelkie decyzje podejmowane zarówno przez organy władzy oraz ich lokalne 

otoczenie wywołują sytuację niepewności i dodatkowe zapotrzebowanie na informację. Cią-

głość procesu podejmowania decyzji przesądziła o systemowym podejściu do badań. Przez 

pojęcie tychże badań rozumie się działalność obejmującą systematyczne gromadzenie danych 

i ich analizowanie w celu udoskonalenia procesów decyzyjnych. Niniejszy projekt ma na celu 

wdrożenie i zarządzanie badaniem "Barometr Turystyczny Lublina 2019”. Wykonawca dokonał 

oceny oraz opisu sytuacji na rynku turystycznym w mieście w ujęciu statystycznym. 

Przedmiotem niniejszego badania było zebranie danych pomocnych w sporządzeniu analizy 

ruchu turystycznego w obiektach noclegowych, analizy ruchu turystycznego obsługiwanego 

przez przewodników miejskich oraz analizy jakościowej turystów odwiedzających Lublin. 

Nadrzędnym celem niniejszego badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie o liczbę turystów 

odwiedzających Lublin. Termin „turysta” rozumiany był tutaj zgodnie z definicją GUS, jako 

odwiedzający, który przynajmniej przez jedną noc korzystał z zakwaterowania w odwiedzanym 

miejscu. 

W ramach pozostałych celów badawczych poszukiwano także danych dotyczących: 

• liczby turystów/odwiedzających zatrzymujących się w lubelskich obiektach noclego-

wych, 

• charakterystyki obsłużonych przez przewodników turystycznych grup zorganizowanych, 

• udziału turystów zagranicznych i polskich,  

• celu przyjazdu do miasta Lublina, miejsca zakwaterowania, długości pobytu, sposobu 

dotarcia do Lublina, osób współtowarzyszących, organizatora przyjazdu, wydatków  

w trakcie pobytu,  

• cech społeczno-demograficznych turystów i osób odwiedzających Lublin, 

• satysfakcji ogólnej i szczegółowej z wizyty w mieście Lublin,  

• atrakcyjności Lublina, 
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• chęci rekomendacji oraz powrotu do miasta, 

• faktycznych i preferowanych źródeł informacji o Lublinie, 

• liczby turystów, którzy podczas swojego pobytu w Lublinie uczestniczyli, bądź zamie-

rzali wziąć udział w wydarzeniu takim jak koncert, festiwal, festyn, impreza sportowa. 

Badanie zrealizowano w okresie od marca do listopada 2019 r. Nad prawidłowością wykonania 

projektu czuwał jego Zleceniodawca – Gmina Lublin. Badanie wykonane zostało przez firmę 

BIOSTAT. Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie i zestawienie najważniejszych wyni-

ków uzyskanych w toku całego badania. 

Nota metodologiczna 

Na proces badawczy składały się następujące etapy realizacji projektu: 

• Opracowanie metodologii badawczej, narzędzi badawczych; 

• Analiza danych zastanych; 

• Dobór próby, realizacja właściwej fazy badania; 

• Digitalizacja pozyskanego materiału empirycznego; 

• Integracja i analiza zgromadzonych danych; 

• Opracowanie raportu końcowego. 

W badaniu wzięły udział trzy grupy respondentów: 

1. Przedstawiciele lubelskich biur podróży i przewoźnicy miejscy  

Respondenci dobrani zostali metodą celowego doboru próby. Badanie zrealizowane zostało 

techniką PAPI. Do udziału w badaniu zaproszono wszystkich touroperatorów i przewodników 

wskazanych w przekazanej przez Zleceniodawcę bazie teleadresowej. Dane od poszczególnych 

podmiotów zbierano cyklicznie, aby możliwe było oszacowanie fluktuacji turystów w okresie 

od listopada 2018 roku do października 2019 roku. 
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2. Przedstawiciele lubelskich obiektów noclegowych  

Do udziału w badaniu zaproszono wszystkie lubelskie obiekty noclegowe, które znajdowały się 

na liście CWOH (Centralny Wykaz Obiektów Hotelowych) prowadzonej przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki oraz w ewidencji tzw. innych obiektów, w których świadczone są usługi 

hotelarskie prowadzonej przez Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin. Badanie zrea-

lizowane zostało metodą mixed mode, charakteryzującą się jednoczesnym wykorzystaniem 

technik CATI (wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne), CAWI (wspomagane kom-

puterowo wywiady internetowe) i PAPI (bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe) – w zależ-

ności od preferencji respondenta w zakresie sposobu wypełnienia kwestionariusza. Dane z 

poszczególnych obiektów zbierano cyklicznie, aby możliwe było oszacowanie fluktuacji tury-

stów w okresie od listopada 2018 roku do października 2019 roku. 

3. Turyści/odwiedzający Lublin.  

Badaniem objęto 500 turystów/odwiedzających Lublin. Pomiary zrealizowano w trzech falach 

(minimum 166 wywiadów w jednej fali). Respondenci dobrani zostali metodą kwotowego do-

boru próby, która zapewnia reprezentatywność ze względu na fakt, że udziały poszczególnych 

profili turystów w próbie będą w przybliżeniu takie same jak w populacji. Badanie zrealizowano 

techniką CAPI (wspomagane komputerowo wywiady bezpośrednie).  

Podczas realizacji wszystkich wywiadów dążono do tego, aby rozmowa miała szczery charak-

ter, a każdy z uczestników badania miał nieskrępowaną możliwość artykułowania własnych 

poglądów, bez poczucia, iż informacje te nie zostaną objęte klauzulą anonimowości. Uzupeł-

nieniem badań pierwotnych była analiza danych zastanych. Do analizy włączono dane staty-

styczne, raporty badawcze oraz artykuły branżowe. 
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1. Baza noclegowa  

Jednym z podstawowych czynników determinujących ruch turystyczny na danym obszarze jest 

zagospodarowanie turystyczne. Elementarną składową pojęcia turystyki, występującą w wielu 

definicjach, jest fakt realizacji wypoczynku poza miejscem stałego pobytu. Biorąc tę kwestię 

pod uwagę, jednym z najważniejszych elementów zagospodarowania turystycznego jest baza 

noclegowa. Składają się na nią wszystkie obiekty i urządzenia umożliwiające turyście nocleg 

poza miejscem jego stałego zamieszkania. Rozwój turystyki na danym obszarze, w tym przy-

padku na terenie miasta Lublin, niewątpliwie w dużym stopniu uzależniony jest od jakości  

i wielkości bazy noclegowej oferowanej turystom.  

Celem zidentyfikowania potencjału bazy turystycznej stolicy Lubelszczyzny posłużono się 

dwoma wskaźnikami poziomu zagospodarowania turystycznego: 

• Wskaźnikiem Baretje’a-Deferta, zaliczanym do grupy mierników zagospodarowania tu-

rystycznego, wyrażony liczbą turystycznych miejsc noclegowych, przypadających na 

100 mieszkańców stałych; 

• Wskaźnikiem gęstości bazy turystycznej, pozwalającym na określenie zagęszczenia 

miejsc noclegowym na badanym obszarze (liczbą turystycznych miejsc noclegowych, 

przypadających na 1 km2). 

Do przedstawienia ww. wskaźników posłużyły dane statystyczne udostępniane przez Główny 

Urząd Statystyczny. W tym miejscu warto podkreślić, iż prezentowane dane GUS nie oddają  

w pełni rzeczywistej sytuacji w zakresie dostępnej bazy noclegowej danego obszaru. Analizy 

innych źródeł w tym zakresie mogą wskazywać na zaniżone wartości. Niemniej jednak dane te 

posłużyły do nakreślenia ogólnej tendencji w rozwoju bazy noclegowej miasta Lublin w porów-

naniu ze stolicami innych województw (tabela nr 1).  

Analiza wskaźnika Baretje’a-Deferta przez wielu autorów postrzegana jest w odmienny sposób. 

W opracowaniu posłużono się najczęściej stosowaną interpretacją wskaźnika opracowaną 

przez M. Boyer1. Przyjmując tą interpretację, miasto Lublin nie można uznać za obszar, na 

 
1 < 4 Aktywność turystyczna praktycznie nie istnieje   

4-10 Mały ruch turystyczny lub funkcja turystyczna „zanurzona” wśród innych funkcji miasta   
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terenie którego funkcja turystyczna odgrywa istotną rolę. Niemniej jednak na przestrzeni ostat-

nich pięciu lat obserwowano stopniowy wzrost tego wskaźnika od 0,8 w 2014 r. do 1,2  

w 2018 r. Zaobserwowane zwiększenie wartości wskaźnika może wskazywać na rozwój bazy 

noclegowej stolicy Lubelszczyzny. Baza noclegowa Lublina mierzona wskaźnikiem Baretje’a-

Deferta wypada lepiej niżeli w stolicach innych województw, o zbliżonej liczebności mieszkań-

ców tj. Białystok, Bydgoszcz.  

Warto zwrócić uwagę, iż wartości wskaźnika Baretje’a-Deferta dla miast o dużej liczbie miesz-

kańców są niskie. Uzyskiwane wartości tego wskaźnika dla miast wojewódzkich, nie wskazują 

na istotną rolę funkcji turystycznej. Dodatkowo, niskie wartości wynikają także z pełnienia 

przez miasta różnorodnych funkcji, nie tylko turystycznych.  

Gęstości bazy noclegowej Lublina również rokrocznie wzrasta – z 22,1 miejsc noclegowych na 

1 km2 w 2016 r. do 28,3 miejsc noclegowych w 2018 r. Według stosowanej klasyfikacji na 

podstawie omawianego wskaźnika, do grupy dobrze rozwiniętych obszarów pod względem 

turystycznym zalicza się te, dla których jego wartość jest wyższa lub równa 50. Zgodnie z tą 

klasyfikacją, Lublin nie może zostać uznany za obszar turystyczny. Jednakże, na tle całego 

województwa gęstość bazy noclegowej Lublina zdecydowanie się wyróżnia (1,1 miejsc nocle-

gowych przypadło na 1 km2 powierzchni województwa w 2018 r. ).  W porównaniu do miast 

o zbliżonej wielkości otrzymany wynik wskaźnika gęstości bazy noclegowej dla Lublina jest 

podobny.  

Tabela 1. Wskaźniki poziomu zagospodarowania turystycznego  

Miasto 

2016 2017 2018 

Wskaźnik 
Baretje'a - 
Deferta 

Wskaźnik 
gęstości 
bazy nocle-
gowej 

Wskaźnik 
Baretje'a - 
Deferta 

Wskaźnik 
gęstości 
bazy nocle-
gowej 

Wskaźnik 
Baretje'a - 
Deferta 

Wskaźnik 
gęstości 
bazy nocle-
gowej 

Polska 1,9 2,4 2,0 2,5 2,1 2,6 

Lubelskie 1,2 1,0 1,2 1,0 1,3 1,1 

Lublin 1,0 22,1 1,0 24,2 1,2 28,3 

Kraków 3,9 92,0 4,0 94,9 4,1 97,4 

 
10-40 Gmina z istotną, ale nie dominującą funkcją turystyczną   
40-100 Gmina z dominującą funkcją turystyczną   
100-500 Duży ośrodek turystyczny   
500 < Nowoczesny i bardzo dobrze rozwinięty ośrodek turystyczny  
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Miasto 

2016 2017 2018 

Wskaźnik 
Baretje'a - 
Deferta 

Wskaźnik 
gęstości 
bazy nocle-
gowej 

Wskaźnik 
Baretje'a - 
Deferta 

Wskaźnik 
gęstości 
bazy nocle-
gowej 

Wskaźnik 
Baretje'a - 
Deferta 

Wskaźnik 
gęstości 
bazy nocle-
gowej 

Gdańsk 3,4 59,6 3,7 66,1 3,9 68,6 

Olsztyn 3,3 64,9 3,0 59,6 3,3 64,3 

Rzeszów 1,5 23,9 2,2 34,5 2,1 32,9 

Kielce 1,2 34,6 1,6 35,8 2,0 35,9 

Warszawa 1,6 55,6 1,8 60,0 1,9 64,6 

Wrocław 1,7 37,8 2,0 42,8 1,9 40,6 

Szczecin 1,7 22,5 1,8 23,5 1,8 24,4 

Poznań 1,7 34,6 1,7 35,8 1,8 35,9 

Katowice 1,3 23,8 1,4 25,6 1,6 28,6 

Łódź 1,0 23,1 1,0 24,3 1,2 28,1 

Bydgoszcz 0,9 18,5 1,0 19,3 1,0 20,3 

Białystok 0,8 23,1 0,8 23,1 0,8 24,8 

Gorzów Wiel-
kopolski 

0,6 8,9 0,7 9,5 0,7 9,7 

Opole 1,0 12,8 1,1 9,2 1,2 10,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wyliczone wskaźniki wskazują na postępujący wzrost liczby obiektów noclegowych, w tym do-

stępnych miejsc noclegowych. Jednakże, analizują dane GUS, należy mieć na uwadze, iż infor-

macje są niepełne, jednak pozwalają na nakreślenie ogólnej tendencji w zmianie liczby obiek-

tów noclegowych i miejsc noclegowych. Na tle dynamiki wzrostu obiektów noclegowych na 

terenie całej Polski oraz województwa lubelskiego, baza noclegowa w Lublinie powiększa się 

w szybszym stopniu (według danych GUS). W 2018 r. w stolicy Lubelszczyzny przybyło 17,0% 

obiektów noclegowych w porównaniu do poprzedniego roku, podczas gdy na poziomie ogól-

nopolskim i wojewódzkim, wzrost ukształtował się kolejno na poziomie 3,6% i 6,1%. Na prze-

strzeni ostatnich lat wraz z liczbą obiektów noclegowych zlokalizowanych w Lublinie, w mieście 

przybyło miejsc noclegowych. Dostępna dla turystów oferta w roku 2019 była o 79,6% większa 

niż ta z roku 2014. Na poziomie ogólnopolskim wzrost ten odnotowywany był na poziomie 

18,9%, na obszarze województwa lubelskiego zaobserwowano natomiast 34,3% wzrost.  
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Rysunek 1 Wzrost liczby obiektów noclegowych (dane na dzień 31.07 danego roku) wg 

danych GUS2 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Rysunek 2. Wzrost liczby miejsc noclegowych (dane na dzień 31.07 danego roku) wg danych 

GUS3 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 
2 Wskazana wartość procentowa to stosunek liczby obiektów noclegowych w danym roku do liczby obiektów noclegowych w 

analogicznym okresie w roku poprzedzającym.  

3 Wskazana wartość procentowa to stosunek liczby obiektów noclegowych w danym roku do liczby obiektów noclegowych w 

analogicznym okresie w roku poprzedzającym. 
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Przeglądając najpopularniejsze serwisy internetowych wyszukiwarek miejsc noclegowych 

można wnioskować, iż turyści przyjeżdżający do Lublina mają w rzeczywistości znacznie więk-

szy wybór obiektów noclegowych niż wskazują dane statystyczne. Przykładowo, dane GUS 

wskazują, iż na terenie Lublina funkcjonuje 55 obiektów noclegowych (dane na dzień 

31.07.2019 r.), podczas gdy popularny serwis rezerwacji noclegów booking.pl dysponuje 371 

obiektami w swojej bazie. Natomiast portal internetowy Tripadvisor (https://pl.tripadvi-

sor.com/) posiada bazę 130 obiektów, noclegowo.pl – 119 obiektów, noclegi.pl – 119 obiek-

tów, e-turysta – 95 obiektów noclegowych. Dodatkowo informacje udostępnione na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Lublin wskazują na 80 obiektów noclegowych, w których mogą 

zatrzymać się turyści w Lublinie. W związku ze sporą rozbieżnością informacji, jakie możemy 

uzyskać, przeszukując wiele źródeł danych, określenie rzeczywistej bazy noclegowego miasta 

Lublin jest bardzo trudne. Trudności w tej kwestii mogą wynikać z rozwijającego się rynku 

apartamentowców, mieszkań oraz pokoi prywatnych na wynajem krótkoterminowy, który 

można zaobserwować na terenie całej Polski, jak i w stolicy Lubelszczyzny. W związku z trud-

nościami w określeniu rzeczywistej bazy noclegowej Lublina, dane przedstawione w niniejszym 

raporcie opierają się o konkretne źródła.  

Źródło Liczba dostępnych obiektów noclegowych 

booking.pl4 ➢ 371 obiektów noclegowych, w tym: 215 obiektów na wyna-

jem sezonowy, 181 apartamentów, 21 hosteli, 18 pensjonatów, 

6 hoteli apartamentowych, 4 pensjonaty B&B, 4 kwatery pry-

watne, 15 hoteli butikowych 

noclegowo.pl5 ➢ 119 obiektów noclegowych, w tym 50 hoteli, 17 hosteli, 2 

kwatery/pokoje, 35 apartamentów 

e-holiday.pl6 ➢ 35 hoteli, 24 apartamenty, 19 pokoi gościnnych, 9 hosteli, 6 kwa-

ter prywatnych, 4 zajazdy, 3 pensjonaty, 3 mieszkania do 

 
4 [dostęp dnia 05.10.2019 r.] 

5 [dostęp dnia 05.10.2019 r.] 

6 [dostęp dnia 05.10.2019 r.] 



 

 12: 
 
 
 

 

Źródło Liczba dostępnych obiektów noclegowych 

wynajęcia, 3 domy do wynajęcia, 2 akademiki, 2 wille, 1 ośrodek 

wypoczynkowy, 1 schronisko, 1 zamek, pałac, dworek 

noclegi.pl7 ➢ 30 hoteli, 24 apartamenty, 1 dom gościnny, 4 pensjonaty, 1 dom 

drewniany, 7 zajazdów, 1 domek letniskowy, 15 kwater prywat-

nych, 3 hostele, 1 ośrodek wypoczynkowy, 31 willi 

e-turysta.pl8 ➢ 95 ofert noclegowych 

Tripadvisor.pl9 ➢ 130 obiektów noclegowych, w tym 33 hoteli, 20 pensjona-

tów/zajazdów 

lublin.eu10 ➢ 80 obiektów noclegowych, w tym 31 hoteli 

 

Według Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich (CWOH), na terenie Lublina funkcjonuje 

35 hoteli, które łącznie oferują 2 741 miejsc noclegowych, w 1 557 pokojach. Największy hotel 

to trzygwiazdkowy obiekt - Hampton by Hilton Lublin, który w swojej ofercie posiada 121 pokoi 

zapewniających łącznie 242 miejsca noclegowe. Średnia liczba pokoi w hotelach działających 

w mieście wynosi 45, a największy pod tym względem z hoteli (Victoria) posiada 160 pokoi.  

W ciągu ostatniego roku do wskazanej listy hoteli przybyły trzy obiekty: 

• FOCUS HOTEL PREMIUM LUBLIN, przy ulicy Podzamcze (liczba miejsc noclegowych: 

154, liczba pokoi hotelowych: 77); 

• LUBHOTEL, przy ulicy Krańcowej (liczba miejsc noclegowych: 113, liczba pokoi hotelo-

wych: 56); 

• Hotel Lublin, przy ulicy Radziwiłłowskiej (liczba miejsc noclegowych: 50, liczba pokoi 

hotelowych: 22). 

 
7 [dostęp dnia 05.10.2019 r.] 

8 [dostęp dnia 05.10.2019 r.] 

9 [dostęp dnia 05.10.2019 r.] 

10 [dostęp dnia 05.10.2019 r.] 
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Powstanie tych trzech hoteli rozszerzyło ofertę noclegową Lublina o 317 miejsc noclegowych, 

w 155 pokojach hotelowych.  

Baza hotelowa Lublina składa się w większości z obiektów skategoryzowanych jako trzygwiazd-

kowe, stanowiących 68,6% wszystkich hoteli w mieście. Hotele czterogwiazdkowe posiadały 

17,1% udział w bazie hotelowej Lublina. Turyści szukający zakwaterowania na najwyższym 

poziomie mają do wyboru jeden obiekt pięciogwiazdkowy - Hotel Alter ***** Lublin, posiada-

jący 26 miejsc noclegowych. Pozostałe hotele w stolicy Lubelszczyzny to obiekty o standardzie 

jedno lub dwugwiazdkowym.  

Warto także podkreślić, iż blisko co czwarty hotel na Lubelszczyźnie zlokalizowany jest w Lu-

blinie – znajduje się tam 24,1% wszystkich hoteli w województwie.  

Tabela 2. Baza hotelowa Lublina według Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich 

(CWOH) 

L.p. Nazwa obiektu 
Kategoria 
obiektu 

Liczba miejsc  
noclegowych 

Liczba pokojów 

1. 
HAMPTON BY HIL-

TON LUBLIN 
*** 242 121 

2. VICTORIA *** 230 160 

3. HUZAR *** 198 128 

4. 
MERCURE LUBLIN 
CENTRUM 

*** 166 110 

5. CAMPANILE *** 162 81 

6. 
FOCUS HOTEL PRE-

MIUM LUBLIN  
**** 154 77 

7. EUROPA **** 141 75 

8. 
GRAND LUBLI-
NIANKA 

**** 117 70 

9. LUBHOTEL  *** 113 56 

10. ROYAL BOTANIC *** 110 55 

11. HOTEL KORONA **** 100 50 

12. WIENIAWSKI *** 97 49 

13. 

HOTEL POLSKI 

ZWIĄZEK MOTO-
ROWY 

*** 92 59 

14. ILAN **** 72 40 
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L.p. Nazwa obiektu 
Kategoria 
obiektu 

Liczba miejsc  
noclegowych 

Liczba pokojów 

15. PIANO *** 68 39 

16. FORUM *** 50 30 

17. HOTEL LUBLIN ** 50 22 

18. HOTEL LWÓW *** 50 34 

19. LOGOS * 50 20 

20. LUXOR **** 49 44 

21. 
FOCUS CENTRUM 

KONFERENCYJNE 
*** 41 21 

22. POD KASZTANAMI *** 39 20 

23. FOCUS *** 36 16 

24. 

