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ZAPLECZE KONFERENCYJNE W TURYSTYCZNYCH 
OBIEKTACH NOCLEGOWYCH W POLSCE1

Streszczenie

W artykule omówiono wyposażenie turystycznych obiektów noclegowych w sale konferencyjne 
oraz elementy ich zaplecza, na które składają się: obsługa techniczna, nagłośnienie, mikrofon bez-
przewodowy, komputer, zestaw audio-video, ekran, flipchart, rzutnik-projektor. Bardziej szczegó-
łowo opisano sale konferencyjne oraz ich występowanie w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Słowa kluczowe: zaplecze usług konferencyjnych, sale konferencyjne, obsługa techniczna.

Wstęp

Na wstępie należy podkreślić, że po raz pierwszy dane o wyposażeniu turystycznej bazy 
noclegowej w niektóre elementy zaplecza konferencyjnego zostały zebrane przez GUS 
w 2009 roku w ramach badania statystycznego, obejmującego całą krajową bazę zbioro-
wego zakwaterowania2. W ten sposób została wypełniona dość istotna luka informacyjna 
o zapleczu materialnym warunkującym organizację kongresów, konferencji, szkoleń i po-
dobnych imprez w bazie hotelarskiej. Jest to szczególnie ważne, gdyż stanowią one znaczą-
cy i dochodowy segment turystyki biznesowej w Polsce.

W kierunkach rozwoju polskiej turystyki do 2015 roku turystyka biznesowa jest uzna-
wana za jeden z pięciu obszarów marek mających największe szanse szybkiego wzrostu. 
W najbliższej przyszłości będą z tym związane działania wspierające rozwój wiodących 
form turystyki biznesowej i kongresowej. 

Podstawowe zaplecze usług konferencyjnych

Kongresy i konferencje stanowią obecnie prężnie rozwijający się segment turystyki biz-
nesowej i jej odmiany zwanej MICE (meetings, incentives, convention, exhibition), co wi-
doczne jest zwłaszcza na rynku międzynarodowym. Charakteryzuje go duża dochodowość 
wynikająca z wyższych wydatków turystów, kumulacja poza sezonem turystycznym i dłuż-

1  Artykuł został opracowany na podstawie pracy badawczo-analitycznej, wykonanej przez autora w Instytucie Turystyki 
w Warszawie. 
2  W artykule wykorzystano niepublikowane dane statystyczne GUS w układzie gmin, uzyskane w wyniku wzmiankowanego 
badania.
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szy czas trwania niż innych wyjazdów służbowych. Bardzo istotne są także aspekty spo-
łeczne, naukowe, kulturowe i polityczne, będące efektem międzynarodowej komunikacji, 
wymiany wiedzy i doświadczeń. Turystyka kongresowa jest utożsamiana z uczestnictwem 
w różnych spotkaniach, zebraniach i zgromadzeniach organizowanych w celu wymiany i po-
pularyzacji informacji naukowych, zawodowych, politycznych, religijnych, kulturalnych 
itp., jak również z kompleksową obsługą podróży, organizacją obrad oraz zaspokojeniem 
potrzeb komunikacyjnych, bytowych, kulturalnych i rekreacyjnych osób uczestniczących. 
W procesie tym bierze udział wiele podmiotów usługowych, przez co wzrasta ekonomiczne 
znaczenie tej formy ruchu turystycznego.

W turystyce kongresowej można wyróżnić różne formy spotkań i zgromadzeń. 
Międzynarodowa klasyfikacja, uznawana wprawdzie za dyskusyjną i nie zawsze stosowa-
na w praktyce, wymienia pięć ich rodzajów: kongres, konferencję, konwencję, sympozjum 
i seminarium. Zbliżoną formę, zaliczaną zazwyczaj do turystyki biznesowej, stanowią szko-
lenia i kursy odbywające się poza stałym miejscem zamieszkania. W warunkach polskich 
jest to bardzo popularny rodzaj wyjazdów służbowych i zawodowych. Nową tendencją jest 
wspólne organizowanie imprez kongresowych i targowych. Mogą to być zarówno kongresy 
i inne spotkania z towarzyszącymi im różnego typu okazjonalnymi wystawami, jak również 
konferencje i seminaria urządzane podczas targów, podnoszące prestiż imprezy i będące do-
datkowym przekazem informacji.

Wspomniana wcześniej międzynarodowa klasyfikacja spotkań za kongres (zjazd) uzna-
je formalne zebranie lub zgromadzenie odbywające się periodycznie (nie częściej niż raz 
w roku) w celach informacyjnym, konsultacyjnym i dyskusyjnym, często o szerokim cha-
rakterze programowym, zwoływane przez krajowe i międzynarodowe organizacje, stowa-
rzyszenia i grupy zawodowe. Uczestnikami (minimum 50) są wszystkie kwalifikujące się 
osoby oraz organizacje publiczne i prywatne. Konferencja z kolei to także formalne spotka-
nie lub zgromadzenie informacyjne i dyskusyjne, jednak krótko trwające i bez ograniczeń 
co do częstotliwości spotkań, poświęcone specjalistycznej tematyce i gromadzące mniej 
uczestników. Określenie sympozjum odnosi się do spotkania grupy ekspertów z określonej 
dziedziny wiedzy, w trakcie którego wygłaszane są specjalistyczne referaty dla wypracowa-
nia wspólnych wniosków i rekomendacji. Jako seminarium definiowane jest spotkanie lub 
seria spotkań wąskich specjalistów i praktyków dla poszerzenia wiedzy zawodowej oraz 
podnoszenia kwalifikacji i umiejętności. 

