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•  NARZĘDZIA FINANSOWE ODBUDOWY I ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI
•  KONCEPCJA WARTOŚCI WSPÓLNEJ – współpraca międzysektorowa w obszarze rozwoju turystyki
•  TURYSTYKA W KONTEKŚCIE OBECNYCH I PRZYSZŁYCH ASPEKTÓW DOSTĘPNOŚCI  

(klimatycznej, społecznej, ekonomicznej, transportowej, globalne zagrożenia itp.)
•  GOSPODARKA TURYSTYCZNA W POLITYCE PAŃSTWA POLSKIEGO

Przyszłość turystyki – Turystyka przyszłości
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w prof. dr hab. Wiesław Alejziak – AWF Kraków
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w dr hab. Zbigniew Głąbiński - US Szczecin
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w prof. dr hab. Sławoj Tanaś – UŁ Łódź
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Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,
czuję się zaszcycony i szczęśliwy, że to właśnie 
Województwo Łódzkie i jego stolica będą miej-
scem szczególnego, jubileuszowego X Gramium 
Ekspertów Turystyki.
Jestem przekonany. że Gremium zaowocuje sze-
roką wymianą wiedzy, poglądów, doświadczeń, 
wizji i pomusłów – co z pewnością przyczyni się 
do rozwoju szeroko rozumianej turystyki – w tym 

szczególnie trudnym dla wszystkich czasie.
Dzięki szerokiej, zgodnej współpracy podmiotów branży turystycznej, administra-
cji publicznej i środowisk naukowych jesteśmy i będziemy w stanie stawić czoła 
wyzwaniom, które stawia przed nami rynek turystyczny.
Województwo Łódzkie to wyjątkowy obszar czerpiący z różnorodności swojego 
położenia na „styku” krain geograficznych, kultur, tradycji i głównych tras ko-
munikacyjnych. Dzięki naszej bogatej historii można tu poznać nie tylko walory 
związane z działalnością (człowieka. ale także bogactwo środowiska naturalnego.
Regionalna Organizacja Turgstgana Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza 
Państwa do współpracy.

Łodź mocno aspiruje do dołączenia do pierwszej 
ligi polskich miast turystycznych. Tworzymy lub 
już utworzyliśmy nowe atrakcje turystyczne, 
Przedsięwzięcia takie jak: Orientarium, Centrum 
Komiksu I Narracjl Interaktgwnej czy Narodowe 
Centrum Kultury Filmowej dołączają do już istnie-
jących i uznanych miejsc, takich jak królowa pol-
skich ulic - Piotrkowska, kompleks Manufaktury, 
ECI Centrum Nauki i Techniki, Księży Młyn, Mono-
polis i wielu innych.

Realizacja w naszym mieście X Gremium Ekspertów Turystyki to szansa na zapre-
zentowanie się Łodzi zarówno w kontekście samej atrakcyjności turystycznej jak 
i potencjału naukowego. Jest to kolejna cegiełka w budowie świadomości naszej 
destynacji i jestem przekonany, że również zachęta do kolejnego indywidualnego 
przyjazdu, już stricte w celach turystycznych lub naukowych.
Zapraszam do uczestnictwa w Gremium będąc pewnym efektów merytorycznych 
i szczególnych doznań turystycznych w naszym mieście. „Łódź kreuje spotkania” – 
teraz będziecie mogli Państwo kreować je z nami.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

RAZEM można WIĘCEJ
Forum JST-ROT/LOT 

RAZEM można LEPIEJ kształtować 
warunki rozwoju turystyki

Zintegrowany System Kwalifikacji
Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Turystyka

Narady, warsztaty i konsultacje w gronie 
przedstawicieli miast, gmin, powiatów 
i województw oraz organizacji pozarzą-
dowych sektora turystyki – w szczegól-
ności Regionalnych i Lokalnych Organi-
zacji Turystycznych.

Blok szkoleniowo-warsztatowy dotyczący uwa-
runkowań funkcjonowania branży turystycznej 
w zakresie organizacji i zarządzania, prawa, eko-
nomii, polityki oraz gromadzenia i przetwarza-
nia danych, w tym Big Data.

Konferencja i otwarte posiedzenie Sektorowej Rady 
ds.  Kompetencji – Turystyka.
Spotkanie szkół średnich i wyższych kształcących kadry 
dla turystyki. Narada ws. dopasowania systemu edukacji 
do potrzeb przedsiębiorców.



region  
w sercu Polski

Gospodarzem regionalnym dziesiątego Gremium Eks-
pertów Turystyki jest województwo łódzkie – niezwykle 
bogaty kulturowo region, na którego ziemiach przez lata 
splatały się tradycje polskie, niemieckie, żydowskie i rosyj-
skie. Widać to w największych miastach regionu, z których 
każde ma coś ciekawego do zaoferowania – Sieradz, Skier-
niewice, Łęczyca, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Zduń-
ska Wola i wiele innych. Łódzkie słynie z licznych pałaców, 
willi, ruin, dworów, skansenów, obiektów techniki i  par-
ków. Warto wspomnieć również o tutejszej przyrodzie – to 
nie tylko piękne parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody, 
ale i malownicze odcinki rzek, wzniesienia, źródła i jaskinie 
krasowe. Nieodłącznym elementem regionu jest folklor  
łowicki, na który składają się wyjątkowe stroje, gwara,  
taniec i  muzyka, a  także znane na całym świecie wielo-
barwne rękodzieła – przede wszystkim wycinanki i hafty.

ŁÓDŹ –  
miasto kreatywne

Wraz z jubileuszową edycją Gremium Ekspertów Turysty-
ki zabieramy Państwa do Łodzi – miasta o wielu twarzach. 
Niegdyś kojarzona przede wszystkim z robotniczymi, fa-
brycznymi krajobrazami, stanowiąca centrum przemysłu 
włókienniczego i  filmową stolicę Polski, dziś prezentuje 
różne oblicza – to miasto gdzie zieleń przeplata się z licz-
nymi zabytkami, okazałymi pałacami i oryginalnymi arty-
stycznymi instalacjami. Tradycją stały się liczne łódzkie 
wydarzenia i festiwale tematyczne, odbywające się w róż-
nych lokalizacjach miasta. To właśnie w Łodzi znajdziemy 
najnowocześniejsze zoo w Europie – Orientarium. Warto 
również wspomnieć, że w tym roku miasto zostało doce-
nione przez międzynarodowe czasopismo National Geo-
graphic Traveler w  plebiscycie Best of the World 2022 
– Łódź uzyskała wyróżnienie w kategorii Zrównoważony 
Rozwój.

MIASTO ŁÓDŹ I REGION ZAPRASZAJĄ!

www.lodzkie.travel www.lodz.travel

Hotele Ambasador Premium i Ambasador Centrum
to wysokiej klasy czterogwiazdkowe obiekty znajdujące się w cen-
trum Łodzi, zaledwie 5 minut drogi od ulicy Piotrkowskiej. Prze-
stronne komfortowe pokoje i  apartamenty zapewniają gościom 
wygodę i udany wypoczynek. Hotele połączone są nowoczesnym 
centrum konferencyjnym, posiadającym aż 17 wielofunkcyjnych 
sal konferencyjnych.

www.hotelambasador.eu

25 lat działalności 
FORUM TURYSTYKI REGIONÓW

Serdecznie zapraszamy wszystkich do współpracy,
hołdując zasadzie „RAZEM można WIĘCEJ”

FORUM TURYSTYKI REGIONÓW

www.forumturystyki.pl
ul. Broniewskiego 12, 71-460 Szczecin

tel. 693 600 046  •  gremium@forumturystyki.pl