ATELIA BA-

NQUET&CATERING 
CENTRE 

**** 34 18 

25. MŁYN *** 34 17 

26. VANILLA *** 32 18 

27. ETIUDA *** 30 15 

28. 
HOTEL NA RO-

GATCE 
* 28 14 

29. 
HOTEL&RESTAU-

RANT WILLOWA 
*** 28 16 

30. ALTER ***** 26 13 

31. GRODZKA 20 *** 26 15 

32. BELLIS *** 25 12 

33. IRYS ** 24 12 

34. LOCOMOTIVA *** 15 14 

35. 
AGIT CON-

GRESS&SPA 
*** 12 16 

Źródło danych: Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich 

Do przedstawionego zestawienia, według wykazu CWOH, warto dołączyć także jeden niety-

powy obiekt, oddany do użytkowania pod koniec 2018 r. – Arche Hotel zlokalizowany przy ulicy 

Zamoyskiej. Jest to hotel typu „condo”, charakteryzujący się tym, iż poszczególne pokoje, sta-

nowią odrębną własność pojedynczych inwestorów. Pojawienie się tego obiektu na lubelskim 

rynku hoteli, pozwoliło na stworzenie oferty 132 pokoi. Niemniej jednak obiekt ten nie znalazł 

się w wykazie CWOH, ze względu na swoją nietypową formę własności.  
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Inwestycji na lubelskim rynku hotelarskim wciąż przybywa, przeszukując źródła internetowe, 

można natknąć się na wiele wzmianek dotyczących powstawania nowych obiektów hotelo-

wych. W województwie lubelskim w 2018 roku przeprowadzono inwestycje w branży hotelar-

skiej warte 143,79 mln złotych11, co uplasowało Lubelszczyznę na 6 miejscu pod tym względem 

wśród innych województw Polski. W poprzednich dwóch latach inwestycje branżowe wyniosły 

kolejno 113,7 mln złotych12 i 128,5 mln złotych13. Można zatem wnioskować, iż rozwój inwe-

stycji hotelarskich pozostaje na stabilnym, wysokim poziomie.  

W najbliższym czasie na terenie Lublina planowanych jest kilka inwestycji, mających pozytyw-

nie wpłynąć na rozwój branży hotelarskiej w tym mieście: 

• Ibis Style Lublin Stare Miasto14 – planowane otwarcie w listopadzie 2019 r., obiekt ma 

zapewnić 114 pokoi hotelowych; hotel, oprócz pokoi hotelowych, oferuje również pięć 

sal konferencyjnych oraz restaurację; 

• Hotel Lubartowska, Lublin15 - obiekt ma zostać usytuowany wzdłuż ulicy Lubartowskiej. 

Planowane zakończenie budowy przewiduje się na koniec 2019 r.  

• Hotel Ibis Budget, Lublin16 – obiekt zlokalizowany przy ulicy Głębokiej, który ma zostać  

włączony do sieci hoteli Orbis, oferując swoim gościom 90 pokoi, parking podziemny  

i zewnętrzny; 

• Hotel Moxy, Lublin17 – planowana inwestycja budowy hotelu pod marką Moxy w ramach 

sieci Marriott International, obiekt ma dysponować 120 pokojami hotelowymi, plano-

wane otwarcie hotelu przewidywane na 2022 r.; 

• Hotel "B&B Lublin Centrum"18 - nowy hotel pod szyldem sieci B&B powstanie w 2020 r. 

w samym centrum miasta, przy ul. Dolnej 3 Maja – w sąsiedztwie Starego Miasta  

 
11 Rynek Hotelarski w Polsce – Raport 2019 

12 Rynek Hotelarski w Polsce – Raport 2018 

13 Rynek Hotelarski w Polsce – Raport 2017 

14 https://www.urbanity.pl/lubelskie/lublin/hotel-ibis-styles,b12426 

15 https://www.urbanity.pl/lubelskie/lublin/hotel-lubartowska,b14891 

16 https://www.urbanity.pl/lubelskie/lublin/hotel-ibis-budget,b12618 

17 https://www.e-hotelarz.pl/artykul/57965/lublin-powstanie-hotel-moxy/ 

18 https://investmap.pl/lublin-siodmy-hotel-sieci-bb-hotels-powstanie-w-lublinie.a144127 
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i licznych atrakcji turystycznych; powstający obiekt w swojej ofercie posiadał będzie 

130 pokoi oraz dodatkowo nowocześnie wyposażoną salę konferencyjną. 

2. Ruch obsługiwany przez obiekty noclegowe  

Niniejszy rozdział zawiera analizę ruchu turystycznego obsługiwanego przez obiekty noclegowe 

w Lublinie. W pierwszej kolejności, w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego, na-

kreślono tło dynamiki zmian ruchu obsługiwanego przez obiekty noclegowe. Należy podkreślić, 

iż przedstawione dane GUS mają charakter niepełny i nie odzwierciedlają rzeczywistej wielkości 

ruchu turystycznego w obiektach noclegowych. Niemniej jednak analiza oparta na tych danych 

w dobry sposób odzwierciedla pewne trendy, potwierdzone ilościowym badaniem pierwotnym, 

którego wyniki przedstawiono w dalszej części opracowania.  

Kolejny rok z rzędu wykorzystanie obiektów noclegowych w Lublinie utrzymuje się na wysokim 

poziomie. W 2018 r. wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych w Lublinie wyniósł 39,3%, 

zbliżając się tym samym do odnotowanego ogólnopolskiego wyniku – 40,1%. Niemniej jednak 

miejsca noclegowe w Lublinie są częściej wykorzystywane niż w innych miejscowościach wo-

jewództwa lubelskiego (stopień wykorzystania miejsc noclegowych w woj. lubelskim – 31,8%). 

W porównaniu do poprzedniego roku, wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych w Lublinie 

nieznacznie spadł z poziomu 40,9%. Jednakże należy podkreślić, iż w Lublinie od 2012 roku 

można zaobserwować zwiększający się poziom wykorzystania miejsc noclegowych. 
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Rysunek 3. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w latach 2010-2018 wg. danych GUS 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Z roku na rok coraz więcej turystów wybiera stolicę Lubelszczyzny jako swój cel podróży. We-

dług przedstawionych danych GUS, Lublin zajmuje dziesiąte miejsce wśród wszystkich stolic 

województw. W 2018 r. zmalała przewaga Torunia, zajmującego w rankingu pozycję tuż przed 

Lublinem, co stanowi dobrą perspektywę na coraz lepszą pozycję miasta pod tym względem. 

Tempo wzrostu liczby turystów korzystających z obiektów noclegowych w Lublinie jest większe 

niżeli na poziomie całego województwa, czy też całego kraju. W ubiegłym roku z lubelskich 

obiektów noclegowych skorzystało o 77,6% więcej osób niż miało to miejsce w 2010 r.  

W ujęciu ogólnopolskim wzrost liczby turystów odnotowano na poziomie 65,7%.  

Tabela 3. Liczba turystów korzystających z obiektów noclegowych  

Nazwa 2014 2015 2016 2017 2018 
Procentowa zmiana 

(odniesienie do 2010 r.) 

Polska 2508 3978 26 942 056 30 108 308 31 989 344 33 895 930 65,7% 

Lubelskie 763 472 794 409 916 452 1 026 942 1 079 253 62,1% 

Lublin 210 892 221 048 255 823 306 639 333 803 77,6% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Tabela 4. Liczba turystów korzystających w różnych obiektów noclegowych  

w latach 2016-2018 

L.p. Miasto 2016 2017 2018 

1. Warszawa 3 315 531 3 559 339 3 647 746 

2. Kraków 2 277 582 2 389 414 2 513 799 

3. Wrocław 1 117 770 1 177 440 1 281 556 

4. Gdańsk 884 194 1 009 893 1 112 209 

5. Poznań 846 701 878 064 916 458 

6. Łódź 538 982 592 228 618 726 

7. Szczecin 373 994 393 052 387 251 

8. Katowice 379 823 391 028 434 986 

9. Toruń 346 789 363 143 360 701 

10. Lublin 255 823 306 639 333 803 

11. Rzeszów 240 223 271 977 272 699 

12. Białystok 241 500 238 812 232 236 

13. Olsztyn 185 077 183 357 184 877 

14. Kielce 161 149 161 743 164 426 

15. Opole 100 129 106 963 106 891 

16. Zielona Góra 58 283 65 493 75 969 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Jak wynika z wielu opracowań oraz danych, z roku na rok liczba turystów zagranicznych  

w polskich miastach wzrasta. Lublin także staje się miejscem coraz bardziej atrakcyjnym na 

turystycznym rynku międzynarodowym. Według rankingu stworzonego na podstawie raportu 

porównywarki cen lotów loty.idealo.pl19, Lublin znalazł się wśród 10 miast najchętniej odwie-

dzanych przez zagranicznych turystów. Stworzony ranking został oparty na danych dotyczą-

cych wizyt turystów z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, 

Holandii i USA. 

Liczba turystów zagranicznych zatrzymujących się w lubelskich obiektach noclegowych w 2018 

r. wzrosła o 45,3% w odniesieniu do 2010 r. Pomimo tego, iż wzrost w odniesieniu do 2010 r. 

jest mniejszy niż zmiana w ujęciu całego kraju, to na tle województwa lubelskiego, Lublin 

 
19 https://www.national-geographic.pl/galeria/te-polskie-miasta-sa-najchetniej-odwiedzane-przez-turystow-z-zag/turysci-zagra-

niczni-w-polsce 
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wypada całkiem dobrze. Można stwierdzić, iż Lublin wśród turystów zagranicznych jest bardziej 

popularny niż inne miasta tego regionu Polski.  

Tabela 5. Liczba turystów zagranicznych korzystających z obiektów noclegowych 

Nazwa 2014 2015 2016 2017 2018 
% zmiana 

(odniesienie do 2010 r.) 

Polska 5 470 335 5 689 570 6 378 793 6 803 667 7 082 231 71,3% 

Lubelskie 113 213 112 055 120 767 129 533 126 390 40,5% 

Lublin 56 611 57 460 65 919 71 781 71 893 45,3% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Dla lepszego zobrazowania pozycji Lublina jako miejsca atrakcyjnego dla turystów zagranicz-

nych warto podkreślić, iż co piąty turysta (21,5%) korzystający z obiektów noclegowych Lubli-

nie to gość spoza granic Polski. Udział turystów zagranicznych w ogóle jest nieco wyższy niż 

otrzymany wynik w ujęciu ogólnopolskim, gdzie 20,9% turystów to goście zagraniczni. Na tle 

województwa lubelskiego, Lublin zdecydowanie częściej odwiedzany jest przez turystów za-

granicznych niż inne miasta tego województwa.  

Rysunek 4. Udział turystów zagranicznych (nierezydentów) w ogóle turystów 

korzystających z obiektów noclegowych  

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Intensywność ruchu turystycznego bardzo często mierzona jest za pomocą wskaźnika Schnei-

dera20, który wyraża liczbę turystów korzystających z noclegów na 100 stałych mieszkańców. 

Począwszy od roku 2012 intensywność ruchu turystycznego w stolicy Lubelszczyzny stopniowo 

wzrasta – z 54,8 (2012 r.) do 98,2 (2018 r.). W 2018 r. otrzymany wynik dla stolicy Lublina 

był wyższy niżeli wartość dla całej Polski (88,2), czy też na poziomie województwa lubelskiego 

(50,9).  

Rysunek 5. Liczba turystów korzystających z obiektów noclegowych na 100 mieszkańców  – 

wskaźnik Schneidera 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Według przyjmowanego kryterium interpretacji wskaźnika Schneidera, za obszar dobrze roz-

winięty pod względem turystycznym, uznaje się ten, dla którego wartość wskaźnika osiąga 

liczbę 500.21 Biorąc pod uwagę przedstawione kryterium, żadnej ze stolic polskich województw 

nie można określić mianem obszaru dobrze rozwiniętego pod względem turystycznym. Nie-

mniej jednak w rankingu stolic województw pod tym względem obserwowany jest wzrost 

 
20 „Pomiar funkcji turystycznej obszarów za pomocą wskaźników funkcji turystycznej na przykładzie obszarów państw europej-

skich.” Adam R. Szromek, [dostęp: http://docplayer.pl/16235650-Pomiar-funkcji-turystycznej-obszarow-za-pomoca-wskaznikow-

funkcji-turystycznej-na-przykladzie-obszarow-panstw-europejskich.html] 
21 Warszyńska J.: Funkcja turystyczna Karpat Polskich, [w:] Folia Geographica, Series Geographica– Oeconomica, nr 18, 1985. 
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pozycji Lublina. W 2016 r. wskaźnik Schneidera wynosił 75,1, sytuując Lublin na przedostatnim 

miejscu wśród wszystkich stolic województw. Za Lublinem znajdowała się jedynie stolica wo-

jewództwa lubuskiego – Zielona Góra. W 2018 r. stolica Lubelszczyzny znalazła się już na 10 

miejscu, prześcigając takie miasta jak: Szczecin, Łódź, Kielce, Opole, Białystok. 

Tabela 6. Liczba turystów korzystających z obiektów noclegowych na 100 mieszkańców – 

wskaźnik Schneidera 

Lp. 

2016 2017 2018 

Miasto 
Wskaźnik 

Schneidera 
Miasto 

Wskaźnik 

Schneidera 
Miasto 

Wskaźnik 

Schneidera 

1 Kraków 298,7 Kraków 311,6 Kraków 326,7 

2 Gdańsk 191,0 Gdańsk 217,5 Gdańsk 239,3 

3 Warszawa 189,6 Warszawa 202,5 Warszawa 206,1 

4 Wrocław 175,5 Wrocław 184,5 Wrocław 200,5 

5 Toruń 171,2 Toruń 179,3 Toruń 178,1 

6 Poznań 156,3 Poznań 162,7 Poznań 170,5 

7 Rzeszów 128,4 Rzeszów 143,8 Katowice 147,2 

8 Katowice 127,0 Katowice 131,6 Rzeszów 142,9 

9 Olsztyn 106,6 Olsztyn 106,0 Olsztyn 106,8 

10 Szczecin 92,3 Szczecin 97,2 Lublin 98,2 

11 Opole 84,2 Lublin 90,1 Szczecin 96,0 

12 Białystok 81,5 Łódź 85,4 Łódź 90,0 

13 Kielce 81,5 Opole 83,5 Kielce 83,7 

14 Łódź 77,1 Kielce 82,0 Opole 83,4 

15 Lublin 75,1 Białystok 80,4 Białystok 78,1 

16 Zielona Góra 42,0 Zielona Góra 46,9 Zielona Góra 54,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Badanie pierwotne zrealizowane przez Wykonawcę wymagało wielokrotnego, następującego 

cyklicznie kontaktu z przedstawicielami obiektów noclegowych. Pozwoliło to oszacować fluktu-

ację turystów zatrzymujących się w mieście na co najmniej jeden nocleg, jeśli nie jest to oczy-

wiście nocleg u rodziny lub przyjaciół. Liczba obiektów, które wzięły udział w poszczególnych 

cyklach badania różniła się. Łącznie zebrano dane z 65 lubelskich podmiotów, które gościły 

turystów w okresie listopad 2018 r. – październik 2019 r. Liczba i struktura pomiarów pozwoliła 

wypracować wiarygodne szacunki dla ogółu lubelskich obiektów noclegowych (także tych, 

które nie wzięły udziału w badaniu na wszystkich jego etapach). Dla brakujących danych na 

temat liczby gości odwiedzających dany obiekt noclegowy zastosowano szacowanie oparte na 
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mechanizmie porządkowania obiektów w grupy. Korzystając z metryki euklidesowej odnale-

ziono najbardziej podobne do siebie obiekty (odległość obliczona została na podstawie zestan-

daryzowanych zmiennych, jak termin wizyty, liczba miejsc noclegowych i klasa obiektu). Dzięki 

zastosowaniu powyższej metodologii możliwe było przygotowanie wiarygodnych szacunków 

dla ogółu lubelskich obiektów noclegowych. Szacowana liczba turystów, którzy zatrzy-

mali się we wszystkich lubelskich obiektach noclegowych w okresie listopad 2018 

r. – październik 2019 r. wyniosła 589 917 osób. W relacji rok do roku oznacza to wzrost 

o około 4 500 osób (w analogicznym okresie analizowanym w raporcie z 2018 r. liczba turystów 

wyniosła 585 366 osób). Można zatem wnioskować o pewnym ustabilizowaniu ruchu turystycz-

nego w Lublinie obsługiwanego przez obiekty noclegowe. Wartość szacowana na podstawie 

wywiadów z przedstawicielami obiektów noclegowych jest wyraźnie wyższa od danych poda-

wanych przez Główny Urząd Statystyczny, jednocześnie jednak dynamika wzrostu szacowana 

w niniejszym badaniu osłabła w porównaniu do szacunków Głównego Urzędu Statystycznego.  

Najwięcej turystów nocowało w Lublinie w: 

• Maju 2019 r. – 73 402 osoby; 

• Marcu 2019 r. – 65 688 osób; 

• Sierpniu 2019 r. – 65 255 osób; 

Jest to wyraźna zmiana fluktuacji względem wyników Barometru Turystycznego Lublina 2018, 

kiedy największy ruch turystyczny wystąpił we wrześniu, październiku i sierpniu. Badanie od 

trzech lat niezmiennie potwierdza, że najgorszym dla właścicieli obiektów noclegowych mie-

siącem jest styczeń. W styczniu 2019 r. szacunkowa liczba gości wyniosła 22 370 osób i była 

o ponad 10 000 osób niższa niż w analogicznym okresie sprzed roku (33 902 osoby w styczniu 

2018 r.). 

Jeżeli za 100% przyjmiemy stan z listopada 2016 r., okazuje się, że w listopadzie 2018 r. 

odnotowano 99% turystów z bazowego okresu. Wyraźny wzrost zainteresowania ofertą noc-

legową zaobserwowano natomiast porównując ciepłe miesiące letnie (maj – sierpień). W każ-

dym z nich liczba turystów w roku 2019 wyraźnie przewyższała stan z roku poprzedzającego. 

Po raz pierwszy od trzech lat zauważono również, że dynamika wzrost w skali roku wyhamo-

wała już we wrześniu. Trzeci rok prowadzonego badania ujawnił ponadto, że 2019 rok był dla 
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obiektów noclegowych inny niż dwa poprzednie. Przede wszystkim charakteryzował się on 

większą fluktuacją miesięczną – zły dla hotelarzy okres listopad 2018 – luty 2019 r. i wyraźnie 

rekompensujący stratę okres marzec 2019 r. – sierpień 2019 r. Ten drugi okres okazał się 

rekordowy na przestrzeni ostatnich trzech lat. 

Rysunek 6. Fluktuacja turystów w lubelskich obiektach noclegowych 

 

 

Odsetek turystów zagranicznych wśród ogółu odwiedzających lubelskie obiekty noclegowe ule-

gał pewnych wahaniom w ciągu ostatniego roku, ale ogółem był nieco niższy niż obserwowany 

w ostatnich dwóch latach. Wynika stąd, że za wzrost liczby turystów w badanym okresie od-

powiada w głównej mierze napływ turystów krajowych. Trzeci rok z rzędu wysoki odsetek 

turystów zagranicznych widoczny był w dobrych dla ruchu turystycznego miesiącach letnich 

(czerwiec, lipiec, sierpień), kiedy wynosił od 22% do 28% ogółu. Wyhamowanie dynamiki 

nastąpiło w tym roku wcześniej niż w poprzednich, bowiem już we wrześniu. 

W listopadzie 2017 r. turyści zagraniczni stanowili średnio 28% kupujących noclegi. W kolej-

nych miesiącach było to: 

o Grudzień 2017 r. – 26%; 

o Styczeń 2018 r. – 21%; 

o Luty 2018 r. – 22%; 
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o Marzec 2018 r. – 25%; 

o Kwiecień 2018 r. – 23%; 

o Maj 2018 r. – 21%; 

o Czerwiec 2018 r. – 25%; 

o Lipiec 2018 r. – 28%; 

o Sierpień 2018 r. – 31%; 

o Wrzesień 2018 r. – 30%; 

o Październik 2018 r. – 28%; 

o Listopad 2018 r. – 23%; 

o Grudzień 2018 r. – 17%; 

o Styczeń 2019 r. – 17%; 

o Luty 2019 r. – 21%; 

o Marzec 2019 r. – 22%; 

o Kwiecień 2019 r. – 19%; 

o Maj 2019 r. – 20%; 

o Czerwiec 2019 r. – 22%; 

o Lipiec 2019 r. – 28%; 

o Sierpień 2019 r. – 25%; 

o Wrzesień 2019 r. – 18%; 

o Październik 2019 r. – 18%.  

 

W trakcie badania ustalono również, z jakich krajów pochodzi najwięcej turystów zagranicz-

nych odwiedzających stolicę województwa lubelskiego i nocujących w lubelskich hotelach.  

W badanym okresie ogółem zidentyfikowano obywateli 45 państw. Analizy zgromadzonego 

materiału wskazują, że w okresie listopad 2018 r. – październik 2019 r. w badanych 

obiektach noclegowych najwięcej rezerwacji przypadało na rezydentów: Ukrainy, 

Rosji, Izraela, Białorusi, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Litwy. W zbiorze dziesięciu 

najliczniej reprezentowanych państw nie zaszły żadne zmiany względem wyników zeszłorocz-

nego badania – nikt z tej dziesiątki nie wypadł, ani nikt nowy się w niej nie znalazł. Zmieniły 

się natomiast proporcje dotyczące rezydentów poszczególnych państw. W relacji do poprzed-

niej edycji pomiaru odnotowano istotny wzrost udziału turystów z Ukrainy, Rosji, Białorusi, 
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Litwy i Francji. Wyraźnie mniejszy udział w ogóle turystów zagranicznych mieli natomiast re-

zydenci Izraela, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.  