Polska i jej stolica nie mają wysokiej pozycji na światowym rynku kongresowym. Według 
statystyk UIA (Union of International Association)3, w 2007 r. odbyło się w Polsce 113 spo-
tkań międzynarodowych stowarzyszeń, co plasowało nasz kraj na 25. miejscu w świecie; 
wyprzedzali nas m.in. Czesi i Węgrzy. Dla porównania, w Europie najwięcej takich wyda-

3  Ranking UIA spotkań międzynarodowych stowarzyszeń nie obejmuje wszystkich kongresów i konferencji, a jedynie te, które 
spełniają łącznie 4 minimalne kryteria: trwają 3 dni, liczą 300 uczestników, uczestnicy pochodzą z 5 krajów, a 40% to goście 
zagraniczni.
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rzeń zanotowano we Francji (prawie 600) i w Niemczech, a także Stanach Zjednoczonych 
i Singapurze. Wśród miast polskich przodowała Warszawa (49. miejsce w rankingu z ponad  
30 spotkaniami), a za nią Kraków (84. miejsce i 23 spotkania). Czołówkę europejską tworzy-
ły Bruksela (395 spotkań), Paryż i Wiedeń, na świecie ustępowały one jedynie Singapurowi 
(Celuch 2010; Raport 2010). Warto dodać, że według badań polskich w 2011 r. w Warszawie 
odbyło się łącznie ponad 10 tys. różnych kongresów, konferencji, seminariów i innych wyda-
rzeń z branży spotkań, w większości których przeważali uczestnicy krajowi (Raport 2010). 

Podstawowa obsługa podróży kongresowych właściwie opiera się bazie materialnej ru-
chu turystycznego. Ich uczestnicy korzystają bowiem także z usług noclegowych, żywienio-
wych, kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych, informacyjnych, telekomunikacyjnych itp. 
Elementami wyróżniającymi są wyższe zazwyczaj standardy związane z potrzebami i wy-
maganiami bytowymi uczestników, a przede wszystkim odpowiednie specjalistyczne zaple-
cze techniczne, dostosowane ilościowo i jakościowo do rodzaju organizowanych imprez. 
Ważną rolę odgrywają też atrakcyjna lokalizacja oraz dostępność komunikacyjna miejsca 
spotkań, a zwłaszcza jej nowoczesne środki, jak transport lotniczy i kolejowy, bardzo istotne 
w relacjach międzynarodowych. 

Bazę turystyki konferencyjnej stanowią głównie duże centra kongresowe, hotele o wyż-
szych standardach oraz różne obiekty o funkcji szkoleniowej i dydaktycznej. Na cele te jako 
miejsca obrad wykorzystywane są także aule wyższych uczelni, a na wielkie imprezy rów-
nież hale widowiskowo-sportowe. W metropoliach świata zostały wybudowane wielkie cen-
tra kongresowe, liczące po kilkadziesiąt sal konferencyjnych, nastawione na kompleksową 
obsługę dużych spotkań międzynarodowych. W Europie zespoły takie powstały w Berlinie, 
Wiedniu, Paryżu i innych stolicach. Jak do tej pory Warszawa nie ma takiego obiektu. 
W tym miejscu warto dodać, że polskie przepisy resortowe dotyczące wymagań co do wy-
posażenia oraz zakresu świadczonych usług w obiektach hotelarskich określają, że zespoły 
sal wielofunkcyjnych: konferencyjnych, klubowych, szkoleniowych itp. dostosowanych do 
charakteru obiektu, są formalnie wymagane tylko w hotelach pięcio- i czterogwiazdkowych.

Podstawowy element zaplecza usługowego stanowią sale konferencyjne i szkoleniowo-
-dydaktyczne. W większych obiektach jest to wielofunkcyjny zespół kilku pomieszczeń 
o różnej powierzchni i pojemności użytkowej w zależności od przeznaczenia. Składa się on 
zazwyczaj z jednej dużej sali uniwersalnej oraz kilku mniejszych pomieszczeń. Najmniejsze 
sale, do spotkań o charakterze klubowym i kameralnym, mają wielkość od kilku do kilkuna-
stu miejsc, duże obiekty dochodzą nawet do kilku tysięcy miejsc. Często występują zespoły 
pomieszczeń pozwalające na dowolną, wynikającą z potrzeb, aranżację wnętrz różnej wiel-
kości. Pod względem funkcjonalnym można wyróżnić pokoje konferencyjne i sale infor-
matyczne (10-15 miejsc) oraz sale seminaryjne (20-30 miejsc). Małe sale konferencyjne są 
przeznaczone dla grupy 50-100-osobowych, a duże dla jeszcze większej liczby uczestników. 
Stosowane są różne konfiguracje w aranżacji wnętrz i ustawieniu mebli. Najczęściej spoty-
kane układy to: teatralny, szkolny, bankietowy i w podkowę. 
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Na nowoczesne wyposażenie sal konferencyjnych składają się różne urządzenia technicz-
ne i elektroniczne. Szczególnie ważne jest prawidłowe nagłośnienie pomieszczeń. W salach 
konferencyjnych jest stosowane nagłośnienie ogólne przy pomocy głośników sufitowych 
i zestawów kolumnowych umieszczonych na ścianach, albo też nagłośnienie indywidualne 
dla każdego uczestnika. Nowoczesna aparatura nagłośniająca poprawia warunki akustyczne 
pomieszczeń oraz zapewnia wysoką zrozumiałość i jakość wzmacnianych sygnałów mowy. 
Istotną rzeczą jest zaopatrzenie sal w system tłumaczeń symultanicznych, umożliwiający 
rozszerzenie grona uczestników o gości zagranicznych oraz prowadzenie wielojęzykowych 
dyskusji bez angażowania indywidualnych tłumaczy dla poszczególnych osób. Rozwiązanie 
to ułatwia wszystkim słuchaczom aktywne uczestniczenie w dyskusji, niezależnie od języ-
ka ojczystego. Współczesny sprzęt elektroniczny umożliwia też prowadzenie konferencji 
na odległość przy pomocy transmisji dźwięków i obrazu do innych sal obrad, które znaj-
dują się w tym samym budynku lub innym miejscu na świecie (tele- i wideokonferencje). 
Profesjonalne wyposażenie sal stanowią ponadto bezprzewodowe łącza internetowe, projek-
tory multimedialne, interaktywne lub ścieralne tablice, rzutniki pisma i tablic (flipcharty), 
elektronicznie rozwijane ekrany, mikrofony bezprzewodowe oraz inne urządzenia do indy-
widualnego użytku, jak: komputery, kamery, odtwarzacze DVD i magnetowidy, dostępne 
w specjalnych kioskach i gablotach.

Nowoczesny system zaawansowanych technicznie urządzeń audiowizualnych, stano-
wiący profesjonalne wyposażenie sal, pozwala na efektywną i sprawną organizację różnych 
konferencji, sympozjów, szkoleń oraz spotkań biznesowych i imprez promocyjnych, zgod-
nie ze współczesnymi wymogami i światowym standardem. Wysoką jakość wnętrz i pro-
wadzonych w nich obrad zapewniają także: dobre oświetlenie pomieszczeń z podziałem na 
strefy, płynną regulacją światła i zasłanianiem okien; dobra akustyka sal i profesjonalny sys-
tem nagłośnienia, możliwość podłączenia i indywidualnego korzystania z różnych urządzeń 
pomocniczych; pełna klimatyzacja lub wentylacja mechaniczna; dodatkowe pomieszczenia 
towarzyszące jak: powierzchnie ekspozycyjne i prezentacyjne, kąciki kawowe, miejsca do 
odpoczynku.

W obsłudze kongresów i konferencji biorą udział i czerpią stąd korzyści różne podmioty 
działające w sektorze usług. Są to obiekty hotelarskie, biura podróży, firmy cateringowe, 
agencje reklamowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, przewoźnicy, drukarnie, tłumacze, ho-
stessy i inni. Na świecie powstały specjalistyczne instytucje i firmy zajmujące się komplek-
sowo organizacją i promocją imprez kongresowych. Na ich wzór przy Polskiej Organizacji 
Turystycznej działa Convention Bureau of Poland, odpowiedzialne za promocję naszego 
kraju jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji spotkań i wydarzeń biznesowych i kongre-
sowych. W kilku miastach polskich są biura kongresów i konferencji, m.in. w Warszawie, 
Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku, które coraz bardziej rozwijają swoją działal-
ność.
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W Polsce ogłaszana jest corocznie lista obiektów konferencyjnych, wyróżnionych 
Certyfikatem TOP TEN4. Samo zakwalifikowanie obiektu do konkursu oznacza, że odpo-
wiada on najwyższym standardom i jest rekomendowany do współpracy przy organizacji 
spotkań biznesowych i konferencji. Lista zwycięzców jest prezentowana w podziale na kilka 
kategorii obiektów. W latach 2006-2010 znalazło się na niej ogółem 190 obiektów, w tym  
50 figurowało 4-5 razy. Najczęściej, bo pięciokrotnie, były wyróżniane: Hilton Warsaw 
Hotel, MCC Mazurkas & Conference Centre, Malbork Zamek & Ośrodek Konferencyjny 
Karwon, Mościcki Resort & Conference. Hotel.

Sale konferencyjne w obiektach noclegowych 

W turystycznej bazie zbiorowego zakwaterowania znajdowało się łącznie 6014 sal kon-
ferencyjnych. Najwięcej miały ich hotele, w których było 3408 sal (57% ogólnej liczby). 
Kolejne wyróżniające się obiekty to: ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe oraz inne obiekty 
hotelowe i ośrodki wczasowe. Z wyjątkiem grupy obiektów niesklasyfikowanych, pozostałe 
rodzaje bazy nie przekraczały 5% progu (por. tabela 1). Można przypuszczać, że część wy-
kazanych sal konferencyjnych w obiektach schroniskowych oraz na kempingach i polach 
biwakowych ma raczej charakter świetlic i pomieszczeń do wspólnych zajęć i przebywania. 
Podobna uwaga odnosi się także do ośrodków kolonijnych.