Tabela 7. Fluktuacja turystów zagranicznych w lubelskich obiektach noclegowych – 10 naj-
liczniej reprezentowanych państw [% ogółu zagranicznych w danym miesiącu] 

Pań-
stwo 

11. 
2018 

12. 
2018  

01. 
2019 

02. 
2019 

03. 
2019 

04. 
2019 

05. 
2019 

06. 
2019 

07. 
2019 

08. 
2019 

09. 
2019 

10. 
2019 

Śred-
nio 

Ukraina 23,0 30,8 34,3 27,8 24,0 24,4 23,7 21,3 16,1 23,4 26,8 28,9 25,4 

Rosja 9,4 23,8 23,4 10,4 8,4 14,3 6,0 13,4 8,0 14,2 12,7 14,9 13,2 

Izrael 14,0 5,2 6,3 11,1 9,4 10,0 13,4 9,7 5,4 6,6 9,7 9,1 9,2 

Biało-
ruś 

9,5 8,4 11,0 12,4 7,5 2,3 8,3 7,7 8,0 7,9 9,0 7,5 8,3 

Niemcy 2,5 2,5 2,4 5,1 9,2 11,1 12,4 9,7 16,1 10,7 8,9 8,3 8,2 

Wielka 
Bryta-
nia 

3,0 8,4 12,1 3,9 4,1 6,6 4,4 6,8 8,9 5,6 7,9 3,8 6,3 

Litwa 9,4 2,8 0,8 7,2 4,8 0,3 3,6 6,4 1,4 6,4 2,8 4,0 4,2 

Włochy 9,4 2,9 3,8 5,8 9,7 2,8 2,3 0,8 1,6 2,1 0,7 4,6 3,9 

Francja 0,3 0,0 0,9 1,4 3,1 2,5 5,7 10,2 4,4 8,2 5,3 1,9 3,7 

USA 1,8 0,0 0,0 0,0 1,1 3,0 0,4 0,2 6,9 4,2 2,4 6,6 2,2 

 

Wyniki badania pierwotnego nie pozostawiają wątpliwości, że Lublin jest atrak-

cyjny przede wszystkim jako miejsce na wyjazd krótkookresowy. Średnia liczba noc-

legów rezerwowanych przez gości podczas jednego pobytu w poszczególnych miesiącach oscy-

lowała w okolicy dwóch-trzech, wynosząc w poszczególnych miesiącach: 

o Listopad 2016 r. – 1,9 noclegów; 

o Grudzień 2016 r. – 2,0 noclegów; 

o Styczeń 2017 r. – 1,9 noclegów; 
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o Luty 2017 – 2,1 noclegów; 

o Marzec 2017 r. – 2,3 noclegów; 

o Kwiecień 2017 r. – 1,9 noclegów; 

o Maj 2017 r. – 2,1 noclegów; 

o Czerwiec 2017 r. – 2,8 noclegów; 

o Lipiec 2017 r. – 2,5 noclegów; 

o Sierpień 2017 r. – 2,6 noclegów; 

o Wrzesień 2017 r. – 1,9 noclegów; 

o Październik 2017 r. – 2,0 noclegów. 

o Listopad 2017 r. – 2,1 noclegów; 

o Grudzień 2017 r. – 2,0 noclegów; 

o Styczeń 2018 r. – 2,0 noclegów; 

o Luty 2018 r. – 2,7 noclegów; 

o Marzec 2018 r. – 2,7 noclegów; 

o Kwiecień 2018 r. – 2,2 noclegów; 

o Maj 2018 r. – 2,0 noclegów; 

o Czerwiec 2018 r. – 2,1 noclegów; 

o Lipiec 2018 r. – 2,1 noclegów; 

o Sierpień 2018 r. – 2,2 noclegów; 

o Wrzesień 2018 r. – 2,0 noclegów; 

o Październik 2018 r. – 1,9 noclegów; 

o Listopad 2018 r. – 2,4 noclegów; 

o Grudzień 2018 r. – 2,4 noclegów; 

o Styczeń 2019 r. – 2,4 noclegów; 

o Luty 2019 r. – 2,5 noclegów; 

o Marzec 2019 r. – 2,4 noclegów; 

o Kwiecień 2019 r. – 2,3 noclegów; 

o Maj 2019 r. – 3,4 noclegów; 

o Czerwiec 2019 r. – 1,3 noclegów; 

o Lipiec 2019 r. – 1,4 noclegów; 

o Sierpień 2019 r. – 2,1 noclegów; 
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o Wrzesień 2019 r. – 1,6 noclegów; 

o Październik 2019 r. – 2,4 noclegów.  

 

Relatywnie najdłuższe okresy pobytu w lubelskich hotelach odnotowywano w rekordowym pod 

względem liczby turystów maju 2019 r. kiedy liczba średnio rezerwowanych noclegów prze-

kroczyła trzy.  

Należy jeszcze uzupełnić, że w omawianym okresie (listopad 2018 r. – październik 2019 r.) 

lubelskie obiekty noclegowe przyciągały głównie turystów w wieku, którego mediana wyniosła 

od 36 do 40 lat w poszczególnych miesiącach. 

Na przestrzeni trzech lat potwierdza się, że głównym segmentem klientów lubelskich obiektów 

noclegowych nie są grupy zorganizowane. Średni udział grup zorganizowanych w ogóle 

zamówionych noclegów w badanym okresie nie przekroczył 15%. Grupy zorganizo-

wane stanowiły względnie istotny odsetek rezerwujących noclegi w okresie między kwietniem 

2019 r. i lipcem 2019 r., w kolejnych miesiącach ich odsetek wyraźnie się zmniejszył.   

Rysunek 7. Średni udział grup zorganizowanych w ogóle zamówionych noclegów w lubel-

skich obiektach noclegowych 

 

Zdecydowanie większy udział w ogóle zamówionych noclegów mieli turyści bizne-

sowi. Analiza wyników badania wykazała, że ich udział w ogóle zamówionych noclegów w 
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ciągu ostatnich 12 miesięcy wahał się w granicach 37% (sierpień i wrzesień 2019 r.) – 57% 

(listopad 2018 r.). Potwierdza się, że udział turystów biznesowych w ogóle maleje w okresie 

miesięcy letnich, wraz ze wzrostem liczby podróżujących wypoczynkowo. Szczegółowe dane 

przedstawiono na rysunku. 

Rysunek 8. Średni udział turystów biznesowych w ogóle zamówionych noclegów w lubel-

skich obiektach noclegowych 

 

3. Ruch obsługiwany przez przewodników  

Badanie ilościowe wśród przewodników miejskich oraz touroperatorów obsługujących ruch 

przyjazdowy do Lublina prowadzone było równolegle do pomiarów realizowanych na próbach 

turystów/odwiedzających oraz przedstawicieli obiektów noclegowych. Uzyskane w trakcie ba-

dania informacje posłużyły do oszacowania zmiany w liczbie osób odwiedzających Lublin, któ-

rzy korzystali z usług przewodników miejskich oraz touroperatorów.  

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają, że w okresie począwszy od IV kwartału 2018 

r. do III kwartału 2019 r. liczba obsługiwanych turystów była nieco wyższa niż obserwowana 

w analogicznym okresie poprzedzającym (IV kwartał 2017 r. – III kwartał 2018 r.). Badanie 

trzeci rok z rzędu potwierdza wzmożone zainteresowanie usługami przewodnickimi przypada-

jące na okres II i III kwartału. Trzecia edycja badania potwierdziła również, że relatywnie 

najgorszy dla przewodników jest I kwartał. Mimo to zauważyć można, że I kwartał 2019 r. był 
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nieco lepszy niż analogiczny okres roku poprzedzającego. Identyczna relacja zaobserwowana 

została w przypadku II i III kwartału 2019 r. – ten okres również okazał się dla pracowników 

nieco lepszy niż analogiczny sprzed roku. 

Rysunek 9. Fluktuacja liczby osób obsługiwanych przez przewodników miejskich/tourope-

ratorów 

 

Wśród osób korzystających z oferty przewodnickiej znajdowali się turyści/odwiedzający spoza 

Polski. W okresie od IV kwartału 2018 r. do III kwartału 2019 r. goście zagraniczni stanowili 

około 20% - 38% ogółu gości obsługiwanych przez przewodników. Podobnie jak w poprzed-

nich latach, goście zagraniczni największy udział w ogóle mieli w IV oraz I kwartale roku. Trzy 

lata analiz przeprowadzonych na potrzeby Barometru pokazują, że wraz ze wzrostem ogólnej 

liczby korzystających z oferty przewodnickiej maleje odsetek turystów/odwiedzających zagra-

nicznych. Należy zatem wnioskować, że na wzrost popytu obserwowany w okresie letnim naj-

większy wpływ mają turyści/odwiedzający krajowi, których w tym okresie zdecydowanie przy-

bywa. 
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Rysunek 10. Fluktuacja liczby osób z Polski i zagranicy obsługiwanych przez przewodników 

miejskich/touroperatorów 

 

Badanie pozwoliło również określić, z jakich krajów pochodzili omawiani wyżej obcokrajowcy 

zwiedzający stolicę województwa lubelskiego z asystą przewodników. Przewodnicy miejscy i 

touroperatorzy najczęściej obsługiwali osoby pochodzące z następujących państw: 
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• Izrael – 11% (spadek o 2 punkty procentowe); 

• Niemcy – 4% (spadek o 9 punktów procentowych); 

• Wielka Brytania – 3% (spadek o 1 punkt procentowy); 

• Rosja – 3% (spadek o 8 punktów procentowych); 
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• Francja – 2% (spadek o 1 punkt procentowy). 

Podczas badania udało się ponadto ustalić z jakich województw pochodzą polscy turyści od-

wiedzający Lublin i korzystający z oferty przewodnickiej. W okresie realizacji badania przewod-

nicy odnotowywali przede wszystkim osoby z województw: 

• Mazowieckiego – około 31% ogółu obsłużonych turystów krajowych (wzrost o 5 punk-

tów procentowych w relacji rok do roku); 

• Wielkopolskiego – 16% (wzrost o 7 punktów procentowych); 

• Podkarpackiego – 11% (wzrost o 7 punktów procentowych); 

• Lubelskiego – 9% (spadek o 5 punktów procentowych); 

• Pomorskiego – 6% (wzrost o 4 punkty procentowe); 

• Śląskiego – 4% (spadek o 2 punkty procentowe); 

• Podlaskiego – 4% (spadek o 5 punktów procentowych). 

W trzeciej z rzędu edycji badania potwierdzono duże zainteresowanie usługami przewodnickimi 

wśród mieszkańców województw mazowieckiego, lubelskiego i wielkopolskiego.   

W okresie od IV kwartału 2018 r. do III kwartału 2019 r. przewodnicy miejscy oraz tourope-

ratorzy obsługiwali turystów, których mediana wieku wynosiła 40 lat. Dzieci i młodzież w wieku 

poniżej 18 lat w skali roku stanowiły około 15% wszystkich turystów obsłużonych przez tou-

roperatorów (analogiczny odsetek zaobserwowane w ubiegłorocznej edycji badania). Turyści 

w wieku 50 lat i więcej stanowili natomiast około 28% wszystkich klientów przewodników i 

touroperatorów (wzrost o 9 punktów procentowych w relacji do wyników zeszłorocznego ba-

dania).  

Wyniki badania potwierdzają również, że dzienny czas zwiedzania nieznacznie różnił się w za-

leżności od terminu pobytu w mieście i zazwyczaj oscylował w okolicach 3-4 godzin (średnia 

arytmetyczna czasu zwiedzania wyniosła 3,8 h). Ustalono także, że przewodnicy miejscy i to-

uroperatorzy obsługiwali grupy liczące przeważnie 30 osób (mediana). Wyliczone wyżej war-

tości są bardzo zbliżone do wyników zeszłorocznej edycji badania. 
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4. Baza gastronomiczna 

Rozwój usług gastronomicznych oraz tworzenie niepowtarzalnych miejsc na kulinarnej mapie 

w coraz większym stopniu pozytywnie wpływa na wzrost ruchu turystycznego na danym ob-

szarze. Pojawienie się pojęcia turystyki kulinarnej i jej rozwój może stanowić potwierdzenie 

wpływu dobrze funkcjonującej bazy gastronomicznej na turystykę.   

Według jednej z wielu definicji22, turystyka kulinarna to „tematyczne podróżowanie w celu 

poznawania lokalnych, regionalnych i narodowych surowców, produktów żywnościowych,  

a także tradycyjnych potraw w przestrzeni turystycznej zarówno obszarów wiejskich, jak i miej-

skich”. Z roku na rok przybywa turystów i podróżujących, którzy podczas swojej wizyty  

w danym miejscu zwiedzają targowiska, jarmarki lub biorą udział w wydarzeniach kulinarnych.  

W całej Polsce rokrocznie liczba obiektów gastronomicznych zwiększa się.  Według danych 

GUS w 2018 r. liczba lokali gastronomicznych zwiększyła się o 614 obiektów23. Powstawanie 

nowych restauracji jest odpowiedzią na rosnący popyt na usługi gastronomiczne. Według ogól-

nopolskiego badania przeprowadzonego na początku br., Polacy znacznie częściej korzystają  

z usług gastronomicznym – 60% ankietowanych Polaków przyznało, że co najmniej raz w 2018 

r. skorzystało z oferty gastronomicznej poza domem.24  

Dostępna baza gastronomiczna stolicy Lubelszczyzny w opinii turystów jest bardzo atrakcyjna, 

jak wykazały wyniki badania wśród turystów odwiedzających Lublin w 2018 r.25 Baza gastro-

nomiczna przez 94,6% ankietowanych została określona jako atrakcyjna. W tegorocznej edycji 

badania, odsetek osób oceniających bazę gastronomiczną Lublina jako atrakcyjną wzrósł do 

96,6%.  

Turyści wybierający Lublin jako swój cel podróży, mają do wyboru wiele lokali gastronomicz-

nych, które oferują zarówno dania regionalne, jak i potrawy z całego świata. Oszacowanie 

rzeczywistej liczby funkcjonujących lokali gastronomicznych na terenie miasta Lublin jest dość 

 
22 M. Woźniczko, T. Jędrysiak, D. Orłowski, Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa 2015 

23 Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019. 

24 RYNEK GASTRONOMICZNY w Polsce – RAPORT 2019 

25 BAROMETR TURYSTYCZNY LUBLINA 2018 
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problematyczne. Ogólnodostępne informacje w tym zakresie wskazują na różną liczbę funk-

cjonujących lokali gastronomicznych. Ponadto liczba ta dynamicznie się zmienia, dlatego 

można wnioskować, iż rzetelna lista funkcjonujących lokali gastronomicznych jest trudna do 

opracowania. Niemniej jednak można przypuszczać, iż obecnie na terenie Lublina funkcjono-

wać może ponad 100 lokali gastronomicznych. Według wykazu lokali gastronomicznych na 

stronie internetowej lublin.eu, turyści spędzający czas w Lublinie mogą skorzystać z usług 104 

lokali gastronomicznych, w tym restauracji, kawiarni, barów.26 W rzeczywistości na terenie 

miasta Lublin może funkcjonować znacznie więcej punktów gastronomicznych. Dane pocho-

dzące z różnych źródeł internetowych mogą wskazywać na funkcjonowanie, m.in.: 

• 132 lokali gastronomicznych – wg lubelskiego serwisu informacyjnego27  

• 275 lokali gastronomicznych – wg wyszukiwarki Tripadvisor28 

Wyselekcjonowane lokale gastronomiczne zlokalizowane na terenie miasta Lublin aktywnie 

uczestniczą w promocji miasta, m.in. poprzez udział w programie „Miejsca Inspiracji”. W ra-

mach tego programu przyznawane są wyróżnienia dla hoteli i restauracji z Lublina, które ofe-

rują gościom wysoką jakość usług oraz zapoznają gości z miastem i jego historią. W edycji 

2018-2020 tytuł „Miejsce Inspiracji” przyznano dziesięciu obiektom gastronomicznym: 

• Restauracja 16 Stołów; 

• Trybunalska City Pub;  

• Perłowa Pijalnia Piwa (tytuł „Miejsce Inspiracji” także w edycji 2016-2018); 

• Restauracja EGO;  

• Restauracja 2 PiEr;  

• Restauracja Żydowska Mandragora (tytuł „Miejsce Inspiracji” także w edycji 2016-

2018); 

• Kawiarnia & Księgarnia Między Słowami (tytuł „Miejsce Inspiracji” także w edycji 2016-

2018); 

• Chapter One by Piotr Kwiatosz;  

 
26 https://lublin.eu/turystyka/lublin-smakow/restauracje/7,strona.html 

27 www.lsi-lublin.pl/restauracje 

28 https://pl.tripadvisor.com/Restaurants-g274818-Lublin_Lublin_Province_Eastern_Poland.html 
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• Restauracja The Olive;  

• ParZona Cafe; 

Do wyżej wyodrębnionych lokali gastronomicznych, warto także dodać restaurację Kardamon 

(tytuł „Miejsce Inspiracji” w edycji 2016-2018), która jako jedyna restauracja w województwie 

lubelskim znalazła się w rankingu 100 najlepszych restauracji w Polsce.29 Konkurs POLAND 100 

BEST RESTAURANTS AWARDS 2019 i zarazem przewodnik po najlepszych restauracjach  

w Polsce w danym roku to prestiżowy, pierwszy i jedyny w skali kraju taki projekt. W związku 

z czym umieszczenie obiektu na takiej liście jest ogromnym wyróżnieniem.  

5. Dostępność komunikacyjna  

Dostępność komunikacyjna danego regionu stanowi istotny czynnik kształtujący rozwój gospo-

darczy w wymiarze wielopłaszczyznowym. Możliwość dotarcia do danego miasta w dogodny 

oraz szybki sposób, bez wielkich utrudnień, jest istotną kwestią wpływającą zarówno na pod-

wyższenie atrakcyjności inwestycyjnej, jak i poprawę warunków dla rozwoju turystyki.  

Na tle innych miast województwa lubelskiego, dostępność komunikacyjną Lublina można uznać 

za bardzo dobrą. Turyści chcący dostać się do Lublina mają do wyboru zarówno transport 

powietrzny, kolejowy, jak i samochodowy.  

Lublin to największe miasto województwa lubelskiego, jego stolica i centralny ośrodek aglo-

meracji lubelskiej. Przez Lublin przebiegają trzy drogi krajowe i międzynarodowe (S12, S17, 

S19), zapewniające dogodny dojazd z najważniejszych miast Polski.  Turyści wybierający trans-

port kolejowy również mają do dyspozycji połączenia z najważniejszych regionów Polski. Czas 

podróży do Lublina pociągiem z głównych miast Polski:  

• Warszawa – Lublin: 3 h 10 min; 

• Rzeszów – Lublin: 3 h 53 min; 

• Kraków – Lublin: 5 h 36 min; 

• Łódź – Lublin: 5 h 55 min; 

 
29 http://poland100bestrestaurants.pl/wizytowka/lubelskie/Kardamon+Restaurant-404 
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• Katowice – Lublin: 6 h 50 min.  

W pobliżu miasta Lublin, zaledwie 16 km od ścisłego centrum miasta, zlokalizowany jest no-

woczesny Port Lotniczy Lublin w Świdniku, obsługujący krajowe i zagraniczne połączenia lot-

nicze. Port Lotniczy Lublin jest stosunkowo młodym obiektem, który swoją działalność rozpo-

czął w grudniu 2012. Od tego czasu port lotniczy systematycznie zwiększa liczbę obsługiwa-

nych pasażerów oraz realizowanych połączeń lotniczych. W 2019 r. zakończono ogłoszoną trzy 

lata wcześniej inwestycję rozbudowy terminalu pasażerskiego Portu Lotniczego Lublin.30  Po-

przez realizację wspomnianej inwestycji, pasażerowie Portu Lotniczego Lublin zyskali większą 

poczekalnię, bogatszą część komercyjną oraz szybszą odprawę. Rozbudowa terminalu pasa-

żerskiego pozwoli w przyszłości na wzrost liczby obsługiwanych pasażerów, poprzez możliwość 

bezkolizyjnej obsługi kilku samolotów w tym samym czasie.  

Obecnie Port Lotniczy Lublin w Świdniku oferuje połączenia lotnicze pięciu przewoźników lot-

niczych (Ryanair, WizzAir, LOT, TUIfly, Israel Airlines), do 9 miast tj. Warszawa, Oslo, Dublin, 

Londyn, Eindhoven, Antwerpia, Kijów, Antalya, Tel Awiw.  

 
30 https://www.airport.lublin.pl/lotnisko/aktualnosci/nowa-czesc-terminalu-otwarta.html 
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Rysunek 11. Mapa połączeń lotniczych Portu lotniczego Lublin w Świdnik, przewoźnicy 

lotniczy korzystający z portu  

 

Źródło: https://www.airport.lublin.pl/dla-podroznych/mapa-polaczen.html  

Od momentu rozpoczęcia działalności, na terenie Portu Lotniczego Lublin zrealizowano łącznie 

24 203 operacje lotnicze31. Prezentowane dane Portu Lotniczego Lublin w Świdniku dotyczące 

liczby realizowanych operacji lotniczych wskazują na rozwój tego lotniska pod tym względem.  

 
31 Stan na koniec września 2019 - https://www.airport.lublin.pl/lotnisko/statystyki.html 
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Rysunek 12. Liczba operacji lotniczych32 w Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku 

 

Źródło: https://www.airport.lublin.pl/lotnisko/statystyki.html 

Na tle innych portów lotniczych na terenie całej Polski, pod względem liczby operacji pax33 

lotnisko zlokalizowane w Świdniku znalazło się na 9 miejscu. Jednakże porównanie lotniska w 

Świdniku do największych portów lotniczych w Polsce, których roczna liczba operacji pax od-

notowywana jest powyżej dziesięciu tysięcy, nie odzwierciedla rzeczywistej pozycji tego lotni-

ska w Polsce. W związku z tym warto zawęzić porównanie jedynie do portów lotniczych, reali-

zujących rocznie poniżej dziesięciu tysięcy operacji pasażerskich tj. Rzeszów- Jasionka, Szcze-

cin – Goleniów, Lublin, Bydgoszcz – Szwederowo, Łódź – Lublinek, Olsztyn – Mazury, Zielona 

Góra – Babimost. Na tle wskazanych mniejszych portów lotniczych, ten zlokalizowany w Lubli-

nie znajduje się wśród czołówki portów lotniczych, które w 2018 r. zrealizowały największą 

liczbę operacji pasażerskich.  Dynamika wzrostu liczby operacji pasażerskich w porównaniu do 

poprzedniego roku wyniosła 11,5%, podczas gdy zbliżony względem liczby operacji pax, port 

lotniczy w Szczecinie odnotował wzrost na poziomie 5,6%. Takie dane na tle konkurencyjnych 

portów lotniczych mogą stanowić potwierdzenie obserwowanego rozwoju Portu Lotniczego Lu-

blin w Świdniku.  

 
32 Suma startów i lądowań.  

33 Liczba operacji pasażerskich 
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Tabela 8. Liczba pasażerów oraz operacji pax w głównych portach lotniczych w Polsce  

L.p. Port lotniczy 

Liczba pasażerów Liczba operacji pax 

2018 
Dynamika 

2018/2017 
2018 

Dynamika 

2018/2017 

1. Chopina w Warszawie 17 737 231 12,8% 172 520 9,9% 

2. Kraków - Balice 6 759 683 16,0% 49 641 12,3% 

3. Katowice - Pyrzowice 4 825 845 24,5% 32 876 20,4% 

4. Wrocław - Starachowice 329 948 17,4% 26 916 17,5% 

5. Poznań - Ławica 2 465 418 33,8% 20 154 27,8% 

6. Łódź - Lublinek 217 426 4,8% 1 564 -10,1% 

7. Gdańsk im. L. Wałęsy 4 966 949 7,9% 39 127 7,2% 

8. Szczecin - Goleniów 598 663 3,5% 5 048 5,6% 

9. Bydgoszcz - Szwederowo 398 066 25,0% 3 030 26,4% 

10. Rzeszów- Jasionka 769 475 11,2% 7 222 13,5% 

11. Zielona Góra - Babimost 21 269 24,2% 592 11,9% 

12. Warszawa/Modlin 3 080 699 5,1% 18 373 6,3% 

13. Lublin 454 103 5,8% 3 622 11,5% 

14. Radom - Sadków - - - - 

15. Olsztyn - Mazury 117 102 15,6% 862 26,8% 

Źródło: Dane statystyczne Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dane nie uwzględniają pasażerów w ruchu tranzytowym 

oraz G.A. 