W salach konferencyjnych i podobnych pomieszczeniach było łącznie 376,9 tys. miejsc. 
Najwięcej miejsc grupowały hotele, w których jednocześnie mogło obradować łącznie  
229,4 tys. osób. Pojemność sal w hotelach stanowiła prawie 61% ogólnej liczby miejsc kon-
ferencyjnych we wszystkich obiektach noclegowych, i był to większy odsetek niż w przy-
padku sal. Dość dużo uczestników spotkań mogły też przyjąć ośrodki szkoleniowo-wypo-
czynkowe, inne obiekty hotelowe i ośrodki wczasowe, jednak były to wielkości znacznie 
mniejsze. Znajdujące się w nich miejsca obrad to odpowiednio 11%, 8% i 6% ogólnej liczby 
w całej bazie noclegowej. Średnio w kraju wielkość jednej sali konferencyjnej wynosiła  
63 miejsca. Największa była w hotelach – 67 miejsc. W większości rodzajów bazy nocle-
gowej przekraczała 50 miejsc. W kraju na jeden obiekt noclegowy przypadało średnio 0,9 
sali i 54 miejsca obrad. W części bazy wyposażonej w sale jednemu obiektowi odpowiadało  
2,1 sali i 132 miejsca konferencyjne. 

Wśród wybranych rodzajów bazy zbiorowego zakwaterowania znacząco wyższy 
udział miejsc konferencyjnych niż noclegowych w całości zasobów występował w ho-
telach przy różnicy wynoszącej 34 p.p. Wyższy udział miejsc konferencyjnych miały też 
ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, inne obiekty hotelowe i minimalnie pensjonaty. 

4  Listę TOP TEN opracowuje redakcja Katalogu „MeetingsPoland.pl” przy współpracy z Convention Bureau of Poland, 
Stowarzyszeniem „Konferencje i Kongresy w Polsce” i Polish Prestige Hotels & Resorts.
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Tabela 1
Sale i miejsca konferencyjne w obiektach zbiorowego zakwaterowania w Polsce 
w 2009 roku  

Rodzaj obiektów
Sale konferencyjne Miejsca w salach

liczba % liczba %

Hotele 3 408 56,67 229 439 60,87

Motele 76 1,26 4 597 1,22

Pensjonaty 179 2,98 8 018 2,13

Inne obiekty hotelowe 531 8,83 31 963 8,48

Domy wycieczkowe 25 0,42 989 0,26

Schroniska 8 0,13 365 0,10

Schroniska młodzieżowe 32 0,53 1 140 0,30

Szkolne schroniska młodzieżowe 57 0,95 2 723 0,72

Ośrodki wczasowe 400 6,65 24 198 6,42

Ośrodki kolonijne 30 0,50 1 600 0,42

Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 775 12,89 43 175 11,45

Domy pracy twórczej 44 0,73 2 369 0,63

Zespoły domków turystycznych 39 0,65 2 495 0,66

Kempingi 2 0,03 110 0,03

Pola biwakowe 2 0,03 65 0,02

Hostele 1 0,02 60 0,02

Zakłady uzdrowiskowe 101 1,68 6 267 1,66

Obiekty niesklasyfikowane 304 5,05 17 368 4,61

Ogółem 6 014 100,00 376 941 100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W grupie obiektów hotelowych, obejmujących hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty 
hotelowe, znajdowały się 4194 sale konferencyjne, liczące 274,0 tys. miejsc. Stanowiło to 
odpowiednio 70% wszystkich sal i 73% miejsc. W układzie tym dominowały hotele, w któ-
rych skupiało się 81% sal i 83% miejsc konferencyjnych.

W omawianej grupie zasobnością w sale i miejsca konferencyjne wyróżniały się obiek-
ty trzygwiazdkowe, liczące 1681 sal i 112,7 tys. (41%) miejsc oraz ponad dwukrotnie 
przewyższające obiekty czterogwiazdkowe. Najuboższa była baza zaliczana do najniższej 
kategorii. Spore zaplecze tego rodzaju grupowała baza bez kategorii, na którą składają się 
hotele, motele i pensjonaty w trakcie kategoryzacji oraz nie podlegające jej inne obiekty 
hotelowe.
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Wykres 1
Udziały miejsc konferencyjnych i noclegowych w całości zasobów  
w wybranych obiektach zbiorowego zakwaterowania w 2009 roku (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W podstawowej grupie samych hoteli także wyraźnie dominowały obiekty trzygwiazd-
kowe, skupiające po około 47% sal i miejsc konferencyjnych. Przewaga ta wynikała jednak 
głównie z dużej liczby obiektów tej klasy. Z pozostałych kategorii hoteli, znacznie ustę-
pujących wielkością tego rodzaju zaplecza, na uwagę zasługują obiekty dwugwiazdkowe, 
zwłaszcza pod względem liczby miejsc konferencyjnych.

Poszczególne kategorie hoteli różniły się średnią wielkością sal. Przeciętnie najwięk-
sza ich pojemność, wynosząca 81 miejsc, cechowała obiekty czterogwiazdkowe, a po nich 
z pięcioma i trzema gwiazdkami, przy czym każdy z wymienionych przypadków przewyż-
szał ogólną średnią dla wszystkich hoteli. Dla pozostałych kategorii wielkość ta zamykała 
się w przedziale 50-60 miejsc. Średnio na jeden hotel przypadało ogółem 2,1 sali oraz 140 
miejsc konferencyjnych. Najlepiej prezentowały się obiekty pięciogwiazdkowe, dla których 
wielkości te wynosiły: 6,2 sali i 442 miejsca. W pozostałych kategoriach, wraz z ich obni-
żaniem się, malały też oba powyższe wskaźniki. W obiektach jednogwiazdkowych było to 
średnio: 0,9 sali i 48 miejsc.

Znacznie mniejsze było podstawowe zaplecze konferencyjne w motelach i pensjonatach. 
W tych ostatnich jego wielkością wyróżniały się wyraźnie obiekty trzygwiazdkowe, liczące 
73 sale i 3,2 tys. miejsc. Największa natomiast liczba sal i miejsc: odpowiednio 40 i 2,4 tys., 
cechowała motele z dwiema gwiazdkami. 
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Sale konferencyjne w regionach

Terytorialne rozmieszczenie sal konferencyjnych przedstawiało zróżnicowany obraz 
przestrzenny. Wyróżniającą się grupę stanowiło sześć województw, z których każde miało 
ponad 500 sal. Były to: małopolskie, mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie, pomorskie 
i śląskie. Razem skupiało się w nich 65% wszystkich sal znajdujących się w bazie noclego-
wej. Warto podkreślić, że są to jednocześnie regiony zajmujące czołowe pozycje w zasobach 

Wykres 2
Miejsca w salach konferencyjnych w obiektach hotelowych według kategorii  
w 2009 roku (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 3
Miejsca w salach konferencyjnych w hotelach według kategorii  
w 2009 roku (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.

PTiR_1_2013.indd   34 2013-10-30   11:33:04



ANDRZEJ JAGUSIEWICZ 35

hoteli w Polsce i posiadające duże aglomeracje miejskie. W grupie tej przodowały dwa wo-
jewództwa: małopolskie (811 sal i 14% ogólnej liczby) oraz mazowieckie (773 sale, 13%).

Tabela 2
Sale i miejsca konferencyjne w obiektach zbiorowego zakwaterowania 
w województwach w 2009 roku

Wyszczególnienie
Sale konferencyjne Miejsca w salach

liczba % liczba %
Dolnośląskie 551 9,2 30 658 8,1
Kujawsko-pomorskie 240 4,0 14 370 3,8
Lubelskie 200 3,3 12 154 3,2
Lubuskie 175 2,9 9 174 2,4
Łódzkie 304 5,1 20 545 5,5
Małopolskie 811 13,5 46 047 12,2
Mazowieckie 773 12,9 55 158 14,6
Opolskie 93 1,5 5 996 1,6
Podkarpackie 251 4,2 15 871 4,2
Podlaskie 141 2,3 10 195 2,7
Pomorskie 539 9,0 31 272 8,3
Śląskie 537 8,9 34 069 9,0
Świętokrzyskie 166 2,8 13 069 3,5
Warmińsko-mazurskie 277 4,6 20 779 5,5
Wielkopolskie 569 9,5 31 771 8,4
Zachodniopomorskie 387 6,4 25 813 6,8
Polska 6 014 100,0 376 941 100,0

Źródło: jak w tabeli 1.

Podobnie wyglądała struktura regionalna miejsc konferencyjnych. I w tym przypadku 
wysokie pozycje, jednak w nieco innej konfiguracji, zajmowało sześć wymienionych wcze-
śniej województw, każde z ponad 30 tys. miejsc. Z porównania liczby sal i miejsc widać, 
że w grupie tej na czoło wysunęło się mazowieckie, wyprzedzając małopolskie. Wyraźnie 
awansowało śląskie, które zajęło trzecią lokatę, a straciło dolnośląskie, które spadło na szó-
stą pozycję. Wśród regionów o mniejszym znaczeniu zyskało województwo świętokrzyskie, 
w gorszej sytuacji znalazło się lubuskie, gdyż uplasowało się na samym końcu przed opol-
skim. Korzystniejszą sytuację w strukturze regionalnej miejsc niż sal miała połowa wo-
jewództw, a wśród nich zwłaszcza mazowieckie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. 
W regionach małopolskim, wielkopolskim, dolnośląskim i pomorskim było natomiast od-
wrotnie: udziały sal były w nich większe niż miejsc.

Zróżnicowane relacje zachodziły w układzie regionalnym miejsc konferencyjnych i noc-
legowych w całej bazie zbiorowego zakwaterowania. Wyraźnie wyższymi udziałami miejsc 
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konferencyjnych charakteryzowało się 10 województw, w tym zwłaszcza: mazowieckie, 
łódzkie, śląskie, wielkopolskie i świętokrzyskie. Ogromne natomiast różnice na korzyść 
miejsc noclegowych cechowały oba regiony nadmorskie. Powyższe relacje były pochodną 
struktury rodzajowej obiektów noclegowych w poszczególnych województwach.