Według danych Portu Lotniczego Lublin w Świdniku, od momentu rozpoczęcia działalności port 

obsłużył łącznie 2 215 584 pasażerów. Pod koniec kwietnia bieżącego roku, port lotniczy świę-

tował obsłużenie dwumilionowego pasażera.34 Na ogół z roku na rok odnotowywano wzrost 

liczby obsłużonych pasażerów. Przykładowo w listopadzie i grudniu 2014 r. dynamika wzrostu 

w tym zakresie wynosiła kolejno 112,7% i 115,1%. Niewielki spadek liczby obsłużonych pasa-

żerów rozpoczął się od trzeciego kwartału 2018. Obserwowany spadek liczby pasażerów po-

wiązany jest ze zmianą siatki połączeń, uszczuplonej o połączenia m.in. z Liverpoolem, Shef-

field-Doncaster (środkowa Anglia), Sztokholmem i Kijowem.35 Największe spadki liczby odpra-

wianych pasażerów, w porównaniu z tymi samymi okresami przed rokiem, odnotowywane zo-

stały od listopada 2018 r. (-33,4%) do czerwca 2019 r. (-31,4%). Sytuacja uległa poprawie  

z końcem maja bieżącego roku, po otwarciu nowego terminalu pasażerskiego. W lipcu br. 

 
34https://www.airport.lublin.pl/lotnisko/aktualnosci/dwumilionowy-pasazer-w-porcie-lotniczym-lublin.html 

35https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,24443324,lotnisko-lublin-spada-liczba-pasazerow-jaki-bedzie-2019-rok.html 
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zmiana liczby obsłużonych pasażerów spadła do -18,9%, natomiast we wrześniu kształtowała 

się już na poziomie -15,7% 

Rysunek 13. Liczba odprawionych pasażerów przez Port Lotniczy Lublin w latach 2013-2019 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://www.airport.lublin.pl/lotnisko/statystyki.html 

Na tle podobnych wielkościowo portów lotniczych w Polsce, Port Lotniczy Lublin w Świdniku 

relatywnie dobrze wypada pod względem liczby odprawianych pasażerów. Dla porównania dy-

namika zmiany liczby pasażerów36 portu lotniczego w Szczecinie, gdzie w 2018 r. odnotowy-

wano większą liczbę operacji pasażerskich, wyniosła 3,5% (Port lotniczy Lublin w Świdniku: 

5,8%). 

Wzrastająca liczba operacji pasażerskich ma swoje przełożenie na liczbę obsługiwanych pasa-

żerów. Wzrost liczby obsługiwanych pasażerów może świadczyć o rozwoju turystyki w tym 

regionie, a przede wszystkim w stolicy województwa lubelskiego jakim jest miasto Lublin. Po-

mimo obserwowanego od III kwartału ubiegłego roku spadku odprawianej liczby pasażerów, 

sytuacja Portu Lotniczego Lublin w Świdniku poprawia się. Port lotniczy rozbudowuje swoją 

infrastrukturę oraz wprowadza nowe połączenia lotnicze. Pojawienie się nowych połączeń 

 
36 Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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lotniczych pozytywnie wpływa na wzrost ruchu turystycznego w Lublinie. Co więcej, jest ko-

nieczne dla pozyskania turystów zagranicznych.  

6. Turystyka kulturowa 

Jednym z coraz bardziej przybierającym na znaczeniu typem turystyki w Polsce, jak i na całym 

świecie jest turystyka kulturowa. Terminem turystyki kulturowej określane są wszelkie po-

dróże, których nadrzędnym celem jest odwiedzenie i poznawanie miejsc o wartości historycz-

nej, artystycznej i kulturalnej, a także uczestnictwo w imprezach o charakterze kulturalnym.37 

Przyjazdowa turystyka kulturowa niewątpliwie stanowi czynniki wpływający na wpływ na roz-

wój gospodarczy wielu regionów, w tym rozwój turystki. Z jednej strony, turystyka kulturowa 

przyczynia się do powiększania popytu na istniejący regionalny potencjał kulturowy (w tym 

unikatowe atrakcje, funkcjonujące na miejscu obiekty, ale także ludzkie zdolności i związane z 

nimi wytwory oraz na miejscową ofertę kulturalną), z drugiej zaś – powiększa zyskowność 

funkcjonowania szeroko rozumianej infrastruktury turystycznej i wielu innych ofert spędzania 

wolnego czasu.38 

Elementarnym celem turystyki kulturowej jest poznawanie obiektów dziedzictwa kulturowego, 

m.in. muzeów. W Polsce, podobnie jak na całym świecie, rośnie liczba muzeów, a przede 

wszystkim ich znaczenie dla rozwoju turystyki kulturowej. Wraz z nieustannie rozbudowującą 

się ofertą muzeów zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak i poszczególnych regionów, 

zwiększa się również liczba osób odwiedzających te miejsca. Zwiększający się ruch w muzeach 

podkreśla postępujący rozwój turystyki kulturalnej w Polsce.  

W ciągu ostatnich kilku lat (2010-2018) liczba osób odwiedzających muzea w Polsce wzrosła 

o ponad 71%. Zwiększający się ruch w polskich muzeach obserwowany jest także w poszcze-

gólnych regionach, w tym w województwie lubelskim. Stolica Lubelszczyzny wyraźnie wyróżnia 

się w regionie województwa lubelskiego pod względem frekwencji w muzeach. Według zgro-

madzonych danych GUS, w 2018 r. lubelskie muzea odwiedziło łącznie 517 804 osób, co 

 
37 KUREK W. (red.), 2007, Turystyka, PWN, Warszawa 

38 Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy. Mikos v. Rohrscheidt, 2008, s. 167–168. 
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oznacza, iż frekwencja nieznacznie spadła w porównaniu z poprzednim rokiem – spadek  

o 6,8%. Jednakże, biorąc pod uwagę szerszą perspektywę czasową, można wnioskować,  

iż w najbliższych latach spadek frekwencji w muzeach nie będzie kontynuowany. Warto pod-

kreślić, iż w odniesieniu do frekwencji w lubelskich muzeach w 2010 r., odnotowano wzrost na 

poziomie przekraczającym 51%. Należy również zauważyć, iż turyści odwiedzający muzea na 

terenie Lublina stanowią znaczący odsetek ogółu odwiedzających muzea na terenie wojewódz-

twa – blisko 40%.  

Tabela 9. Liczba osób odwiedzających muzea w latach 2014-2018 

Obszar 2014 2015 2016 2017 2018 
Procentowa 
zmiana 
(2018/2010) 

Polska 30 609 390 33 271 294 36 331 360 37 503 088 38 124 393 71,6% 

Lubelskie 1 092 168 1 131 892 1 284 950 1 371 707 1 405 584 48,3% 

Lublin 414 998 432 244 488 061 555 522 517 804 51,7% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Statystyka GUS wskazuje, iż na terenie miasta Lublin w 2018 r. funkcjonowało 10 muzeów. 

Jednakże, można twierdzić, iż rzeczywista liczba obiektów pełniących funkcję muzealną w Lu-

blinie jest większa. Informacje umieszczone na stronie internetowej miasta wskazują, iż na 

terenie Lublina turyści mają do wyboru ponad dwadzieścia miejsc tego typu39: 

• Izba Pamięci Żydów Lublina;  

• Kościół pw. Wniebowzięcia NMP 

Zwycięskiej;  

• Apteka Muzeum;  

• Bazylika oo. Dominikanów pw. św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika;  

• Dom Słów – Izba Drukarstwa;  

• Dworek Wincentego Pola;  

• Muzeum Historii Jesziwy Mędrców 

Lublina;  

• Lubelska Trasa Podziemna;  

 
39 https://lublin.eu/turystyka/poznaj-lublin/muzea/ 

• Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Re-

ligijnej – Wieża Trynitarska; 

• Muzeum Historii Miasta Lublina w 

Bramie Krakowskiej;  

• Muzeum Lubelskie w Lublinie;  

• Muzeum Literackie im. Józefa Cze-

chowicza;  

• Muzeum UMCS;  

• Muzeum Martyrologii "Pod Zega-

rem"; 

• Muzeum Wsi Lubelskiej;  
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• Muzeum Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II;  

• Państwowe Muzeum na Majdanku;  

• Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr 

NN”;  

• Piwnica Pod Fortuną;  

• Ogród Botaniczny UMCS;  

• Muzeum Starodruków i Sztuki Sa-

kralnej;  

• Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej „SEJ-

MOGRAF 1569+”;  

• Regionalne Muzeum Cebularza;  

• Centrum Historii Sportu.  

W kontekście potencjału Lublina, pod względem rozwoju turystyki kulturowej, warto poszerzyć 

analizę o rynek festiwalów i innych wydarzeń kulturalnych, które przyciągają do Lublina coraz 

więcej turystów.  

Organizowanie imprez masowych w znaczącym stopniu wpływa na postrzeganie atrakcyjności 

turystycznej danego regionu, a przede wszystkim miast. Imprezy masowe skupiają nie tylko 

lokalnych mieszkańców, ale również ściągają turystów do regionu, w którym są organizowane. 

Wzrastająca popularność imprez masowych odnosi się do wydarzeń różnego typu, od festiwali 

muzycznych, kulturowych, aż po wydarzenia sportowe. Turystyka wydarzeń kulturalnych jest 

jedną z części turystyki kulturowej, która zachęca turystów do odwiedzenia miasta. 

W ciągu ostatnich kilku lat liczba uczestników imprez masowych stale zwiększała się na terenie 

Polski, województwa lubelskiego i w mieście Lublin. Pomimo odnotowanego spadku liczby 

uczestników takich wydarzeń (dane GUS) w 2018 r. w porównaniu z 2017 r. to biorąc pod 

uwagę szerszy przedział czasowy, wciąż można wnioskować, iż popularność udziału w impre-

zach masowych wzrasta. W Lublinie w 2018 r. liczba uczestników imprez masowych wyniosła 

471 785 osób, co oznacza blisko stuprocentowy wzrost w odniesieniu do 2013 r. Na tle wyni-

ków ogólnopolskich, miasto Lublin wyraźnie wyróżnia się rosnącą liczbą uczestników imprez 

masowych.  
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Tabela 10. Liczba uczestników imprez masowych w latach 2013-2018 wg danych GUS 

Obszar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Procentowa 
zmiana 
(2018/2013) 

Polska 21133415 23253936 23297417 24435646 26201281 27615218 30,7% 

Lubelskie 498825 620764 758804 885040 1015890 884227 77,3% 

Lublin 237860 262458 379146 483844 613678 471785 98,3% 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Według gromadzonych danych przez GUS, w Lublinie w 2018 r. zorganizowano łącznie 140 

imprez masowych, co stanowiło 41,8% wszystkich imprez na terenie województwa lubel-

skiego. Spośród wydarzeń, które odbyły się w Lublinie w 2019 r. można wymienić m.in.:40 

• Ogólnopolski Festiwal Piosenki Arty-

stycznej „Wschody”,  

• Festiwal Tradycji i Awangardy Mu-

zycznej „Kody", 

• Pogrom w przyszły wtorek,  

• Festiwal Lubelskie Spotkania Lite-

rackie „Miasto Poezji”,  

• Most kultury, 

• Noc Kultury,  

• Festiwal Legend Lubelskich,  

• Wschód Kultury – Inne Brzmienia 

Art’n’Music Festival,  

• Carnaval Sztukmistrzów,  

• Jarmark Jagielloński,  

• Europejski Festiwal Smaku,  

• Festiwal Sztuki w Przestrzeni Pu-

blicznej Otwarte Miasto,  

• Festiwal Konfrontacje Teatralne,  

• Falkon,  

• Międzynarodowe Spotkania Tea-

trów Tańca.  

Istotne znaczenie na rynku wydarzeń masowych w Lublinie z pewnością mają cztery cykliczne 

festiwale plenerowe o tematyce kulturalnej: Noc Kultury, Festiwal „Inne Brzmienia”, Carnaval 

Sztukmistrzów i Jarmark Jagielloński. Wymienione festiwale organizowane są rokrocznie po-

cząwszy od 2007/2008 roku. W 2019 r. szacunkowa łączna liczba uczestników ww. wydarzeń 

wyniosła 380 tys. osób, w tym:41 

 
40 https://lublin.eu/turystyka/dzieje-sie/festiwale/ 
41 Według przekazanych danych od organizatora wydarzeń „Warsztaty Kultury” w Lublinie w roku 2019 frekwencja wydarzeń 

wyniosła: Noc Kultury: 60.000 osób, Inne Brzmienia: 50.000 osób, Carnaval Sztukmistrzów: 150.000 osób, Jarmark Jagielloński: 

120.000 osób. 
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• Noc Kultury: 60 000 osób,  

• Inne Brzmienia: 50 000 osób,  

• Carnaval Sztukmistrzów: 150 000 osób,  

• Jarmark Jagielloński: 120 000 osób.  

Znaczenie lubelskich wydarzeń kulturalnych dla rozwoju turystyki w tym mieście, zostało pod-

kreślone w badaniu struktury i dynamiki ruchu turystycznego w województwie lubelskim na 

przełomie 2018/2019 roku42. Carnaval Sztukmistrzów w opinii eksperckiej to jedna z najsilniej-

szych marek całego województwa lubelskiego, charakteryzująca się bardzo dobrą rozpozna-

walnością. Natomiast w gronie silnych marek o dobrej rozpoznawalności, eksperci umieścili 

Jarmark Jagielloński, Noc Kultury, a także niewspomniany wcześniej Europejski Festiwal 

Smaku, którego liczba uczestników szacowana jest na około 100 tysięcy, z czego 35% stanowili 

obcokrajowcy. Wysoki stopień rozpoznawalności festiwalu Carnaval Sztukmistrzów oraz Jar-

marku Jagiellońskiego został także potwierdzony wynikami badania ilościowego turystów  

i osób odwiedzających województwo lubelskie. 

7. Turystyka sportowa  

Turystyka sportowa najczęściej rozumiana jest poprzez wszelkie podróże odbywane w celu 

aktywnego uczestnictwa w wybranej dyscyplinie sportowej, zarówno o charakterze amator-

skim, jak i profesjonalnym, a także uczestnictwo w wydarzeniach sportowych w charakterze 

widza43. Podróże motywowane chęcią uczestniczenia w wydarzeniu sportowym, jako widz lub 

wolontariusz określane są często mianem „fanoturystyki”. 

Turystyka sportowa, a przede wszystkim „fanoturystyka” zyskuje na popularności. Na terenie 

całej Polski, a także województwa lubelskiego, organizowanych jest coraz więcej imprez ma-

sowych o tematyce sportowej. Warto podkreślić, iż 73,5% zorganizowanych imprez masowych 

w Lublinie w 2018 r. stanowiły wydarzenia o tematyce sportowej (wg danych GUS).  

 
42 „Lubelskie Regionalne Obserwatorium Turystyczne” – badanie zrealizowane przez BIOSTAT na zlecenie Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Lubelskiego. 

43 KUREK W. (red.), 2008, Turystyka, PWN, Warszawa. 



 

 45: 
 
 
 

 

W 2018 r. w stolicy Lubelszczyzny zorganizowanych zostało ponad 100 sportowych imprez 

masowych44. W Lublinie organizowane są wydarzenia sportowe z różnorodnych dyscyplin.  

W 2019 r. w stolicy Lubelszczyzny odbyły się wydarzenia takich dyscyplin jak m.in.: biegi, piłka 

nożna, koszykówka, kolarstwo, łyżwiarstwo figurowe, żużel, lekkoatletyka. Wśród wydarzeń 

tego typu warto wyróżnić Maraton Lubelski - największą cykliczną masowa imprezę sportową 

Lubelszczyzny. Edycja zorganizowana w 2018 r. przyciągnęła około 30 tysięcy osób (w tym 

widzów i zawodników), w tym około 2% obcokrajowców.45 

W 2019 r. Lublin był jednym z miast gospodarzy Mistrzostw Świata FIFA U-20 Polska 2019. Na 

Arenie Lublin odbyło się dziewięć meczów, w tym jedno półfinałowe spotkanie. Biorąc pod 

uwagę międzynarodowy zasięg tego wydarzenia, z pewnością wpłynęło ono pozytywnie na 

ruch turystyczny w Lublinie, w tym zwiększenie liczby gości zagranicznych. Mecze rozegrane 

na Arenie Lublin zgromadziły łącznie 69 304 widzów, co złożyło się na średnią na poziomie 

7 700 widzów na jeden mecz. Zaraz po stolicy województwa łódzkiego, Lublin okazał się naj-

chętniej odwiedzanym przez kibiców miastem.46 

Tabela 11. Najważniejsze wydarzenia sportowe w 2019 r. w Lublinie  

Wydarzenie Dyscyplina sportowa Termin 

Turniej European Youth Basketball League - Lublin 2019 Koszykówka Luty 2019 

Ogólnopolskie Zawody o Puchar Prezydenta Miasta Lublin w 
łyżwiarstwie figurowym 

Łyżwiarstwo figurowe Luty 2019 

Bieg na szczyt Rektoratu UMCS! Biegi  Marzec 2019 

Tropem Wilczym 2019 Lublin   Biegi  Marzec 2019 

Akademickie Mistrzostwa Polski w pływaniu Pływanie Kwiecień 2019 

Lubelski Duathlon Biegi/kolarstwo Kwiecień 2019 

7. Maraton Lubelski Biegi  Maj 2019 

Wielki Bieg Rodzinny Biegi  Maj 2019 

Mistrzostwa Świata FIFA U-20 Polska 2019 Piłka nożna Maj/Czerwiec 2019 

Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów Żużel Czerwiec 2019 

36. PZLA Mistrzostwa Polski U23 w Lekkiej Atletyce - Lublin 
2019 

Lekkoatletyka Czerwiec 2019 

5 na Start!  Biegi  Wrzesień 2019 

 
44 Dane GUS – 103 imprezy masowe o tematyce sportowej 
45 „Lubelskie Regionalne Obserwatorium Turystyczne” – badanie zrealizowane przez BIOSTAT na zlecenie Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Lubelskiego. 

46 https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/828088/mistrzostwa-swiata-u-20-lodz-z-najlepsza-frekwencja-turnieju 
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Wydarzenie Dyscyplina sportowa Termin 

Lubelski Bieg Nieustraszonych - Nowe Rozdanie  Biegi  Wrzesień 2019 

Pierwsza Dycha do Maratonu  Biegi  Wrzesień 2019 

Międzypaństwowy Turniej 450-lecia Unii Lubelskiej Piłka ręczna Listopad 2019 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://lublin.eu/sport/sport-w-lublinie/wydarzenia-sportowe/ 

W ostatnim czasie w Lublinie obserwowany jest rozwój turystyki rowerowej. Dla wielu osób 

wypady rowerowe nie ograniczają się tylko do jednodniowych wycieczek, ale mogą stanowić 

sposób zwiedzania danego regionu przez dłuższy czasu. Turysta korzystający z roweru może 

dojechać do wielu zakątków, do których dojazd innymi środkami transportu byłby trudny.  

W dużych miejscowościach rower, jako alternatywa dla ruchu samochodowego, pozwala  

w łatwy i szybki sposób podróżować po mieście, unikając korków oraz potencjalnych proble-

mów z parkowaniem. Na zainteresowanie turystów rowerem, jako środkiem lokomocji, wpływa 

więc przede wszystkim rozwinięta, zachęcająca do podróży infrastruktura rowerowa47.  

W Lublinie od kilku lat można zauważyć wzmożone działania, mające na celu rozbudowanie 

dostępnej infrastruktury rowerowej i poprawę warunków rowerowych w mieście. W 2018 roku 

Lublin, oferujący ponad 48 tras rowerowych o długości ponad 142 kilometrów, został wiceli-

derem w rowerowym rankingu największych polskich miast. Wyżej od niego znalazła się tylko 

Warszawa. Klasyfikacja została opracowana na podstawie analizy trzech elementów: infra-

struktury rowerowej, bezpieczeństwa oraz funkcjonowania systemu rowerów miejskich. Za 

każdy z tych aspektów miastom przyznawano punkty48, dzięki którym możliwe było stworzenie 

rankingu ogólnego.  

 
47 Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego. Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe nr 701 
Ekonomiczne problemy usług., nr 86, Szczecin, 2012 [http://www.wzieu.pl/zn/701/ZN_701.pdf] 
48 W pierwszych dwóch kategoriach punkty przyznawane były od 1 do 10, gdzie 10 stanowiło ocenę najlepszej kondycji danego 
czynnika w badanych miastach. Na trzecią kategorię składały się trzy elementy i można było w niej uzyskać maksymalnie 24 
punkty.   
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Rysunek 14. Rowerowa klasyfikacja ogólna dziesięciu największych miast Polski [liczba 

uzyskanych punktów] 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.morizon.pl/blog/rowerowy-ranking-miast-2018/ 

 

Pod względem zagęszczenia dróg rowerowych49 Lublin znalazł się na czwartym miejscu w ran-

kingu, niewiele ustępując znajdującym się przed nim miastom, takim jak: Wrocław, Katowice 

i Warszawa. Wysoki wynik wskazuje na to, że w Lublinie znajduje się jedna z najlepiej rozwi-

niętych pod względem ilości dróg, infrastruktura rowerowa w Polsce. Znajdujący się na piątym 

miejscu Gdańsk charakteryzuje się znacznie mniejszym (o 241 m/km2) zagęszczeniem, a zaj-

mujący trzecie miejsce Wrocław ma zagęszczenie większe jedynie o 31 m/km2.  

Rysunek 15. Zagęszczenie dróg rowerowych [m/km2]  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.morizon.pl/blog/rowerowy-ranking-miast-2018/ 

 
49 Do oceny dostępności i rozmiaru infrastruktury została uwzględniona łączna długość ścieżek rowerowych i pasów ruchu, kontr-
pasów oraz ciągów pieszo-rowerowych.  
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Do dzielnic Lublina, charakteryzujących się najlepiej rozwiniętą infrastrukturą rowerową, 

można zaliczyć: Czechów, Czuby oraz Centrum50. Ścieżki rowerowe w Lublinie umożliwiają 

turystom sprawne poruszanie się po mieście oraz udanie się w miejsca zlokalizowane daleko 

od zgiełku miejskiego. Stanowią one tym samym element programu krajoznawczego, wypo-

czynkowego i sportowego. W Lublinie rozpoczynają się trzy duże trasy rowerowe, przebiega-

jące przez najciekawsze oraz najbardziej znane rejony Lubelszczyzny (np. przez rezerwaty 

przyrody i parki krajobrazowe): 

• Lublin-Nałęczów-Kazimierz Dolny, mająca ponad 60 km długości, 

• Lublin-Muzeum w Kozłówce, mająca 45 km długości, 

• Trasa Doliną Bystrzycy, mająca około 41 km długości.  

Do wysokiego wyniku miasta Lublin w klasyfikacji generalnej, przyczyniła się nie tylko infra-

struktura, ale także bezpieczeństwo na drogach, wyrażające się niską liczbą wypadków z udzia-

łem rowerzystów. Lublin pod względem bezpieczeństwa zajął piąte miejsce w klasyfikacji. War-

szawa, Łódź, Katowice oraz Szczecin charakteryzowały się bardzo podobną do Lublina, niską 

liczbą wypadków. Warto jednak zaznaczyć, że przypadku miasta Lublin wartość tą można 

uznać, za szczególnie niską, biorąc pod uwagę wysokie zagęszczenie dróg rowerowych. Gdyby 

porównać ze sobą tylko miasta ze szczególnie dużym zagęszczeniem, Lublin znalazłby się na 

trzecim miejscu, ustępując jedynie Warszawie oraz Katowicom. Wskazuje to jednoznacznie, iż 

Lublin można zaliczyć do jednego z najbezpieczniejszych pod tym względem miast w Polsce.  

 
50 https://lubelski.pl/gdzie-wybrac-sie-na-rower-w-lublinie-i-okolicach-polecane-trasy/; https://www.morizon.pl/blog/rowerowy-
ranking-miast-2018-lublin/ 

https://lubelski.pl/gdzie-wybrac-sie-na-rower-w-lublinie-i-okolicach-polecane-trasy/
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Rysunek 16. Liczba wypadków na 100 tysięcy mieszkańców  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.morizon.pl/blog/rowerowy-ranking-miast-2018/ 

 

Chcąc poruszać się tym środkiem transportu po Lublinie, wcale nie trzeba posiadać własnego 

roweru. Od czerwca 2014 roku w Lublinie funkcjonuje jeden z systemów firmy Nextbike, Lu-

belski Rower Miejski (LRM), będący obecnie jednym z najbardziej rozwiniętych systemów ro-

werowych działających w naszym kraju. Jedną z najistotniejszych cech tego systemu jest to, 

że wypożyczenie roweru przez pierwsze 20 minut jest darmowe, dzięki czemu stanowi on tani 

i szybki środek transportu, pozwalający na przemieszczanie się po różnych częściach miasta.  

Wysokie miejsce w polskim rankingu rowerowym, Lublin zawdzięcza również bardzo dobrym 

warunkom korzystania oraz stopniem rozwinięcia wcześniej wspomnianego LRM. Analiza dzia-

łania Roweru Miejskiego dotyczyła trzech aspektów: średniej ceny za godzinę korzystania (przy 

założeniu, że wypożyczenie trwało 3 godziny), liczby osób przypadających na jeden rower oraz 

zagęszczenia stacji rowerowych na km2. Biorąc wszystkie te determinanty pod uwagę, Lublin 

zajął drugie miejsce w Polsce, wyprzedzony jedynie przez Warszawę. W klasyfikacji nie został 

uwzględniony Gdańsk, ze względu na brak funkcjonującego systemu rowerów miejskich.  

Niewątpliwie jednym z najbardziej istotnych elementów, pozytywnie wpływającym na liczbę 

turystów korzystających z Lubelskiego Roweru Miejskiego, jest jego niska cena. Lublin może 

się pochwalić jedną z najniższych średnich cen wypożyczenia roweru w Polsce. Lepsze warunki 

cenowe zaobserwowano jedynie w Warszawie oraz Katowicach, gdzie cena wyniosła 2 zł/go-

dzinę. Niski koszt wypożyczenia roweru dla wielu osób może być podstawowym wyznacznikiem 

podjęcia decyzji o skorzystaniu z tego środka transportu. Ponadto, jak wcześniej zaznaczono, 

pierwsze 20 min korzystania z LRM jest darmowe. 
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Rysunek 17. Średnia cena za godzinę jazdy Rowerem Miejskim [zł]  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.morizon.pl/blog/rowerowy-ranking-miast-2018/ 

Lublin charakteryzuje się dużą dostępnością rowerów, co potwierdza jedna z najniższych war-

tości wskaźnika liczby mieszkańców na jeden rower w Polsce. W Warszawie, która jako jedyna 

wyprzedziła Lublin, wartość współczynnika była nieznacznie niższa, co bardzo dobrze obrazuje 

jak rozwinięta jest oferta LRM na tle całej Polski. Ponadto pokazuje, że miasto Lublin dba nie 

tylko o przyjeżdżających z własnym rowerem, poprzez rozbudowywanie dostępnych ścieżek 

rowerowych, ale też o turystów i mieszkańców chcących poruszać się po mieście za pomocą 

wypożyczonego roweru.  

Rysunek 18. Liczba osób przypadająca na 1 rower  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.morizon.pl/blog/rowerowy-ranking-miast-2018/ 

Duża liczba rowerów to nie jedyny aspekt, wyróżniający Lublin. W mieście, oprócz wysokiej 

liczby oferowanych rowerów, dostępnych jest również bardzo dużo stacji rowerowych, w któ-

rych można takowy wypożyczyć. Pod względem zagęszczenia stacji, Lublin po raz kolejny ustę-

puje jedynie Warszawie, znacznie wyprzedzając resztę sklasyfikowanych polskich miast.  
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Rysunek 19. Zagęszczenie stacji rowerowych na km2 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://www.morizon.pl/blog/rowerowy-ranking-miast-2018/ 

Według danych podanych przez serwis Nextbike, na terenie Lublina i Świdnika znajduje się 97 

stacji wypożyczeń, z czego 92 zlokalizowanych jest w Lublinie. Dają one możliwość skorzysta-

nia z 951 rowerów. W skład oferowanych środków transportu wchodzą: 

• Rowery standardowe: 926 sztuk;  

• Rowery dziecięce: 20 sztuk; 

• Tandemy: 5 sztuk. 

Stacje, w których można wypożyczyć rowery zlokalizowane są w najważniejszych punktach 

miasta, umożliwiając swobodną komunikację na terenie Śródmieścia oraz bardziej oddalonych 

dzielnicach miasta. Do trzech najpopularniejszych stacji w sezonie 2018 oraz 2019 można  

zaliczyć:51 

• ul. Zamojska / Stary Most, 

• Lublin Plaza, 

• ul. Nadbystrzycka / Politechnika Lubelska. 

Pierwsza z wymienionych stacji zlokalizowana jest przy Moście Kultury, z którego można  

w prosty sposób dostać się do znajdującej się obok ścieżki rowerowej, poprowadzonej wzdłuż 

Bystrzycy. Ze stacji tej można również w łatwy sposób dotrzeć na Starówkę obfitą w wiele 

zabytków, do których można zaliczyć m.in.: pałac Sobieskich, dawny pałac Wrońskich, oraz 

 
51 Na podstawie danych otrzymanych od Nextbike. 
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wiele innych. Druga ze stacji zlokalizowana jest przy dużym, trzypoziomowym Centrum Han-

dlowym, znajdującym się w centrum Lublina. Częste wypożyczanie rowerów w tym rejonie 

może oznaczać, iż robienie zakupów jest częstym motywem przyjazdu osób z nich korzystają-

cych. Wysoka popularność stacji zlokalizowanej przy Politechnice Lubelskiej wskazuje nato-

miast na to, iż z rowerów miejskich często korzystają również studenci. W związku z tym, 

należy mieć na uwadze, że rowery te są wykorzystywane nie tylko przez turystów, chcących  

w aktywny i zdrowy sposób spędzić wolny czas, ale również przez mieszkańców miasta, docie-

rających w ten sposób do pracy, czy też na uczelnię. Warto przy tym zaznaczyć, iż mieszkańcy 

również w istotny sposób mogą się przyczynić do rozwoju turystyki rowerowej. Poprzez ak-

tywne użytkowanie rowerów miejskich, zachęcają oni do dalszej rozbudowy i rozwijania tego 

rodzaju miejskiej infrastruktury, dzięki czemu w mieście pojawia się coraz więcej stacji, rowe-

rów, a także dostępnych ścieżek rowerowych. Co więcej, częsty widok osób wypożyczających 

rowery zachęca innych potencjalnych użytkowników do skorzystania z oferty – zarówno budu-

jąc świadomość o tym, że w mieście jest taka możliwość, jak i promując ten środek transportu.   

Od początku funkcjonowania LRM w Lublinie, skorzystano z niego 3 miliony razy, a podsumo-

wując czas przejazdów otrzymano wynik ponad 100 lat. W sezonie 2018 rower miejski wypo-

życzono 746 916 razy, a w roku 2019 odnotowano 628 728 wypożyczeń, przy czym sezon ten 

jeszcze się nie skończył. W ciągu ostatnich lat można zaobserwować, iż od momentu otwarcia 

sezonu aż do jego zakończenia, LRM cieszy się dużą popularnością. Liczba wypożyczeń rowe-

rów miejskich w roku 2018 wzrosła w stosunku do roku poprzedniego. Największe zaintereso-

wanie rowerami miejskimi przypada na okres kwietnia, maja oraz czerwca. W kolejnych mie-

siącach liczba wypożyczeń nieznacznie się obniża, utrzymując się jednak na wysokim poziomie 

przez cały rok.   
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Rysunek 20. Ilość rowerzystów korzystających z Lubelskiego Roweru Miejskiego w ciągu 

roku w latach 2017-2018 [w tys.] 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 

https://mirl.info.pl/publications/statLRM/2018/graphs/?kind=compare_years  

W 2019 w mieście Lublin organizowano wydarzenia rowerowe, mogące pozytywnie wpłynąć 

na wzrost liczby turystów rowerowych w mieście. Zachęcały one do udziału nie tylko pojedyn-

czych uczestników, ale też całe rodziny wraz z dziećmi. W kwietniu miała miejsce wycieczka 

rowerowa pt.: Rowerem od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, podczas której uczestnicy 

mogli w towarzystwie przewodnika miejskiego przejechać przez historyczne miejsca, związane 

z zawarciem Unii Lubelskiej oraz wejściem do Unii Europejskiej. Dla osób poszukujących więk-

szych wyzwań, miesiąc później zorganizowano IV Lubelski Maraton Turystyczny, w którym 

uczestnicy mieli do wyboru trzy trasy, mające: 200, 300 oraz 400 km.  

Lublin można śmiało uznać za jedno z najprzyjaźniejszych dla rowerzystów miast w Polsce, 

które nie znalazło się tak wysoko w rankingu przez przypadek. Ma on szeroką ofertę zarówno 

dla osób przyjeżdżających z własnym rowerem, jak i dla chcących go wypożyczyć. Lublin dys-

ponuje też wieloma różnymi ścieżkami, które łączą kluczowe punkty w mieście oraz pozwalają 

na zwiedzenie dłuższych tras – jednocześnie będąc bardzo bezpiecznym miejscem do uprawia-

nia tego rodzaju turystyki. Stacje Lubelskiego Roweru Miejskiego zlokalizowane są w niedale-

kiej odległości od najważniejszych atrakcji Lublina, dając turystom możliwość skorzystania z 

rowerów w celu ich odwiedzenia. Miasto, dla chcących skorzystać z LRM, zapewnia równocze-

śnie wysoką liczbę rowerów oraz miejsc, z których można je wypożyczyć – a ich liczba ciągle 

rośnie. Rozwój w tym zakresie jest ważny, ponieważ obok zwiedzania czy wypoczynku, 
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aktywny wypoczynek, jest wskazywany jako jeden z najistotniejszych motywów podróży tury-

stów do Lublina.  

8. Turystyka zakupowa 

Z każdym rokiem zakupy nabierają coraz to większego znaczenia w łańcuchu wartości tury-

stycznej. Niejednokrotnie jednym z najbardziej powszechnych działań, jakie są podejmowane 

podczas podróży są właśnie zakupy. Dokonywanie zakupów często jest jedną z wielu atrakcji 

podróży, ale i też coraz częściej elementarnym celem podróży.  W związku z czym, coraz czę-

ściej można się spotkać z pojęciem turystyki zakupowej. Według Instytutu Turystyki, turystyka 

zakupowa definiowana jest jako wszelkiego rodzaju podróże w celach zakupowych, przy czym 

są to zakupy na potrzeby własne i niezwiązane z zaspokojeniem pobytu turystycznego. 

Szczególnego znaczenia turystyki zakupowej dla stolicy Lubelszczyzny można upatrywać  

w dogodnym położeniu miasta, w niedalekiej odległości od wschodniej granicy Unii Europej-

skiej. Na terenie województwa lubelskiego funkcjonuje siedem drogowych, trzy kolejowe  

i jedno lotnicze przejścia graniczne o charakterze międzynarodowym. Najbliższe przejście gra-

niczne z Ukrainą (Dorohusk), znajduje się niecałe 100 km od Lublina.  

Z roku na rok obserwuje się wzrost ruchu na przejściach granicznych zlokalizowanych na tere-

nie całego kraju, również na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, w tym z Ukrainą  

i Białorusią. W ubiegłym roku (2018 r.) granicę Polski przekroczyło ponad 88 mln cudzoziem-

ców, co oznacza 1,8 % wzrost w porównaniu do 2017 r. i 14,0% wzrost w odniesieniu do 2014 

r. Granicę Polski w 2018 r. na przejściach granicznych zlokalizowanych na Lubelszczyźnie prze-

kroczyło blisko 6 mln cudzoziemców, stanowiąc 6,7% ogółu. Granicę z Ukrainą na lubelskich 

przejściach granicznych w 2018 r. przekroczyło o 13,5% więcej cudzoziemców, niż miało to 

miejsce w 2014 r. Podróżujący z Ukrainy do województwa lubelskiego stanowili prawie połowę 

(42,9%) ogółu przekroczeń przez tę granicę. 
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Tabela 12. Ruch graniczny w 2014-2018 

Liczba przekro-
czeń granicy 

Polski (cudzo-
ziemcy do Pol-

ski) 

2014 2015 2016 2017 2018 
Procentowa 
zmiana 
(2018/2014) 

Polska 77 739,3 80 705,8 84 185,4 87 098,4 88 638,6 14,0% 

Granica z Białoru-
sią 

3 847,2 3 424,7 3 490,0 4 065,1 3 892,6 1,2% 

Granica z Ukrainą 7 952,1 9 603,2 10 287,8 10 431, 4 9 860,2 24,0% 

Granica z Białoru-
sią - województwo 
lubelskie 

1 778,9 1 585,5 1 625,1 1 843,3 1 748,0 -1,7% 

Granica z Ukrainą - 
województwo lu-
belskie 

3 655,3 4 621,6 4 995,8 4 646,3 4 150,5 13,5% 

Źródło: Dane GUS 

Ruch graniczny na przejściach granicznych znajdujących się najbliższej miasta Lublin kontro-

lowany jest przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej (NOSG). Zgodnie ze statystykami 

udostępnianymi przez NOSG, w trzech pierwszych kwartałach roku 2019 do Polski przyjechało 

4,3 mln52 cudzoziemców, w tym: 

• 69,6% osób przybyło przez przejścia graniczne z Ukrainą,  

• 29,9% przejściami granicznymi z Republiki Białoruskiej,  

• 0,4% stanowiły osoby, które przekroczyły granice na przejściu lotniczym (Międzyna-

rodowy Port Lotniczy Lublin-Świdnik). 

Liczba przyjazdów cudzoziemców do Polski, którzy przekroczyli granicę na przejściach granicz-

nych najbliżej położonych Lublina nieco spadła (-3,4%) w odniesieniu do analogicznego okresu 

w 2018 r. Największy wzrost ruchu granicznego na omawianych przejściach granicznych od-

notowano w 2016 r., kiedy w porównaniu z 2015 r. liczba przyjazdów cudzoziemców wzrosła 

o ponad 10%. W kolejnych latach (okres od stycznia do września) ruch nieco się ustabilizował 

i każdego roku w omawianym okresie był na podobnym poziomie. 

 

 
52 4 340 126 osób – przyjazdy cudzoziemców  
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Tabela 13. Ruch graniczny – przyjazdy nierezydentów  

Rok 
Suma I-

IX 2015 r.  
Suma I-

IX 2016 r.  
Suma I-

IX 2017 r.  
Suma I-

IX 2018 r.  
Suma I-

IX 2019 r.  

Ruch graniczny osób ogółem (przy-

jazdy nierezydentów) 
4513 996 5 004 002 4 991 788 4 494 569 4 340 126 

Z Republiką 
Białorusi 

Suma 1 186 172 1 194 506 1 402 857 1 336 707 1 301 968 

Kukuryki (drogowe) 95 906 118 131 143 547 148 792 162 625 

Terespol (kolejowe) 148 908 131 332 125 932 131 752 133 714 

Terespol (drogowe) 787 410 857 999 885 723 839 261 801 305 

Sławatycze (drogowe) 153 948 87 044 247 655 216 902 204 324 

z Ukrainą 

Suma 3 320 683 3 797 078 3 555 852 3 126 386 3 022 350 

Dorohusk (drogowe) 1 027 206 1 099 720 1 043 197 972 781 877 522 

Dorohusk (kolejowe) 11 471 11419 21 683 51 135 122 981 

Zosin (drogowe) 973 765 987 849 842 815 625 436 601 022 

Hrubieszów (kolejowe) 6 138 6 089 5 356 1 753 58 026 

Dołhobyczów (drogowe) 242 346 525 247 454 917 405 528 410 327 

Hrebenne (drogowe)  1 059 757 1 166 754 1 187 884 1 067 002 952 472 

Świdnik lotnicze 7 141 12 418 33 079 31 476 15 808 

Źródło: Nadbużański Oddział Straży Granicznej  

Pozostający na stosunkowo wysokim stopniu ruch graniczny na przejściach granicznych poło-

żonych blisko Lublina, może stanowić szansę na kontynuowanie rozwoju turystyki zakupowej 

w tym mieście. Wśród zidentyfikowanych celów przyjazdu cudzoziemców, przekraczających 

granicę Polski na przejściach na terenie województwa, zdecydowanie wyróżnia się motyw za-

kupowy. Dokonywanie zakupów okazało się z częstszym celem przyjazdu, niż wypoczynek, czy 

też odwiedziny u krewnych i znajomych. Według danych GUS w 2018 r. wśród osób przyby-

wających do Polski, głównym motywem podróży dla 64,2% cudzoziemców były właśnie za-

kupy. Statystyki dotyczące osób przekraczających granicę Polski na terenie województwa lu-

belskiego podkreślają dominację motywu zakupów nad innymi zidentyfikowanymi. W 2018 r. 
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80,7% cudzoziemców przybywających do województwa, jako główny motyw swojej podróży 

deklarowało chęć dokonywania zakupów towarów.  

Osoby, które określają zakupy jako cel swojej wizyty w Polsce można nazwać turystami zaku-

powymi. Na podstawie utrzymującego się na wysokim poziomie ruchu granicznego na lubel-

skich przejściach granicznych oraz dominacji zakupów jako celu wizyty w Polsce, można wnio-

skować, że turystyka zakupowa jest wysoce popularna wśród osób przekraczających granice 

Polski w województwie lubelskim. 

Rysunek 21. Motywy przyjazdu cudzoziemców do Polski w 2018 r. 

 

Źródło: Dane GUS 

Turystyka zakupowa wywiera znaczący wpływ na rozwój gospodarczy danego regionu. Wiel-

kość i struktura wydatków turystów zakupowych wskazuje na znaczący wpływ turystyki zaku-

powej na gospodarkę regionu.  

Wydatki cudzoziemców w Polsce rokrocznie od 2014 r. stopniowo wzrastały, z 34 396,7 mln zł 

do 43 502,8 mln zł w ubiegłym roku (2018 r.). Wzrost wielkości wydatków jest kontynuowany 

w 2019 r. - w II kwartale 2019 r. wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie 

11,9 mld zł, i w odniesieniu do analogicznego okresu 2018 r. były odpowiednio większe  
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o 3,6%. Natomiast w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2019 r. wydatki, zarówno cu-

dzoziemców, były większe o ponad 20% (21,9%).53  

Wydatki nierezydentów, którzy przekroczyli wschodnią granicę Polski, w 2018 r. również utrzy-

mują się na stabilnym poziomie, odnotowując 8,6% wzrost w województwie lubelskim w od-

niesieniu do sytuacji sprzed czterech lat.  

Cudzoziemcy przekraczający granice Polski w województwie lubelskim, wydali znaczne kwoty 

na zakup towarów nieżywnościowych w 2018 r. – 86,2%, w tym przede wszystkim na części  

i akcesoria do środków transportu (21,2%) oraz materiały do budowy, remontu i konserwacji 

mieszkania/domu (16,1%). 

Tabela 14. Wydatki cudziemców w mln PLN 

Ogółem wydatki poniesione 
przez cudzoziemców (nierezy-
dentów) w tys. zł 

2014 2015 2016 2017 2018 

Zmiana 
procen-

towa w 
analizo-
wanym 
okresie 

Polska 35396,7 37663,0 39108,4 41526,3 43502,8 22,9% 

województwo lubelskie 3988,7 4056,7 4309,2 4537,4 4331,5 8,6% 

województwo warmińsko-mazur-
skie 

842,4 581,9 484,3 56,9 552,2 -34,5% 

województwo podlaskie 1612,5 1362,6 1197,1 1279,8 1284,4 -20,3% 

województwo podkarpackie 3179,6 3619,2 3970,8 4340,6 4296,8 35,1% 

Źródło: Dane GUS 

Biorąc pod uwagę średnie wydatki poniesione w Polsce przez jednego cudzoziemca również 

można obserwować stopniowy wzrost. W 2018 r. cudzoziemiec na terenie Polski wydał podczas 

swojej wizyty średnio ok. 503,18 zł, podczas gdy wysokość wydatków cztery lata wcześniej nie 

przekraczała kwoty 500 zł (2014 r. – 478,46 zł). Zawężając analizę do obszaru Lubelszczyzny, 

średni wydatek cudzoziemca w 2018 r. wyniósł 740,03 zł, co stanowi wartość wyższą niż dane 

dla całej Polski. Wyższe średnie wydatki cudzoziemców mogą wskazywać na istotne znaczenie 

turystyki zakupowej na obszarze Lubelszczyzny, a w szczególności na terenie Lublina - jednego 

z największych miast położonym w niedalekiej odległości od granicy wschodniej.  