Analizując bardziej szczegółowo układ regionalny widać, że cztery województwa: dolno-
śląskie, małopolskie, mazowieckie i wielkopolskie zaliczają się do czołówki w trzech najbar-
dziej zasobnych w zaplecze salowe rodzajach bazy noclegowej. Pod względem hoteli wyróż-
niają się: mazowieckie (515 sal i 39,7 tys. miejsc), małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie 
i śląskie, każde liczące ponad 300 sal i 20 tys. miejsc. W grupie innych obiektów hotelowych 
przodują kolejno mazowieckie, śląskie i dolnośląskie, a pod względem ośrodków szkolenio-
wo-wypoczynkowych wielkopolskie i mazowieckie oraz małopolskie, śląskie, pomorskie 
i dolnośląskie (w obu przypadkach z ponad 50 salami i 3 tys. miejsc). Inaczej przedstawia 
się układ regionalny w przypadku ośrodków wczasowych, gdzie zdecydowanym liderem jest 
województwo zachodniopomorskie, liczące 104 sale z 6,6 tys. miejsc. Inne wyróżniające się 
w tym przypadku regiony to pomorski i małopolski (oba po ponad 50 sal i 2,5 tys. miejsc). 

W grupie hoteli widoczne były także różnice w strukturze regionalnej miejsc konferen-
cyjnych i noclegowych, jednak wyglądały one nieco inaczej niż w przypadku całej bazy 

Wykres 4
Sale i miejsca konferencyjne w obiektach zbiorowego zakwaterowania 
w województwach w 2009 roku (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 5
Struktura regionalna miejsc konferencyjnych i noclegowych w hotelach w 2009 roku 
(w %)

Źródło: jak w wykresie 1.

zbiorowego zakwaterowania. Wyższe udziały liczby miejsc konferencyjnych miała poło-
wa województw, przede wszystkim: mazowieckie oraz świętokrzyskie, łódzkie i podlaskie. 
Zwraca uwagę korzystna pod tym względem sytuacja w lubelskim, opolskim i podlaskim, 
a więc w regionach o małych zasobach miejsc zarówno konferencyjnych, jak i noclegowych 
w hotelach. Natomiast znaczna strukturalna przewaga miejsc noclegowych nad konferencyj-
nymi występowała w: małopolskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim i lubuskim.

Większość sal konferencyjnych znajdowała się w miejscowościach mających status 
miast, w których było 4140 sal liczących 258,7 tys. miejsc. W obu przypadkach stanowiło to 
prawie 69% całych zasobów. Sale występowały w 226 gminach miejskich, mających 3316 
takich pomieszczeń z 205,3 tys. miejsc. W 369 gminach wiejskich były 1342 sale i 86,5 tys. 
miejsc. Bardzo zbliżonymi wielkościami charakteryzowały się 303 gminy miejsko-wiejskie, 
skupiające blisko 23% zasobów.

Sale konferencyjne znajdowały się w 898 gminach, co stanowiło 67% wszystkich gmin 
z obiektami zbiorowego zakwaterowania. Największe zasoby posiadały dwa miasta: Warszawa 
(363 sale i 28,1 tys. miejsc) oraz Kraków (277; 14,4 tys.). Więcej niż 100 sal miało 6 gmin, 
a powyżej 50 sal – ponadto 15 gmin. Ogólnie przeważały gminy o niewielkich zasobach: 
mniej niż 5 sal posiadało 613 gmin, a poniżej 300 miejsc – 630 gmin (w obu przypadkach 
po ok. 70%). Dużą liczbą miejsc konferencyjnych wyróżniało się łącznie 17 gmin, z których 
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każda liczyła ponad 3 tys. miejsc. Mniej niż 1000 miejsc miały 832 gminy, w tym 277 gmin - 
poniżej 100 miejsc. 

Tabela 3
Sale i miejsca konferencyjne w obiektach zbiorowego zakwaterowania  
na terenach miast i wsi w 2009 roku  

Wyszczególnienie
Sale konferencyjne Miejsca konferencyjne (w tys.)

liczba % liczba %

Miejscowości miejskie 4 140 68,8 258 690 68,6
Miejscowości wiejskie 1 874 31,2 118 251 31,4
Ogółem 6 014 100,0 376 941 100,0
Gminy miejskie 3 316 55,2 205 349 54,4
Gminy wiejskie 1 342 22,3 86 515 23,0
Gminy miejsko-wiejskie 1 356 22,5 85 077 22,6

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 4
Sale i miejsca konferencyjne w obiektach zbiorowego zakwaterowania  
w miastach wojewódzkich   

Miasta Sale konferencyjne Miejsca w salach Obiekty noclegowe z salami

Warszawa 363 28 058 69
Kraków 277 14 383 124
Poznań 156 8 375 52
Wrocław 137 7 132 38
Gdańsk 106 5 509 42
Łódź 76 5 136 26
Szczecin 50 3 950 21
Kielce 36 3 435 17
Białystok 38 3 276 11
Katowice 52 2 815 16
Bydgoszcz 39 2 102 15
Lublin 43 2 098 16
Rzeszów 31 1 808 15
Olsztyn 32 1 388 12
Gorzów Wielkopolski 16 965 6
Opole 18 930 8
Razem 1 470 91 360 488

Źródło: jak w tabeli 1.
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Główne ośrodki kongresowe i konferencyjne to największe polskie miasta na czele 
z Warszawą, Krakowem i Poznaniem oraz niektóre miejscowości wypoczynkowe. W gru-
pie tych ostatnich dużymi zasobami wyróżniały się zwłaszcza: Wisła, Zakopane, Mikołajki, 
Władysławowo, Ustroń, Szczyrk i Sopot. Każde z nich miało ponad 3 tys. miejsc w salach 
konferencyjnych. Informacje te warto uzupełnić o zespoły miejskie tworzące wielkie aglome-
racje. W Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) znajdowało się 187 sal konferencyjnych z 10,7 tys. 
miejsc, a w większych miastach konurbacji śląskiej było łącznie 117 sal i 6,2 tys. miejsc. 