 
53 Ruch graniczny o raz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2019 roku. GUS. 
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Tabela 15. Średnie wydatki poniesione przez 1 cudzoziemca w PLN 

Średnie wydatki poniesione przez 1 
cudzoziemca (nierezydenta) w zł 

2014 2015 2016 2017 2018 

Polska 478,46 482,38 483,73 493,12 503,18 

województwo lubelskie 761,84 681,06 677,55 714,22 740,03 

województwo warmińsko-mazurskie 511,98 428,52 428,76 455,05 491,82 

województwo podlaskie 760,29 714,48 621,19 558,57 574,00 

województwo podkarpackie 774,39 751,11 779,78 782,37 793,37 

Źródło: Dane GUS 

9. Wydatki turystów/odwiedzających  

Prawie wszystkie osoby, które wzięły udział w badaniu zadeklarowały, iż w trakcie trwania 

pobytu w Lublinie mają zamiar ponieść jakikolwiek wydatek. Wydatki najczęściej dotyczyły 

usług gastronomicznych. 95,4% respondentów, deklarujących jakikolwiek wydatek, poniosło 

koszty usług gastronomicznych. Więcej niż połowa ankietowanych (51,5%) wskazywała, iż 

zamierza wydać pieniądze na drobne zakupy. Następnie deklarowano wydatki w zakresie bile-

tów wstępu (48,3%) oraz usług noclegowych (46,5%). 

 

Przeciętny wydatek badanego turysty (osoba nocująca w Lublinie) to 696 złotych. 

Na tej podstawie można szacować, że turyści, którzy nocowali w Lublinie z wyko-

rzystaniem bazy noclegowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy wydali w mieście około 

411 mln złotych. W zestawieniu z wynikami poprzedniego badania oznacza to 

wzrost o 51 mln złotych. 

 

Wydatki osób nocujących w Lublinie to najczęściej koszty usług gastronomicznych - aż 96,7% 

turystów deklarowało wydawanie pieniędzy właśnie na ten cel. Ponad połowa turystów 

(57,9%) przeznaczała pieniądze na usługi noclegowe. Można wnioskować, iż nie wszyscy tu-

ryści ponosili koszty noclegów z uwagi, iż niektórzy jako formę zakwaterowania wybrali noclegi 

u krewnych/znajomych. Większość ankietowanych turystów wskazywała także, iż w trakcie 

wizyty w Lublinie mają zamiar wydać pieniądze na drobne zakupy (52,4%), usługi komunika-

cyjne/transport (51,9%) oraz bilety wstępu (50,6%).  
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Deklaracje badanych turystów odnośnie wydatków w trakcie ich pobytu w stolicy województwa 

lubelskiego pozwoliły na ustalenie struktury całego planowanego budżetu. Ustalono, że jeżeli 

turysta płacił za usługi noclegowe to automatycznie miały one największy udział w ogóle po-

niesionych kosztów (49,8%). Tuż za nimi znalazły się wydatki, które przyporządkowane zostały 

do kategorii „inne” – 40,3% budżetu turysty. Koszty wyodrębnione w tej kategorii to m.in.: 

większe zakupy odzieżowe, spożywcze, koszty pobytu w SPA, koszty wizyty lekarskiej. Średni 

wydatek turysty w Lublinie w ramach niewyodrębnionej kategorii wyniósł 124 zł w przeliczeniu 

na jeden nocleg. W przypadku usług noclegowych, wydatek ten ukształtował się na poziomie 

168 złotych.  

 

Wśród badanych osób, które zatrzymały się w Lublinie przynajmniej na jedną noc, koszty wy-

cieczek z przewodnikami deklarowało 10,0% z nich. W poprzedniej edycji badania udział tury-

stów ponoszących koszty wycieczek z przewodnikami wyniósł 7,0%. Natomiast udział wydat-

ków przeznaczanych na ten cel stanowi około 8,6% budżetu, tj. średnio 26 zł w przeliczeniu 

na jeden nocleg.  

 

Tabela 16. Struktura wydatków turystów  

Kategoria wydatku 

Odsetek tury-
stów, którzy za-

deklarowali po-
niesienie wy-

datku 

Średni udział 

wydatków w 
ogóle 

Średni wydatek 

w przeliczeniu 
na 1 nocleg [zł] 

Usługi gastronomiczne 96,7% 18,2% 86 

Usługi noclegowe 57,9% 49,8% 168 

Drobne zakupy 52,4% 20,3% 43 

Usługi komunikacyjne/ transport 51,9% 18,2% 45 

Bilety wstępu 50,6% 15,1% 34 

Wycieczki z przewodnikiem 10,0% 8,6% 26 

Inne 4,5% 40,3% 124 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ilościowego  

Celem oszacowania wiarygodnej wysokości wydatków osoby odwiedzającej Lublin wyznaczono 

średnie wydatki w przeliczeniu na liczbę osób w grupie z jaką podróżowano. W ten sposób 

ustalono, że odwiedzający podczas swojego krótkiego pobytu średnio wydają 120 

zł. Najczęściej wydatki ponoszone są na usługi gastronomiczne (86,9%), które stanowią 
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średnio ponad połowę całego budżetu (54,7%). Odwiedzający Lublin, który ponosił dany ro-

dzaj wydatku, średnio wydał 62 zł na usługi gastronomiczne, 35 zł na drobne zakupy, 50 zł na 

transport oraz 30 zł na bilety wstępu. 

 

Tabela 17. Struktura wydatków odwiedzających  

Kategoria wydatku 

Odsetek osób 

odwiedzających, 
którzy zadekla-

rowali poniesie-
nie wydatku 

Średni udział 
wydatków w 

ogóle 

Średni wydatek 
[zł]54 

Usługi noclegowe - - - 

Usługi gastronomiczne 86,9% 54,7% 62 

Drobne zakupy    46,5% 38,5% 35 

Usługi komunikacyjne/ transport 41,4% 31,0% 50 

Bilety wstępu 37,4% 29,9% 30 

Wycieczki z przewodnikiem 12,1% 22,3% 28 

Inne 10,1% 78,1% 167 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ilościowego  

10. Turystyka biznesowa 

Turystyka biznesowa to rodzaj turystyki powiązany z osobami podróżującymi w celach służbo-

wych. Turystyka ta, jest więc silnie związana z takimi terminami jak: konferencje, kongresy, 

szkolenia, imprezy motywacyjne oraz targi i wystawy – stanowiące różnego rodzaju spotkania 

i wydarzenia o charakterze komercyjnym bądź naukowym. Turystyka biznesowa dynamicznie 

się rozwija, coraz bardziej zyskując na znaczeniu. Ma ona miejsce przez cały rok, przez co 

zjawisko sezonowości nie jest w niej tak widoczne, jak w przypadku turystyki wypoczynkowej. 

Turystyka biznesowa przynosi także relatywnie wyższe zyski od tradycyjnej turystyki wypo-

czynkowej, stanowiąc tym samym jeden z najbardziej dochodowych rodzajów turystyki. Przy-

czyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać w specyfice samych turystów biznesowych oraz 

chęci przedsiębiorstw do jak najlepszego zaprezentowania swojej firmy.  

 

 
54 Średni wydatek został przeliczony na jedną osobę, biorąc pod uwagę liczebność grupy z jaką podróżowali ankietowani odwie-

dzający.  
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Istotnym elementem zachęcającym do organizacji spotkań biznesowych jest rozwinięta infra-

struktura miasta, odpowiadająca na potrzeby zgłaszane przed odbiorców. Dotyczy ona za-

równo zapewnienia budynków i sal konferencyjnych, jak i rozbudowanej bazy noclegowej. 

Dobrze zorganizowany transport, oferta lokali gastronomicznych oraz warunki cenowe również 

mogą zaważyć na wyborze miejsca wydarzenia. Innym ważnym elementem jest atrakcyjność 

turystyczna miasta, dająca możliwość do spędzenia wolnego czasu w sposób zarówno aktywny 

jak i spokojny. Przedsiębiorcy zwracają też uwagę na szanse rozpoczęcia nowej współpracy 

lub zdobycia nowych kontaktów w mieście. Wartą zaznaczenia jest również kwestia atmosfery 

i poczucia bezpieczeństwa w mieście. Są one czynnikami, które w oczach turystów znacząco 

wpływają na wizerunek miasta. Zadbanie o te aspekty jest istotne nie tylko z powodu zachę-

cania do przyjazdu turystów biznesowych, ale również w szerszej perspektywie. Nie należy 

bowiem zapominać, że turysta biznesowy może powrócić do miasta w celach wypoczynkowych. 

Dlatego też tak ważne dla rozwoju miasta jest rozbudowywanie oferty dla turystyki spotkań.  

 

W 2018 roku najwięcej wydarzeń biznesowych w Polsce zorganizowano w Warszawie oraz 

Krakowie. Lublin znalazł się na 4 miejscu, co biorąc pod uwagę wielkość miasta oraz liczbę 

jego mieszkańców, jest bardzo dobrym wynikiem. Widać to w szczególności, gdy porównane 

ze sobą zostaną miasta podobne pod względem liczby mieszkańców. Lublin, Gdańsk, Byd-

goszcz oraz Katowice są miastami mającymi od 250 do 499 tysięcy mieszkańców. Z tych czte-

rech miast to właśnie Lublin znalazł się na pierwszym miejscu pod względem liczby zorganizo-

wanych wydarzeń w 2018 roku. Warto również zaznaczyć, że liczba wydarzeń zorganizowanych 

w Lublinie przewyższyła wartość uzyskaną w Gdańsku – mieście, które wraz z Krakowem  

i Poznaniem liczą ponad 500 tysięcy mieszkańców.  
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Rysunek 22. Liczba wydarzeń biznesowych zorganizowanych w 2018 roku w wybranych 

lokalizacjach Polski 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: POT „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce”. Raport 2018 

Porównując ze sobą wartości uzyskane w latach 2017 oraz 2018 można zauważyć, iż liczba 

wydarzeń zorganizowanych w Lublinie nieznacznie się zwiększyła (4 wydarzenia). W 2017 roku 

Lublin zajmował 5 miejsce pod względem liczby zorganizowanych wydarzeń biznesowych, nie-

wiele odbiegając od Gdańska, a nawet Poznania. Przewyższył on Katowice, zajmujące na-

stępne miejsce, o ponad 1 000 wydarzeń, stanowiąc tym samym wyraźną granicę między mia-

stami znajdującymi się niżej w klasyfikacji.  

Rysunek 23. Zestawienie liczby wydarzeń biznesowych zorganizowanych w wybranych 

lokalizacjach Polski, w latach 2017-2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: POT „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce”. Raport 2018 oraz 2017 

Duża liczba zorganizowanych wydarzeń nie gwarantuje równie dużej liczby ich uczestników.  

W 2018 roku największe liczby uczestników wydarzeń biznesowych zgromadziły Warszawa, 

Kraków oraz Katowice. Uwagę zwraca wysokie miejsce Katowic, dodatkowo wyróżniających 

się największą wartością liczby uczestników na jedno spotkanie. Wynik ten mógł być spowo-

dowany zorganizowaniem dużego wydarzenia międzynarodowego, jakim była Konferencja 
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Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Lublin zgromadził podobną liczbę uczest-

ników wydarzeń jak Łódź, zajmując siódme miejsce w klasyfikacji. Należy zwrócić również 

uwagę na przyrost, który nastąpił w liczbie uczestników wydarzeń zorganizowanych w Lublinie. 

Zaobserwowana w 2018 roku liczba była o 19 000 wyższa od roku poprzedniego, co oznacza, 

że w ciągu jednego roku nastąpił 4% wzrost turystów biznesowych przyjeżdżających do mia-

sta. 

 

Rysunek 24. Liczba uczestników wydarzeń biznesowych w 2018 roku w wybranych 

lokalizacjach Polski [w tys.] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: POT „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce”. Raport 2018 

Można śmiało stwierdzić, iż miasto Lublin dobrze radzi sobie z prowadzeniem polityki turystyki 

biznesowej, a w ciągu ostatnich lat można zaobserwować poszerzenie dostępnej oferty o nowe 

obiekty noclegowe oraz konferencyjne. Takie zmiany znacznie zwiększyły atrakcyjność miasta, 

wpływając nie tylko na liczbę organizowanych w nim wydarzeń – ale również ich prestiż. Po-

tencjał Lublina oraz całego województwa został zauważony ostatnio za granicą – na targach 

MIPIM we Francji. Są one wiodącym wydarzeniem międzynarodowym na rynku nieruchomości, 

gromadzącym najbardziej wpływowe osobistości ze wszystkich sektorów przemysłu nierucho-

mości. Targi odbywają się co roku w Cannes i trwają cztery dni, podczas których odbywa się 

wiele konferencji oraz wystaw. W 2018 roku województwo lubelskie odebrało na nich nagrodę 

w klasyfikacji „European Cities and Regions of the Future 2018/19”, zajmując ósme miejsce  

w ogłoszonym tam rankingu. Oznacza to, iż województwo lubelskie zostało wytypowane jako 

jeden z europejskich regionów charakteryzujących się najlepszą strategią przyciągania 
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zagranicznych inwestycji55. Nie jest to jedyna nagroda, którą przyznano woj. lubelskiemu w 

ostatnim czasie – w 2018 roku zdobyło one główną nagrodę VI edycji CEE Shared Services 

Awards Lublin, w kategorii „Emerging City of the Year – Poland”. Otrzymane wyróżnienie wska-

zuje Lublin jako jedno z najbardziej perspektywicznych polskich miast pod względem działal-

ności i usług biznesowych56. 

Analizując ostatnie kilka lat pod względem turystyki biznesowej w Lublinie, można zaobserwo-

wać, iż między 2015 a 2016 nastąpił ponad 450% wzrost liczby wydarzeń. Liczba konferencji 

i kongresów wzrosła o ponad 620%, wydarzeń korporacyjno-motywacyjnych o prawie 350%, 

a targów i wystaw, które niemal nie odbywały się wcześniej w mieście, o 2650%. W roku 2017, 

w porównaniu z rokiem wcześniejszym, wszystkie wartości spadły. Najmniejszy spadek można 

zauważyć w przypadku targów i wystaw, gdzie ich liczba zmniejszyła się o 2, a największy przy 

wydarzeniach korporacyjno-motywacyjnych. W roku 2018 kierunki zmian były znaczenie bar-

dziej zróżnicowane – liczba zorganizowanych konferencji i kongresów nieznacznie wzrosła, 

wydarzeń korporacyjno-motywacyjnych zmalała, a targów i wystaw pozostała bez zmian. 

Rysunek 25. Wydarzenia zorganizowane w Lublinie w latach 2015 – 2018 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: POT „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce”. Raport 2018, 2017, 2016 

oraz 2015 

W każdym z badanych lat największy udział w ogólnej liczbie zorganizowanych wydarzeń miały 

konferencje i kongresy, a najmniejszy targi i wystawy. W 2018 roku konferencje i kongresy 

stanowiły zdecydowanie najczęściej organizowany rodzaj wydarzeń (69%), następnie wyda-

rzenia korporacyjne/motywacyjne (28%) oraz targi/wystawy (3%). Zorganizowane 

 
55 https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/lubelskie-jednym-z-najlepszych-europejskich-regionow-przyszlosci/ 

56 https://gospodarczy.lublin.eu/centrum-informacji/informacje/cee-awards 
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wydarzenia biznesowe najczęściej dotyczyły branży handlowo-usługowej (51%), humanistycz-

nej (23%) oraz ekonomiczno-politycznej (11%). 

Rysunek 26. Struktura wydarzeń biznesowych zorganizowanych w Lublinie w 2018 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: POT „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce”. Raport 2018 

W 2016 roku do użytkowania został oddany nowoczesny budynek Lubelskiego Centrum Kon-

ferencyjnego (LCK), w którym mieści się również Urząd Marszałkowski. Jest to miejsce,  

w którym znajduje się jedenaście sal konferencyjnych, mogących pomieścić od 20 do 500 osób. 

Do niewątpliwych plusów LCK można zaliczyć jego lokalizację. Budynek znajduje się w centrum 

Lublina, a dostępne połączenia komunikacyjne pozwalają na szybkie dotarcie do niego zarówno 

z dworców PKP i PKS, jak i Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. Dodatkowymi walorami jest 

jego bliskość do największego parku miejskiego Lublina, a także Centrum Spotkania Kultur.  

W mieście znajduje się ponad 50 obiektów wyposażonych w sale konferencyjne. Ponadto, to 

właśnie w Lublinie znajdują się największe w regionie wschodnim hale wystawowe w centrum 

targowo-wystawczym Targi Lublin SA57. Na terenie obiektu odbyły się w 2018 roku 102 wyda-

rzenia, z których: 

• 31 stanowiły targi i wystawy,   

• 23 dotyczyły konferencji, kongresów oraz wydarzeń biznesowych, 

• pozostałe wydarzenia miały charakter kulturalny, bądź sportowy58.  

 
57 http://lcklubelskie.pl/ 

58 https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/Raport_targowy_2018_online.pdf 
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W mieście organizowano również konferencje stowarzyszeń międzynarodowych, m.in.: Insti-

tute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences oraz Stress and Anxiety Research Society. 

Warto zauważyć jak ogromne znaczenie dla miasta miało wybudowanie Lubelskiego Centrum 

Konferencyjnego. W porównaniu z rokiem 2015, w którym budynek był jeszcze w budowie, 

zorganizowano 521 spotkań, co oznacza ponad 350% wzrost w ciągu trzech lat.  

 

W opracowaniu przedstawionym przez Polską Organizację Turystyczną zwrócono uwagę na to, 

iż do lubelskich regionalnych inteligentnych specjalizacji można zaliczyć: biogospodarkę, me-

dycynę i zdrowie, energetykę niskoemisyjną oraz informatykę i automatykę. Nie dziwi więc 

fakt, że w ciągu roku 2019 odbyły się już konferencje poruszające tę tematykę. Były to m.in.59:  

• V Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowe Kierunki Badań w Inżynierii Środo-

wiska, Energetyce Geodezji i Gospodarce Przestrzennej”, 

• Konferencja Międzynarodowa „Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrod-

nicze”, 

• Konferencja „Zatrucia pokarmowe stałym zagrożeniem zdrowia publicznego”, 

• Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nauka dla zrównoważonego roz-

woju i biogospodarki”, 

• The 9 International Scientific-Technical Conference.  

 

 

 

 

 

 

 
59 https://www.up.lublin.pl/wydarzenia 
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11. Charakterystyka badanych  

turystów/odwiedzających 

Celem lepszego zobrazowania ruchu turystycznego w Lublinie przeprowadzono badanie ilo-

ściowe przybywających do miasta turystów/odwiedzających60. Rekrutacja respondentów od-

bywała się w pobliżu popularnych miejsc o wzmożonym ruchu turystycznym, m.in.: Deptak na 

Krakowskim Przedmieściu, Stare Miasto, Plac Litewski oraz Port Lotniczy Lublin. W przeprowa-

dzonym badaniu wzięło udział łącznie 500 respondentów, w tym: 

• 166 osób w I fali badania (kwiecień-maj 2019), 

• 168 osób w II fali badania (czerwiec-lipiec 2019), 

• 166 osób w III fali badania (sierpień-wrzesień 2019). 

W tegorocznej edycji badania, w przeciwieństwie do lat poprzednich (Barometr Turystyczny 

2017, 2018), w których stosowano wygodny dobór próby, próba została dobrana w sposób 

kwotowy. Wyniki analiz sporządzonych w ramach Barometru Turystycznego w latach 2017-

2018 pozwoliły na identyfikację najważniejszych cech populacji turystów i odwiedzających Lu-

blin. Na podstawie uzyskanej wiedzy o populacji, w tegorocznej edycji badania zastosowano 

kwotowy dobór próby, ze względu na poszczególne profile turystów/odwiedzających Lublin. 

Zmiana sposobu doboru zapewniła reprezentatywność próby ze względu na fakt, że udziały 

poszczególnych profili w próbie odpowiadały rzeczywistym warunkom panującym w populacji. 

Ostatecznie struktura badanej próby ukształtowała się w następujący sposób: 

• nocujący w bazie noclegowej, wypoczynkowo - 31,4%,   

• nocujący poza bazą noclegową - 29,2%, 

• osoby odwiedzające - 20,2%, 

• nocujący w bazie noclegowej, biznesowo - 19,2%.  

Turyści i odwiedzający, którzy wzięli udział w badaniu przyjeżdżali do Lublina ze wszystkich 

województw Polski. Krajowi respondenci stanowili łącznie 86,8% ogółu. Najliczniejszą grupą 

 
60 Turysta – osoba, która przynajmniej przez jedną noc korzystała z zakwaterowania w odwiedzanym miejscu. 

Odwiedzający – osoba, która w odwiedzanym miejscu nie zatrzymała się na noc. 
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spośród mieszkańców Polski byli tzw. turyści wewnętrzni (38,7%), pochodzący z województwa 

lubelskiego. Miasto było również bardzo popularne wśród mieszkańców sąsiadującego z nim 

województwa mazowieckiego (17,1%), na co wskazuje jego bardzo wysoki udział na tle 

wszystkich województw. Wynik ten wyróżnia się szczególnie, gdy porówna się go z wojewódz-

twem lubuskim, będącym następnym spośród najczęściej wskazywanych województw. Różnica 

między tymi dwoma województwami wyniosła 10,9 pp. Na uwagę zasługuje również wspo-

mniane wcześniej województwo lubuskie, które znajduje się na drugim końcu Polski, a mimo 

to było trzecim w kolejności miejscem zamieszkania ankietowanych (6,2%). Lublin najrzadziej 

odwiedzali mieszkańcy województwa opolskiego (0,7%), zachodniopomorskiego (1,2%) oraz 

podlaskiego (1,4%). Niewielka liczba respondentów z województwa podlaskiego może zaska-

kiwać, biorąc pod uwagę jego bliskość do województwa lubelskiego oraz fakt, iż jest to jedyne 

z województw zlokalizowanych w okolicy Lublina, które uzyskało tak niski wynik. 

 

Rysunek 27. Struktura miejsca zamieszkania ankietowanych [N=434] 

 

Źródło: Badanie ilościowe 
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Zagraniczni turyści/odwiedzający stanowili 13,2% badanej zbiorowości. Podobnie jak w po-

przedniej edycji badania, zdecydowanie największą grupą respondentów zagranicznych, były 

osoby pochodzące z Izraela (27,3% zagranicznych respondentów). Popularność Lublina wśród 

mieszkańców tego państwa związane jest z nurtami turystyki sentymentalnej i edukacyjnej. 

Potwierdza to fakt, że zagraniczni respondenci relatywnie często (niemal 17%) wskazywali na 

religijny motyw przyjazdu do miasta, podczas gdy wśród respondentów pochodzących z Polski 

motyw ten niemal nie występował (0,2%). Oprócz mieszkańców Izraela, znaczący procent 

badanych respondentów stanowili obywatele Wielkiej Brytanii (16,7%), Ukrainy (13,6%) oraz 

Irlandii (10,6%). Ankietowani stanowiący po 4,5% badanej zbiorowości pochodzili: Białorusi, 

Kanady, Szwecji oraz Włoch. Respondenci pochodzący z innych zakątków świata nie stanowili 

więcej niż 2,0% ogółu.  

Stolica województwa lubelskiego wydaje się być atrakcyjna przede wszystkim dla osób z wy-

kształceniem wyższym, na co wskazuje fakt, że legitymowała się nim ponad połowa (54,8%) 

ankietowanych. Wykształcenie średnie posiadało 41,3% uczestników badania. Podobnie jak w 

poprzedniej edycji badania, najmniej liczną grupą ankietowanych były osoby mające wykształ-

cenie niższe od średniego. W przeciwieństwie do badań z lat poprzednich, respondenci z wy-

kształceniem wyższym stanowili największą część badanej zbiorowości, a nie osoby z wykształ-

ceniem średnim. 
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Rysunek 28. Wykształcenie badanych [N=500] 

 

Źródło: Badanie ilościowe 

Oferta turystyczna stolicy Lubelszczyzny w największym stopniu przyciąga osoby młode, ma-

jące nie więcej niż 34 lata (57,4% ogółu). Następną znaczącą grupą respondentów, były osoby 

w wieku między 35 a 44 rokiem życia (22,6%). Osoby, w wieku co najmniej 55 lat, były repre-

zentowane przez najmniejszy odsetek (9,8%).  

 

Rysunek 29. Wiek badanych [N=500] 

 

Źródło: Badanie ilościowe 
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Na potrzeby analizy, przyjęto założenie, że osoby uzyskujące dochód na poziomie średniej 

krajowej (obecnie około 3 500 zł netto), są osobami średniozamożnymi. Analogicznie, osoby 

których dochód wyniósł mniej niż średnia krajowa, traktowano jako osoby niezamożne, a te 

zarabiające więcej – za zamożne. Największy udział wśród respondentów miały osoby śred-

niozamożne (30,6%). Niemal co czwarta osoba, deklarowała miesięczny dochód z przedziału 

4-5 tysięcy złotych (23,4%). Badani uzyskujący dochody z przedziałów skrajnych, tj. osoby 

zamożne, zarabiające ponad 6 tysięcy netto oraz osoby nieposiadające własnego dochodu, 

stanowili najmniej liczne grupy (8,6%). Z uwagi na wrażliwy charakter pytania, część ankieto-

wanych (15,6%) odmówiło odpowiedzi.  

Rysunek 30. Dochód netto badanych [N=500] 

 

Źródło: Badanie ilościowe 

Osoby przyjeżdżające do Lublina często podróżowały indywidualnie, stanowiąc 41,6% ogółu. 

Pozostałe 58,4% badanych podróżowało w grupie:  

• rodzinnej (30,2%),  

• znajomych (17,4%),  

• współpracowników (7,4%), 

• mieszanej (3,4%). 
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Lublin najczęściej odwiedzały grupy dwuosobowe. Jedynie w przypadku grupy mieszanej czę-

ściej były to trzy osoby. Wśród ankietowanych znalazły się osoby podróżujące w stosunkowo 

dużej grupie osób. Przykładowo największa z grup współpracowników liczyła 74 osoby, a zna-

jomych - 70 osób. 

Osoby wybierające Lublin jako swój cel podróży najczęściej samodzielnie organizowały swoje 

wyjazdy (82,6%). Jednej na dziesięć osób, wyjazd organizowała firma (respondenci będący 

turystami biznesowymi). Najrzadziej korzystano z pomocy biura podróży (2,8%). Pośród in-

nych organizatorów wskazywano także szkoły, PTTK oraz polsko-litewski fundusz wymiany 

młodzieży.  

 

Ankietowani najczęściej przyjeżdżali do Lublina samochodem osobowym (64,6%). Drugim naj-

częściej wskazywanym środkiem transportu był autokar (22,0%). Następnie wskazywano na: 

samolot (10,4%), kolej (10,0%), rower (0,6%) oraz motocykl (0,2%). Wśród innych środków 

transportu wymieniano również komunikację miejską oraz taksówki. Wybór środka transportu 

przez respondentów zależny był od uzyskiwanych dochodów. Z transportu kolejowego oraz 

autokarowego najczęściej korzystali respondenci nieposiadający własnego dochodu. Natomiast 

ankietowani należący do najzamożniejszej grupy najczęściej wybierali transport lotniczy. Po-

nadto można zaobserwować, iż wraz ze spadkiem deklarowanej wielkości dochodów, wzrastał 

udział osób korzystających z autokarów oraz kolei. Odwrotną sytuację można zaobserwować 

w zakresie transportu lotniczego, gdzie wraz ze spadkiem dochodów, spadała liczba respon-

dentów wykorzystujących ten środek transportu. 
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Rysunek 31. Środek transportu użyty przez respondentów podczas podróży do Lublina a 

dochód [N=500] 

 

Źródło: Badania ilościowe 

Wizyta turystów w Lublinie najczęściej obejmuje 2 noclegi (dominanta). Średnia długość po-

bytu obejmowała natomiast 4 noclegi. Odwiedzający miasto, którzy nie deklarowali noclegu, 

stanowili 20,2% badanej próby.  
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Osoby, których pobyt obejmował przynajmniej jeden nocleg, jako miejsce swojego zakwate-

rowania najczęściej wskazywały krewnych/znajomych (36,6%). Drugim najbardziej popular-

nym miejscem zakwaterowania były hotele 2-3 gwiazdkowe (25,1%). Następnie wskazywano 

hotel jednogwiazdkowy/pensjonat/hostel (18,8%) oraz wynajętą kawalerkę/pokoje gościnne 

(12,8%). Noclegi w hotelach o najwyższym standardzie tj. 4-5 gwiazdkowych miały najmniej-

szych udziałów spośród wskazanych odpowiedzi (3,3%). Podobnie jak w poprzedniej edycji 

badania, najmniej spośród ankietowanych osób nocowało w gospodarstwach agroturystycz-

nych.  

Miejsce, w którym nocowali respondenci było zależne od uzyskiwanych przez nich dochodów 

Zaobserwowano, iż im mniejsze dochody turyści deklarowali, tym częściej wskazywali na noc-

leg u krewnych/znajomych jako swoje miejsce zakwaterowania. Ponad połowa turystów 

(51,9%) deklarujących dochód mniejszy niż 2 tys. zł, w trakcie swojego pobytu w Lublinie 

nocowała u swoich krewnych/znajomych. Natomiast taka forma zakwaterowania była wskazy-

wana wyłącznie przez 7,7% turystów zarabiających powyżej 6 tys. zł netto miesięcznie.   

Rysunek 32. Miejsce zakwaterowania podczas wizyty w Lublinie [N=399] 

 

Źródło: Badanie ilościowe 
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12. Motywy przyjazdu 

Każde podejmowane działanie przez człowieka powodowane jest określonymi motywami. Po-

wody uprawiania turystyki są różnorodne i złożone, a ich struktura ma charakter dynamiczny, 

z uwagi na co ustalenie jednolitej listy motywów przyjazdu jest trudne. Cele podróży turystycz-

nych uzależnione są od aktualnych potrzeb, warunków życia, osobowości oraz doświadczeń 

zdobytych w poprzednich podróżach. Jako jeden z najistotniejszych bodźców podróży tury-

stycznych wyróżnia się ciekawość poznawania i obserwacji odwiedzanego miasta, regionu, 

kraju i ludzi. Ponadto częstym motywem jest także potrzeba wypoczynku - odzyskiwanie sił, 

regeneracja i leczenie. Motywy podróży jakimi kieruje się turysta są czynnikami determinują-

cymi większość decyzji związanych z turystyką – od destynacji turystycznej, przez formę za-

kwaterowania, aż po rodzaje podejmowanych aktywności.  

Zrealizowane po raz trzeci badanie ilościowe wśród turystów i osób odwiedzających stolicę 

Lubelszczyzny pozwoliło na zidentyfikowanie głównych motywów wizyty w tym mieście. Od-

powiedzi ankietowanych osób we wszystkim turach badania wskazują na jeden dominujący cel 

– zwiedzanie. Motyw szeroko rozumianego zwiedzania, poznawania ciekawych miejsc był naj-

częstszą przyczyną podróży do Lublina – 45,0% wskazań. Niemniej jednak, cel ten nie jest 

jedynym wskazywanym przez turystów i odwiedzających Lublin. Więcej niż co czwarty badany 

deklarował, że przyjechał do miasta celem odwiedzin krewnych/znajomych (28,2% wskazań 

ankietowanych) lub rozrywki (26,2% wskazań ankietowanych). Stolica Lubelszczyzny jest 

także wybierana z uwagi na potrzebę aktywnego wypoczynku – 23,8% wskazań ankietowa-

nych.  

Zwiedzanie, odwiedzanie krewnych/znajomych, rozrywka oraz wypoczynek 

czynny można uznać jako najistotniejsze motywy podróży do Lublina. Wszystkie 

cztery wymienione cele były najczęściej wybierane przez ankietowanych zarówno w tegorocz-

nej edycji badania, jak i w dwóch poprzednich zrealizowanych w latach 2017-2018. 

Załatwianie spraw służbowych było jednym z motywów przyjazdu do Lublina dla 17,2% an-

kietowanych. Dla znaczenia rozwoju turystyki biznesowej ma także cel określony jako „udział 

w konferencji, zjeździe, szkoleniu” – 7,0%. 
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Respondenci najrzadziej wskazywali, że odwiedzili Lublin z uwagi na chęć uczestnictwa w tar-

gach, wystawach, poznawania walorów przyrody oraz w celach religijnych i tranzytowych.  

Rysunek 33. Motywy przyjazdu do Lublina [N2017=363 N2018=615 N2019=500] 

 

Źródło: Badanie ilościowe 
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aktualne potrzeby czy cechy osobowości. Motywy przyjazdu do Lublina również zależne są od 

wielu kwestii. Przeprowadzona analiza statystyczna otrzymanych wyników badania wykazała, 

iż cel przyjazdu do stolicy Lubelszczyzny jest zależny m.in. od sytuacji finansowej, wieku, miej-

sca zamieszkania, czy też formy organizacji wyjazdu i podróżowania samotnie lub w grupie 

osób. 

Załatwianie spraw służbowych było częstszym motywem przyjazdu do Lublina dla osób osią-

gających większe dochody. Warto podkreślić także, iż osoby podróżujące służbowo wybierają 

również inne motywy podróży. Połączenie głównego motywu jakim są kwestie zawodowe  

z innymi celami takimi jak rozrywka, zwiedzanie to przejaw coraz bardziej popularyzującego 

się trendu turystyki określanym terminem „bleisure”, czyli formy pracy powiązanej z urlopem. 

Ankietowani turyści nocujący w bazie noclegowej Lublina, którzy przyjechali w celach bizneso-

wych/szkoleniowych, taką podróż łączą przede wszystkim z zwiedzaniem, a także nierzadko  

z aktywnym wypoczynkiem, rozrywką i udziałem w wydarzeniach kulturalnych.  

Motywy podróży turystycznych do stolicy Lubelszczyzny zróżnicowane są także ze względu na 

wiek osób odwiedzających i turystów. Młode osoby rzadziej wskazywały „zwiedzanie” jako 

główny cel podróży niż miało to miejsce w przypadku wypowiedzi osób nieco starszych. 78,9% 

ankietowanych seniorów (osoby w wieku 65 lat i więcej) wskazało, iż wybrało Lublin z uwagi 

na chęć zwiedzania, podczas gdy ten cel wskazało 28,7% badanych osób w wieku poniżej  

25 lat. Natomiast młode osoby częściej niż osoby starsze deklarowały, iż ich celem przyjazdu 

do Lublina jest rozrywka lub edukacja. Niewiele osób biorących udział w badaniu, którzy byli 

w wieku senioralnym wskazywało na te motywy.   
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Rysunek 34. Motywy przyjazdu do Lublina a wiek turystów i osób odwiedzających [N=500] 

 

Źródło: Badanie ilościowe 
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Najbardziej powszechnym źródłem informacji nt. oferty miasta jest Internet – 77,1% wskazań. 

Ankietowani w szczególności wyszukiwali informacje poprzez wpisywanie hasła w wyszuki-

warkę i wyświetlanie wybranych, proponowanych stron (77,4% osób korzystających z źródeł 

internetowych wskazało na ten sposób). Informacje w zakresie turystycznej oferty miasta po-

szukiwane są także na ogólnopolskich portalach informacyjnych (np.Onet.pl, Wp.pl), interne-

towych porównywarek i wyszukiwarek ciekawych miejsc (np.TripAdvisor.com) oraz blogów 

osób opisujących swoje podróże.  

Opinie rodziny i znajomych są także istotnym źródłem informacji turystycznej. Ponad połowa 

ankietowanych osób (60,1%) deklarowała, że dotychczas informacje o ofercie turystycznej 

Lublina czerpała z opinii krewnych/znajomych. 

Pozostałe wyodrębnione w badaniu źródła były wskazywane przed zdecydowanie mniejszą 

część badanych osób. Co piąta osoba biorąca udział w badaniu (20,7%) deklarowała, iż korzy-

stała z folderów i ulotek turystycznych. Mało popularne okazały się tradycyjne źródła informacji 

takie jak czasopisma podróżnicze, książki podróżnicze, katalogi biur podróży. Pomimo wzra-

stającej liczby organizowanych targów i giełd turystycznych, to informacje pozyskiwane na 

takich wydarzeniach bardzo rzadko są wskazanym przez ankietowanych źródłem informacji nt. 

oferty Lublina.  

Respondenci deklarowali także inne niż wyodrębnione w badaniu źródła informacji. A miano-

wicie podkreślano, że to osobiste doświadczenia z poprzednich podróży do Lublina stanowią 

źródła informacji. Ponadto zwrócono uwagę na punkty informacji turystycznej.  
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Rysunek 35. Źródła informacji badanych na temat oferty miasta [N=500] 

 

Źródło: Badanie ilościowe 
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osoby młode (poniżej 35 lat). Wśród starszych ankietowanych (powyżej 55 roku życia) bardziej 

popularne okazały się także audycje radiowe i programy telewizyjne o tematyce podróżniczej. 
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Tabela 18. Źródła informacja tursytycznej a wiek respondentów  

L.p. Badani poniżej 35 roku życia Badani w wieku 35-54 lat 
Badani powyżej 55 roku ży-

cia 

1. 
Opinie rodziny/znajomych  

- 66,9% 
Internet - 79,3% 

Internet - 61,2%  

Opinie rodziny/znajomych  

- 61,2% 

2. Internet - 66,2% 
Opinie rodziny/znajomych  

- 57,9% 

Przewodniki drukowane  

- 26,5%,  

Foldery i ulotki – 26,5% 

3. Foldery i ulotki - 19,2% 

Przewodniki drukowane  

– 17,7%,  

Foldery i ulotki – 17,7% 

Katalogi biur podróży  

– 16,3%  

Audycje radiowe i programy te-

lewizyjne o tematyce podróżni-

czej – 16,3% 

Źródło: Badanie ilościowe 

Informacja turystyczna jest niezmiernie istotna w zakresie rozwoju ruchu turystycznego w da-

nym mieście. W związku z czym w ramach badania zrealizowanego wśród turystów i osób 

odwiedzających zapytano, w jaki sposób Lublin mógłby najlepiej dotrzeć do potencjalnych go-

ści z informacją o swojej ofercie turystycznej. W wypowiedziach respondentów dominowały 

przede wszystkim źródła internetowe, podkreślano znaczenie mediów społecznościowych.  

W opinii ankietowanych warto skupić się na specjalnych stronach internetowych/profilach po-

święconych ofercie turystycznej miasta Lublin na popularnych portalach społecznościowych tj. 

Facebook, Instagram, Twitter. Ponadto, niejednokrotnie osoby biorące udział w badaniu, zwra-

cały uwagę na wykorzystanie newsletterów mailowych. Wskazywano także na większą ilość 

folderów informacyjno-promocyjnych skierowanych do turystów oraz promocyjnych spotów w 

ogólnopolskiej telewizji.  

14. Ocena atrakcyjności turystycznej  

Na wielkość ruchu turystycznego danego miejsca istotny wpływ ma sama atrakcyjność pod 

względem walorów turystycznych, takich jak m.in. ciekawe miejsca, baza gastronomiczna oraz 

oferta kulturalna, rozrywkowa, sportowa/rekreacyjna, handlowa.  
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W opinii turystów i osób odwiedzających stolicę Lubelszczyzny na atrakcyjność turystyczną, 

największy wpływ mają lokalne atrakcje historyczne, zabytkowe – 72,2% wskazań ankietowa-

nych. Takie odpowiedzi można powiązać z faktem, iż najczęstszym wykazanym motywem przy-

jazdu do Lublina jest właśnie zwiedzanie. Z uwagi na ten fakt, można wnioskować, iż stolica 

województwa lubelskiego przyciąga do siebie przede wszystkim osoby, które wybierają swój 

cel podróży ze względu na ciekawe miejsca, atrakcje, które można zwiedzać.  

Warto zwrócić uwagę, iż dokonana analiza wyników wykazała zależność pomiędzy wiekiem 

respondentów, a ich opinią nt. wpływu lokalnych atrakcji historycznych na ocenę atrakcyjności 

turystycznej miasta. Mianowicie, im młodsza osoba, tym rzadziej zwraca uwagę na ten aspekt. 

58,8% ankietowanych osób w wieku poniżej 25 roku życia wskazało ten czynnik jako istotny 

w postrzeganiu atrakcyjności miasta, podczas gdy wśród respondentów najstarszej grupy wie-

kowej (65 lat i więcej) takie osoby stanowiły 94,7% ogółu. 

Zdaniem 46,7% badanych, największy wpływ na atrakcyjność turystyczną miasta ma jego at-

mosfera. Natomiast kolejno 35,4% i 25,0% ankietowanych uważa, że wizerunek miasta oraz 

wysoka estetyka przestrzeni to kwestie, które wpływają na atrakcyjność miasta. 

Zdaniem ankietowanych osób najmniej istotne w postrzeganiu atrakcyjności turystycznej mia-

sta są materiały promocyjne i reklamy, a także dostępność urządzeń do rekreacji tj. plac zabaw 

dla dzieci, siłownia zewnętrzna.  
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Rysunek 36. Czynniki mają największy wpływ na atrakcyjność turystyczną [N=100] 

 

Źródło: Badanie ilościowe 

Celem oceny atrakcyjności turystycznej Lublina, poproszono ankietowanych o wyrażenie swo-

jej opinii w zakresie atrakcyjności miasta pod względem sześciu wyodrębnionych obszarów: 

ciekawe miejsca/atrakcje, baza gastronomiczna, oferta handlowa, oferta sportowa/rekrea-

cyjna, oferta kulturalna, oferta rozrywkowa.  

Zdaniem największego odsetka badanych osób to ciekawe miejsca/atrakcje stanowią atut sto-

licy Lubelszczyzny – 99,2% ankietowanych uznało ten obszar za bardzo atrakcyjny lub raczej 

atrakcyjny.  

72,2%

46,0%

35,4%

25,0%

18,4%

16,2%

14,4%

6,8%

6,2%

5,4%

4,2%

1,6%
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Lokalne atrakcje historyczne, zabytkowe

Atmosfera miejsca

Wizerunek miasta (opinie i skojarzenia, rekomendacje,

reputacja miasta)

Wysoka estetyka przestrzeni

Stan zieleni (drzewa, rabaty kwiatowe itp.)

Atrakcyjne miejskie przestrzenie wspólne (publiczne)

Poczucie bezpieczeństwa

Wyposażenie w elementy małej architektury (rzeźby, ławki,

kosze na śmieci itp.)

Oznakowanie turystyczne (tabliczki na zabytkach,

oznakowanie szlaków turystycznych)

Wyposażenie w urządzenia do rekreacji (plac zabaw dla

dzieci, siłownia zewnętrzna)

Materiały promocyjne i reklamy (foldery i ulotki, przewodniki,

pamiątki)

Inne
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Atrakcyjność bazy gastronomicznej w opinii prawie wszystkich badanych turystów i osób od-

wiedzających Lublin również oceniona została bardzo pozytywnie. Podobnie pozostałe wyod-

rębnione obszary, przez większość ankietowanych określane są jako atrakcyjne. Najmniejszy 

odsetek osób biorących udział w badaniu zgodził się z stwierdzeniem, iż oferta sportowa/re-

kreacyjna Lublina jest atrakcyjna – 63,0% ankietowanych oceniło ten obszar jako bardzo atrak-

cyjny lub raczej atrakcyjny. Jednakże warto nadmienić, iż odnośnie tego obszaru, blisko co 

trzeci ankietowany (32,6%) odstąpił od oceny z uwagi, iż w trakcie swojego pobytu w Lublinie 

nie korzystał z oferty sportowej/rekreacyjnej. 

 

     

Źródło: Badanie ilościowe 

Rysunek 37. Ocena atrakcyjności pod względem wyodrębnionych obszarów [N=500] 
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Powyższe wyniki badania wskazują, iż Lublin jest popularny wśród osób podróżujących z chęcią 

zwiedzania, a sama oferta miasta pod względem ciekawych miejsc jest oceniana przez prawie 

wszystkich ankietowanych bardzo pozytywnie. Ponadto, w opinii turystów i osób 

odwiedzających Lublin, to lokalne atrakcje historyczne, zabytkowe są najistotniejszym 

czynnikiem wpływającym na atrakcyjność turystyczną. W związku z czym, w ramach badania 

poglębiono kwestię atrakcji turystycznych. W tym celu zbadano znajomość głównych atrakcji 

turystycznych stolicy Lubelszczyzny, a także siłę przyciągania poszczególnych atrakcji.61  

Stare Miasto w Lublinie to główna atrakcja, której znajomość deklarowali wszyscy respondenci. 

Kolejno w rankingu pod względem znajomości, znalazł się Zamek w Lublinie/Muzeum 

Lubelskiej i Brama Krakowska. Tegoroczne wyniki badania pokrywaja się z rezultatami 

poprzednich edycji Barometru Turystycznego Lublina. Ponadto, spoglądając na wyznaczony 

wskaźnik siły przyciągania danej atrakcji turystycznej, wyraźnie widać, iż wspomniane atrakcje 

również najsilniej przyciągają do siebie turystów/odwiedzających. 

Do najbardziej znanych atrakcji turystycznych Lublina można także zaliczyć miejsca, które 

okazały się znane wśród ponad 80% badanych osób: Państwowe Muzeum na Majdanku 

(93,6%), Brama Grodzka (89,0%), Archikatedra  Lubelska (85,6%), Ogród Saski (85,4%), 

Ogród Botaniczny UMCS (82,4%).  

Natomiast, trzy najmniej rozpoznawalne atrakcje turystyczne Lublina to: Jeszywas Chachmej 

Lublin (46,0%), Piwnica pod Fortuną (43,1%) oraz Dom Słów - Izba Drukarstwa (41,8%). 

Największy wzrost znajomości wśród respondentów obserwowany był w przypadku Starego 

Cmentarza Żydowskiego w Lublinie (wzrost znajomości o 11,1 p.p.) oraz Kaplicy Trójcy 

Świętej/Donżon (wzrost znajomości o 11,0 p.p.). Z kolei największy spadek w rankingu 

znajomości atrakcji turystycznych odnotowano w odniesieniu do Wieży Trynitarskiej (Muzeum 

Archidiecezjalne) oraz Centrum Kultury w Lublinie (w tym Galeria Biała).   