Znaczne zasoby sal konferencyjnych skupiały się w stolicach województw. Łącznie znaj-
dowało się w nich 1470 sal, w których mieściło się 91,4 tys. miejsc (w obu przypadkach 
po około 24% ogólnej liczby). Zróżnicowaną wewnętrznie czołówkę tworzyły Warszawa 
i Kraków oraz Poznań, Wrocław i Gdańsk. 

Wyposażenie obiektów noclegowych w sale konferencyjne

W 2009 roku sale konferencyjne znajdowały się w 2851 obiektach noclegowych, co 
stanowiło 41% całej bazy zbiorowego zakwaterowania w kraju. Najwięcej takich obiektów 
liczyła grupa hoteli: 1302 (46%). Kolejne wielkościowo rodzaje obiektów miały znacznie 
mniejsze udziały w całości wyposażonej bazy. W ośrodkach szkoleniowo-wypoczynko-

Wykres 6
Obiekty noclegowe z salami konferencyjnymi według wybranych rodzajów 
zbiorowego zakwaterowania w 2009 roku (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.
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wych było 12% wszystkich obiektów z salami, 11% w innych obiektach hotelowych i 9,5% 
w ośrodkach wczasowych. Obiekty niesklasyfikowane cechował wskaźnik 7%, zaś dla pen-
sjonatów wynosił on 5%. Wśród pozostałych aż w 9 rodzajach bazy noclegowej udział ten 
nie przekraczał 1%.

Najwyższy stopień wyposażenia w sale konferencyjne, wynoszący 80%, cechował hote-
le. Tylko nieznacznie ustępowały im ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, z których 72% 
dysponowało salami. Średnią krajową dla całej bazy noclegowej (41%) przekraczały jesz-
cze pensjonaty (48%), motele, zakłady uzdrowiskowe i domy pracy twórczej, a niewiele 
odbiegały od niej inne obiekty hotelowe. W najbardziej zasobnych grupach rodzajowych, 
poza dwoma wyjątkami – hotelami i ośrodkami szkoleniowo-wypoczynkowymi, wysokość 
tego wskaźnika nie korelowała z liczbą obiektów mających sale konferencyjne. Szczególnie 
dotyczyło to ośrodków wczasowych i obiektów niesklasyfikowanych, cechujących się dość 
niskim stopniem wyposażenia.

Tabela 5
Stopień wyposażenia obiektów zbiorowego zakwaterowania w sale konferencyjne 
w 2009 roku  

Wyszczególnienie Obiekty z salami Stopień wyposażenia 
(w %)

Hotele 1 302 79,7
Ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe 335 72,2
Pensjonaty 132 48,2
Motele 56 47,1
Zakłady uzdrowiskowe 71 44,9
Domy pracy twórczej 16 41,0
Inne obiekty hotelowe 325 40,2
Domy wycieczkowe 18 30,0
Ośrodki wczasowe 271 22,6
Schroniska młodzieżowe 11 21,2
Obiekty niesklasyfikowane 206 20,0
Ośrodki kolonijne 20 18,0
Szkolne schroniska młodzieżowe 50 17,2
Schroniska 8 12,9
Zespoły domków turystycznych 25 7,6
Hostele 1 5,3
Kempingi 2 1,6
Pola biwakowe 2 0,9
Ogółem 2 851 40,8

Źródło: jak w tabeli 1.
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W grupie obiektów hotelowych 64% posiadało sale konferencyjne. Wysoki stopień wy-
posażenia, wynoszący powyżej 90%, miały obiekty pięcio- i czterogwiazdkowe. Coraz niż-
szej kategorii bazy odpowiadał coraz mniejszy udział obiektów z salami. Najgorsze wypo-
sażenie (44%) cechowało obiekty bez kategorii. Zbliżony obraz przedstawiało wyposażenie 
hoteli w sale konferencyjne. Ogólnie było ono wyższe niż w całej grupie obiektów hotelo-
wych. W trzech pierwszych kategoriach (od 5-gwiazdkowych do 3-gwiazdkowych) udział 
obiektów z salami przekraczał 90% i malał wraz z obniżaniem się liczby gwiazdek, jednak 
w tym przypadku najniższy był w bazie jednogwiazdkowej. 

Tabela 6
Obiekty hotelowe i hotele z salami konferencyjnymi według kategorii w 2009 roku  

Kategoria 
obiektów

Obiekty hotelowe W tym hotele

ogółem z salami wyposażenie 
(w %)a ogółem z salami wyposażenie 

(w %)a

5* 35 34 97,1 35 34 97,1
4* 149 140 94,0 141 135 95,7
3* 770 667 86,6 676 611 90,4
2* 615 407 66,2 487 345 70,8
1* 246 120 48,8 175 95 54,3
Bez kat. b 1 021 446 43,7 120 82 68,3
Razem 2 836 1 814 64,0 1 634 1 302 79,7

a Stopień wyposażenia odpowiednio obiektów hotelowych i hoteli w sale konferencyjne w procentach.
Źródło: jak w tabeli 1.