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania można wnioskować, iż Jeszywas Chachmej 

Lublin, Dom Słów - Izba Drukarstwa, Nowy Cmentarz Żydowski w Lublinie to atrakcje, które  

 
61 Wskaźnik stanowiący odsetek respondentów, którzy odwiedzili daną atrakcję oraz osób, które chcą ją odwiedzić.  
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w najmniejszym stopniu przyciągają turystów/odwiedzających. Wykazana siła przyciągania 

tych miejsc była najniższa wśród wyodrębnionych atrakcji.  

Znajomość poszczególnych atrakcji niekoniecznie jest równoznaczna z przyciąganiem do siebie 

turystów odwiedzających. Przykładem takich miejsc są zabytki sakralne zlokalizowane  

w Lublinie tj.: Cmentarz na Lipowej, Stary Cmentarz Żydowski w Lublinie, Nowy Cmentarz 

Żydowski w Lublinie. Znajomość tych miejsc określona została na poziomie od 59,2% (Nowy 

Cmentarz Żydowski w Lublinie) do 72,6% (Cmentarz na Lipowej), podczas gdy odsetek 

respondentów, którzy odwiedzili te miejsca lub w najbliższym czasie chcieliby odwiedzić był  

o ok. 30 p.p. mniejszy. Różnice pomiędzy znajomością a siłą przyciagania tych zabytków 

sakralnych wyniosły: Cmentarz na Lipowej - 29,0 p.p., Stary Cmentarz Żydowski w Lublinie - 

35,4 p.p., Nowy Cmentarz Żydowski w Lublinie - 30,0 p.p. Warto także zwrócić uwagę na 

Państwowe Muzeum na Majdanku, które jest znane wśród 93,6% respondentów, natomiast 

siła przyciągania muzeum jest znacznie mniejsza – 67,0% badanych osób odwiedziło to 

miejsce lub chciałoby w najbliższym czasie odwiedzić.  

Wśród innych atrakcji, które nie zostały wyodrębnione w kwestionariuszu ankiety, turyści/ 

odwiedzający najczęściej wymieniali, iż chcieliby odwiedzić Zalew Zemborzycki, Arenę Lublin 

oraz Stadion Żużlowy Motor Lublin. 

 Tabela 19. Znajomość i siła przyciągania atrakcji [N=500] 

Atrakcje 
Znajomość atrakcji wśród tury-
stów/odwiedzających 

Siła przyciąga-
nia atrakcji 

Stare Miasto w Lublinie 100,0% 99,8% 

Zamek w Lublinie/Muzeum Lubelskie 99,6% 97,0% 

Brama Krakowska – bez zwiedzania Mu-
zeum Historii Miasta Lublina 

94,4% 89,2% 

Państwowe Muzeum na Majdanku 93,6% 67,0% 

Brama Grodzka 89,0% 83,2% 

Archikatedra  Lubelska 85,6% 63,8% 

Ogród Saski 85,4% 75,0% 

Ogród Botaniczny UMCS 82,4% 65,2% 

Plac po Farze 76,6% 71,0% 

Teatr Stary 74,4% 50,4% 

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 73,0% 55,8% 

Cmentarz na Lipowej 72,6% 43,6% 
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Atrakcje 
Znajomość atrakcji wśród tury-
stów/odwiedzających 

Siła przyciąga-
nia atrakcji 

Muzeum wsi lubelskiej 72,2% 50,4% 

Bazylika oo. Dominikanów 70,8% 54,0% 

Stary Cmentarz Żydowski w Lublinie 69,8% 34,4% 

Lubelskie podziemia, Rynek 69,2% 53,4% 

Kaplica Trójcy Świętej/Donżon 69,2% 52,0% 

Trybunał Koronny 68,8% 48,8% 

Muzeum Historii Miasta Lublina 68,8% 47,4% 

Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN 65,6% 46,4% 

Wieża Trynitarska (Muzeum Archidiece-
zjalne) 

65,4% 52,8% 

Nowy Cmentarz Żydowski w Lublinie 59,2% 29,2% 

Centrum Kultury w Lublinie (w tym Galeria 
Biała) 

57,0% 38,4% 

Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej 51,6% 34,0% 

Galeria Labirynt 47,8% 33,4% 

Jeszywas Chachmej Lublin 46,0% 32,0% 

Piwnica pod Fortuną 43,1% 38,2% 

Dom Słów - Izba Drukarstwa 41,8% 30,0% 

Źródło: Badanie ilościowe 

W celu pogłębienia oceny atrakcyjności stolicy Lubelszczyzny, zapytano ankietowanych o to, 

co doceniają w przestrzeni miejskiej Lublina.  Wynik analizy opinii badanych turystów/odwie-

dzających w tym zakresie opracowano w formie chmury tagów i przedstawiono poniżej. Wiel-

kość czcionki odpowiada skali częstotliwości pojawienia się poszczególnych określeń. 

Turyści i osoby odwiedzające Lublin, zwracali uwagę przede wszystkim na atrakcyjność Starego 

Miasta, Zamku Lubelskiego, Placu Litewskiego. W oczach ankietowanych, w przestrzeni miej-

skiej Lublina pozytywnie wyróżniają się fontanny oraz zabytkowa zabudowa kamienic. Niejed-

nokrotnie akcentowano także panującą atmosferę w mieście oraz obecność zieleni, w tym 

parków m.in. zwrócono uwagę na atrakcyjność Ogrodu Saskiego.  
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Rysunek 38. Chmura tagów – co najbardziej podoba się w przestrzeni miejskiej Lublina  

 

Źródło: Badanie ilościowe 

W ramach przeprowadzonego badania, poproszono respondentów o wskazanie co powinno się 

zmienić w przestrzeni miejskiej Lublina. Analiza zebranych odpowiedzi ankietowanych, pozwo-

liła na zidentyfikowanie najważniejszych aspektów w przestrzeni miejskiej Lublina, które  

w oczach ankietowanych powinny się zmienić: 

• Poprawa infrastruktury drogowej:  

o zwiększenie liczby miejsc parkingowych, w tym darmowe miej-

sca parkingowe oraz odpowiednie dostosowanie miejsc parkin-

gowych m.in. miejsc przeznaczonych dla autokarów turystycz-

nych; 

o poprawa jakości dróg i chodników – remont zniszczonych ulic, 

chodników; 
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• Zwiększenie ilości zieleni, terenów zielonych – więcej drzew, kwiatów, przede wszyst-

kim w centrum miasta; 

• Renowacje, remonty zabytkowych kamienic – odnowienie fasad kamienic, zniszczonych 

budynków; 

• Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej – zwiększenie liczby kursujących autobu-

sów, przede wszystkim w niedziele i świętach oraz w godzinach nocnych, zmniejszenie 

opóźnień w kursowaniu autobusów. 

Spoglądając na powyższe opinie respondentów można zauważyć spore rozbieżności. Z jednej 

strony wielu ankietowanych zwracało uwagę na niewystarczającą liczbę parkingów, podczas 

gdy równie często pojawiały się opinie, iż w centrum miasta brakuje terenów zielonych. Po-

nadto warto podkreślić, iż na obecność zieleni niejednokrotnie zwracano uwagę w kontekście 

aspektów najbardziej docenianych w przestrzeni miejskiej Lublina. Dodatkowo zwiększenie 

liczby miejsc parkingowych, w tym darmowych miejsc parkingowych stoi w sprzeczności z 

ogólnym trendem wyprowadzania ruchu samochodowego z centrum miast i zachęcania do 

korzystania z komunikacji miejskiej.   

15. Satysfakcja z pobytu w mieście  

Turyści i osoby odwiedzające stolicę Lubelszczyzny na ogół są zadowoleni z pobytu w tym 

mieście. Większość osób (67,6%) biorących udział w badaniu, nie wskazała żadnego aspektu, 

który rozczarował ich w trakcie wizyty w Lublinie. Co więcej, respondenci chętnie wymieniali 

aspekty, które wzbudziły u nich zachwyt. Ankietowane osoby bardzo często zwracały uwagę 

na atmosferę, klimat, jaki panuje w mieście. W oczach osób przyjezdnych Stare Miasto oraz 

Zamek Lubelski to miejsca, które budzą zachwyt. Na dodatkowe wyróżnienie zasługuje także 

pokaz fontann na Placu Litewski, który można uznać za atrakcję w znaczący sposób wpływa-

jącą na satysfakcję z pobytu w Lublinie.  

W celu sprawdzenia satysfakcji poproszono ankietowanych o ocenę swojej wizyty pod wzglę-

dem sześciu obszarów: bezpieczeństwa, komunikacji miejskiej, czystości, atmosfery, dostęp-

ności informacji turystycznej oraz jakości obsługi turystycznej. We wszystkich branych pod 

uwagę aspektach, oceny pozytywne zdecydowanie przeważały nad negatywnymi. 
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Turyści i osoby odwiedzające stolicę województwa lubelskiego niejednokrotnie podkreślali, że 

atmosfera panująca w Lublinie to niewątpliwie atut tego miasta. Również oceniając swój pobyt, 

prawie wszyscy respondenci byli zadowoleni z ciekawej atmosfery w mieście – 98,4% ankie-

towanych oceniających ten aspekt było bardzo zadowolonych (65,5%) lub raczej zadowolo-

nych (32,9%). Wyłącznie 1,6% respondentów, którzy ocenili atmosferę w Lublinie nie było 

zadowolonych pod tym względem. Ciekawa atmosfera w Lublinie w tegorocznej edycji badania 

została doceniona przez większy odsetek respondentów niż miało to miejsce w poprzednim 

badaniu zrealizowanych w 2018 r., kiedy 6,2% ankietowanych było niezadowolonych lub bar-

dzo niezadowolonych. 

Więcej niż 90% osób biorących udział w badaniu, było zadowolonych z bezpieczeństwa 

(97,7%), jakości obsługi turystycznej (95,3%), dostępności informacji turystycznej (93,8%)  

oraz komunikacji miejskiej (91,4%).  

Warto zwrócić uwagę, iż pomimo, że 91,4% oceniających komunikację miejską Lublina pozy-

tywnie odniosło się do tego aspektu, to nierzadko w wypowiedziach respondentów w zakresie 

zmian jakie powinny zostać wprowadzone w Lublinie pojawiał się problem jakości usług komu-

nikacji miejskiej. 

Relatywnie najmniejszy odsetek turystów i osób odwiedzających Lublin biorący udział w bada-

niu pozytywnie odniosło się do utrzymania czystości w mieście. Około 10,3% respondentów 

było raczej lub bardzo niezadowolonych z czystości w mieście.  
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Rysunek 39. Stopień zadowolenia turystów/osób odwiedzających z pobytu w Lublinie pod 

względem sześciu aspektów  

 

Źródło: Badanie ilościowe 

 

Dodatkowo, w ramach badania, poproszono respondentów o ocenę trzech istotnych miejsc dla 

turystycznego postrzegania miasta: Plac Litewski, Deptak na Krakowskim Przedmieściu, Lubel-

ski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej. 

Plac Litewski znajdujący się w samym centrum miasta Lublin, odwiedziło 70,8% uczestników 

badania. Osoby te poproszono o ocenę tego miejsca pod względem siedmiu aspektów: 

55,0%

41,2%

37,9%

65,5%

44,7%

43,5%

42,8%

50,2%

51,8%

32,9%

49,1%

51,8%

2,1%

6,2%

9,7%

1,2%

5,4%

4,7%

0,2%

2,5%

0,6%

0,4%

0,8%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Bezpieczeństwo (N=484)

Komunikacja miejska (N=325)

Czystość miasta (N=496)

Ciekawa atmosfera w mieście (N=493)

Dostępności informacji turystycznej (N=387)

Jakość obsługi turystycznej (N=384)

Bardzo zadowolony Raczej zadowolony Raczej niezadowolony Bardzo niezadowolony



 

 93: 
 
 
 

 

atrakcyjności spektaklu fontann, oświetlenia, estetyki budynków, estetyki miejsc wypoczynku, 

dostępności miejsc odpoczynku, właściwego gospodarowania odpadami, estetyki terenów zie-

lonych. Poszczególne aspekty Placu Litewskiego zostały ocenione pozytywnie, negatywnie opi-

nie były nieliczne. Największy odsetek pozytywnych ocen dotyczył oświetlenia i atrakcyjność 

spektaklu fontann – kolejno 98,5% i 98,4% respondentów oceniło ten aspekt „bardzo dobrze” 

lub „raczej dobrze”. Najwięcej negatywnych ocen respondentów odnosiło się do estetyki bu-

dynków i właściwego gospodarowania odpadami. Warto tutaj jednak zwrócić uwagę, iż te dwa 

aspekty oceniane były przez najmniejszą liczbę osób.  

Rysunek 40. Ocena Placu Litewskiego 

 

Źródło: Badanie ilościowe 
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Deptak na Krakowskich Przedmieściu odwiedziło łącznie 77,0% ankietowanych turystów i osób 

odwiedzających Lublin. Podobnie jak w przypadku Placu Litewskiego, poproszono turystów o 

ocenę sześciu najważniejszych aspektów związanych z tym miejscem tj. estetyki budynków, 

estetyki miejsc wypoczynku, dostępności miejsc wypoczynku, oświetlenia, właściwego gospo-

darowania odpadami oraz estetyki terenów zielonych. W ocenie pojawiło się stosunkowo nie-

wiele negatywnych opinii. Około 97,6% oceniających respondentów pozytywnie oceniło oświe-

tlenie, w tym większość (53,4%) bardzo dobrze. Mniej niż 90,0% pytanych osób dobrze oceniło 

estetykę terenów zielonych, estetykę budynków oraz dostępność miejsc wypoczynku.  

Rysunek 41. Ocena Deptaku na Krakowskim Przedmieściu  

 

Źródło: Badanie ilościowe 
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Podczas swojej wizyty w Lublinie, 26,4% uczestników badania odwiedziło Lubelski Ośrodek 

Informacji Turystycznej i Kulturalnej. Każdy z czterech ocenianych aspektów został przez zde-

cydowaną większość oceniony pozytywnie, respondenci wyrażający swoje niezadowolenie byli 

nieliczni. Aranżacja przestrzeni Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej zo-

stała pozytywnie odebrana przez 95,2% oceniających badanych, którzy odwiedzili to miejsce. 

W zakresie atrakcyjności materiałów do sprzedaży odnotowano relatywnie najwięcej negatyw-

nych opinii. 9,9% zapytanych respondentów negatywnie odniosło się do tej kwestii.  

Dodatkowo zgłębiono opinię respondentów dotyczącą zmian, jakie powinny zostać wprowa-

dzone celem lepszego spełnienia ich oczekiwań. Sugestie ankietowanych najczęściej dotyczyły 

obsługi oraz aranżacji miejsca. Odnośnie obsługi zwracano uwagę na liczbę pracowników ob-

sługujących turystów, która w dni wzmożonego ruchu jest niewystarczająca: „więcej ludzi za-

trudnianych na dni, w których jest większy ruch turystyczny w Lublinie”,  Ponadto podkreślano 

istotność znajomości języków obcych przez pracowników punktu: „osoby pracujące w ośrodku 

powinny znać minimum 2-3 języki obce, oprócz angielskiego”, „pośród personelu, znajomość 

angielskiego zła lub bardzo zła”. W zakresie aranżacji wnętrza obiektu, respondenci unowo-

cześniliby przestrzeń, która w ich opinii jest nieco przestarzała: „aranżacja przestrzeni przesta-

rzała”, „lepsza aranżacja wnętrza - bardziej nowocześnie”. Ponadto, w wypowiedziach osób 

biorących udział w badaniu pojawiał się wątek pamiątek, których różnorodność, atrakcyjność 

oraz ilość powinna zostać zwiększona.  
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Rysunek 42. Ocena Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej  

 

Źródło: Badanie ilościowe 
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Rysunek 43. Deklaracja ponownych odwiedzin Lublina [N=500] 

 

Źródło: Badanie ilościowe 
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Rysunek 44. Wskaźnik rekomendacji netto - NPS 

 

Źródło: Badanie ilościowe 

Podsumowanie 

Barometr Turystyczny Lublina 2019 jest trzecia edycją badania mającego na celu ocenę oraz 

opis sytuacji na rynku turystycznym w mieście w ujęciu statystycznym oraz zawierającym inne 

elementy istotne dla analizy. Podczas badania wykorzystano dane wtórne pochodzące z analizy 

danych zastanych oraz informacje pozyskane bezpośrednio od turystów, przedstawicieli obiek-

tów noclegowych, a także lubelskich biur podróży obsługujących turystykę przyjazdową (tou-

roperatorów) oraz przewodników miejskich. 

Wyniki przeprowadzonej badania potwierdzają, iż w stolicy Lubelszczyzny rokrocznie obserwo-

wany jest dynamicznie rozwój branży turystycznej. Szacowana liczba turystów, którzy zatrzy-

mali się we wszystkich lubelskich obiektach noclegowych w okresie listopad 2018 r. – paździer-

nik 2019 r. wyniosła 589 917 osób. W relacji rok do roku oznacza to wzrost o około 4500 

osób. Szacowana liczba turystów jest wyraźnie wyższa od danych podawanych przez Główny 

Urząd Statystyczny, przy czym należy uwzględnić obserwowany w badaniach GUS stały trend 

wzrostowy w zakresie liczby osób nocujących w Lublinie w charakterze turystów. Trend ten 

znalazł wprawdzie potwierdzenie w badaniu pierwotnym, niemniej można wnioskować, że w 

ostatnich 12 miesiącach był on wyraźnie słabszy niż podawany w szacunkach GUS. Największy 

ruch turystyczny obserwowany był przede wszystkich w maju 2019 r., marcu 2019 r. i sierpniu 
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2019 r. Badanie potwierdza również po raz kolejny, iż najgorszym miesiącem pod względem 

liczby turystów był styczeń. Tegoroczne wyniki badania pokazują ponadto, że fluktuacja po-

między najlepszymi i najgorszymi dla właścicieli obiektów noclegowych miesiącami wzrosła.  

Wśród czynników wpływających na rozwój turystyki stolicy Lubelszczyzny można wymienić 

infrastrukturę turystyczną, w tym ofertę noclegową i gastronomiczną. Kolejny rok z rzędu, w 

mieście realizowane są inwestycje branży hotelarskiej. Na terenie miasta powstają nowe 

obiekty hotelowe w różnorodnym standardzie, a blisko co czwarty hotel na Lubelszczyźnie 

zlokalizowany jest w Lublinie. W 2019 r. baza hotelowa miasta powiększyła się o 3 hotele, 317 

miejsc noclegowych, w 155 pokojach hotelowych. Nie przełożyło się to jednak na dynamiczny 

wzrost liczby turystów, można stąd wnioskować, że boom hotelowy w Lublinie będzie w kolej-

nych miesiącach stopniowo wyhamowywał. Jeśli rok 2020 potwierdzi pewną stabilizację w za-

kresie liczby gości, w kolejnych latach możliwe jest również wypadanie z rynku podmiotów 

najsłabiej przystosowanych do oczekiwań turystów.  

Nie ulega jednak wątpliwości, że okres ostatnich miesięcy to kolejny rok rozwoju branży w 

Lublinie. Przyczyn rozwój branży turystycznej w Lublinie można upatrywać m.in. w bogatej 

ofercie kulturalno-rozrywkowej. Lubelskie wydarzenia kulturalne zyskują na popularności. 

Istotne znaczenie na rynku wydarzeń masowych w Lublinie z pewnością mają cztery cykliczne 

festiwale plenerowe o tematyce kulturalnej: Noc Kultury, Festiwal „Inne Brzmienia”, Carnaval 

Sztukmistrzów i Jarmark Jagielloński. Wymienione festiwale organizowane są rokrocznie po-

cząwszy od 2007/2008 roku. W 2019 r. szacunkowa łączna liczba uczestników ww. wydarzeń 

wyniosła 380 tys. osób. Warto również zauważyć, iż Lublin jest atrakcyjnym dla osób zainte-

resowanych turystyką sportową oraz aktywną, w tym rowerową. Każdego roku na terenie mia-

sta organizowane są wydarzenia sportowe, o zasięgu nie tylko regionalnym, ale także między-

narodowym. W 2019 r. Lublin był jednym z miast gospodarzy Mistrzostw Świata FIFA U-20 

Polska 2019. Mecze rozegrane na Arenie Lublin zgromadziły łącznie 69 304 widzów. Zaraz po 

stolicy województwa łódzkiego, Lublin okazał się najchętniej odwiedzanym przez kibiców mia-

stem wśród gospodarzy turnieju. Wśród wydarzeń sportowych, które generują znaczący ruch 

turystyczny można wskazać Maraton Lubelski - największą cykliczną masową impreza sportową 

Lubelszczyzny. Edycja zorganizowana w 2018 r. przyciągnęła około 30 tysięcy osób (w tym 

widzów i zawodników). 
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Istotny wpływ na rozwój turystyki mają również turyści zakupowi, przede wszystkim osoby  

z zagranicy, które przyjeżdżają do Lublina w celu zrobienia zakupów. Z racji swojego położenia 

Lublin ma duży potencjał jako destynacja turystyki zakupowej. Wyniki przeprowadzone bada-

nia pozwoliły szacować, iż turyści, którzy nocowali w Lublinie w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

wydali w mieście około 411 mln złotych. W zestawieniu z wynikami poprzedniego badania 

oznacza to wzrost o 51 mln złotych. 

Badanie dostarczyło precyzyjnych informacji w zakresie rozpoznawalności poszczególnych 

atrakcji turystycznych miasta. Stare Miasto, Zamek w Lublinie/Muzeum Lubelskie oraz Brama 

Krakowska to produkty turystyczne o największej sile przyciągania turystów. Atrakcyjność do-

stępnych atrakcji turystycznych, bazy gastronomicznej, oferty handlowej, kulturalnej oraz roz-

rywkowej została potwierdzona przez zdecydowaną większość ankietowanych turystów/odwie-

dzających. Ponadto, wyniki badania wskazują jednoznacznie, że zdecydowana większość osób 

odwiedzających Lublin wyjeżdża z miasta usatysfakcjonowana i zakłada ponowne odwiedziny. 

Istnieją obiektywne przesłanki co do tego, że ponad 40% z nich poleci Lublin swoim znajomym, 

a polecane będą przede wszystkim wizyty na Starym Mieście, Zamku oraz Placu Litewskim.  

W oczach ankietowanych, to właśnie te miejsca budzą największy zachwyt. Dodatkowo, za 

wyróżnik Lublina na tle pozostałych polskich miast wojewódzkich można uznać ciekawą atmos-

ferę panującą w mieście.   
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