Obiekty noclegowe z salami konferencyjnymi w regionach

Zasobnością w bazę noclegową z salami konferencyjnymi wyróżniały się dwa woje-
wództwa – małopolskie liczące 418 obiektów (15% ogólnej liczby) i dolnośląskie (288; 
10%). Jednorodną grupę o bardzo zbliżonych wewnętrznie wielkościach tworzyły kolejne 
województwa: pomorskie, wielkopolskie, śląskie i zachodniopomorskie, z których każde 
skupiało prawie 9% całości. Nieznacznie ustępowało im mazowieckie, liczące także ponad 
200 obiektów posiadających sale.

Najkorzystniej wyglądało wyposażenie bazy noclegowej w sale konferencyjne w wo-
jewództwie mazowieckim (57%), a następnie w świętokrzyskim (56%). Więcej niż 50% 
obiektów z salami miały też śląskie i opolskie. Łącznie 10 województw przekraczało średnią 
wielkość dla całego kraju. Najniższe wskaźniki (29%) dotyczyły pomorskiego i zachodnio-
pomorskiego, zaliczających się do regionów o największej bazie recepcyjnej.
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We wszystkich województwach wyposażenie w sale konferencyjne było znacznie wyż-
sze w hotelach niż w całej bazie zbiorowego zakwaterowania. Największe dysproporcje tego 
rodzaju występowały w lubelskim, pomorskim i podlaskim. 

Najbardziej zasobne w hotele z salami konferencyjnymi było województwo małopolskie, 
skupiające 15% ogółu takich obiektów. Wskaźnik 10% udziału przekraczały również wiel-
kopolskie i dolnośląskie. Bardzo słabo wypadały podlaskie i lubelskie, a także świętokrzy-
skie. Natomiast w podziale regionalnym inaczej przedstawiał się stopień wyposażenia ho-
teli w sale. Najlepsze wyniki osiągały województwa lubelskie (94,9%) i podlaskie (91,3%).  
Aż 8 regionów, w tym świętokrzyskie, miało wyposażenie wyższe jednocześnie od 80% 
i od średniej krajowej. Najgorsze, nieco poniżej 70%, było w warmińsko-mazurskim oraz 
lubuskim i zachodniopomorskim.

W grupie miast wojewódzkich skupiało się 408 obiektów z salami konferencyjnymi. 
Najwięcej tego typu obiektów (124) posiadał Kraków, a następnie Warszawa (69) i Poznań 
(52). Większość regionalnych stolic (9) liczyła poniżej 20 obiektów z salami.

W stolicach regionalnych stopień wyposażenia bazy noclegowej w sale wynosił ogółem 
60%. Najwyższe wartości osiągał w Katowicach (76%) i Poznaniu (74%). Powyżej 60% 
i średniej dla tego typu ośrodków plasowało się ponadto 7 miast, w tym m.in. Olsztyn (67%) 

Wykres 7
Stopień wyposażenia obiektów noclegowych i hoteli w sale konferencyjne 
w województwach w 2009 roku (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.
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oraz Kraków i Warszawa. Najsłabiej wyposażone w sale konferencyjne były obiekty nocle-
gowe w Gdańsku (w 44%) i Szczecinie (w 50%), nie najlepiej też we Wrocławiu. 

Tabela 7
Obiekty noclegowe i hotele z salami konferencyjnymi w stolicach województw  
w 2009 roku 

Wyszczególnienie Obiekty z salami
Wyposażenie 

obiektów w sale 
(w %)

Hotele z salami
Wyposażenie 
hoteli w sale 

(w %)

Białystok 11 52,4 8 100,0
Bydgoszcz 15 62,5 14 73,7
Gdańsk 42 44,2 20 87,0
Gorzów Wielkopolski 6 50,0 5 83,3
Katowice 16 76,2 12 80,0
Kielce 17 63,0 14 70,0
Kraków 124 63,6 100 83,3
Lublin 16 61,5 11 100,0
Łódź 26 63,4 17 89,5
Olsztyn 12 66,7 10 83,3
Opole 8 53,3 6 75,0
Poznań 52 74,3 43 91,5
Rzeszów 15 57,7 11 78,6
Szczecin 21 50,0 14 73,7
Warszawa 69 62,7 52 82,5
Wrocław 38 58,5 32 86,5
Razem 408 60,4 369 83,7

Źródło: jak w tabeli 1.

Poszczególne stolice województw różniły się stopniem wyposażenia hoteli w sale kon-
ferencyjne. W Białymstoku i Lublinie wszystkie takie obiekty posiadały co najmniej jedną 
salę konferencyjną, w Poznaniu dotyczyło to 92% hoteli. Najgorzej wyposażone były hote-
le w Kielcach (przy wskaźniku 70%) oraz w Bydgoszczy, Opolu, Rzeszowie i Szczecinie. 
Ogólnie we wszystkich miastach wojewódzkich było 369 hoteli z salami konferencyjnymi, 
a stopień wyposażenia wynosił 84%. Powyższą średnią wielkość przekraczało sześć miast, 
w tym także Gdańsk, Łódź i Wrocław. W Krakowie natomiast, mającym najwięcej hoteli, 
83% ich liczby dysponowało salami do obrad, a w Warszawie było to jeszcze mniej, bo 82%.

We wszystkich stolicach wskaźniki wyposażenia obiektów noclegowych i hoteli w sale 
konferencyjne były wyższe niż dla całych województw. Jeśli chodzi o całą bazę, jedynie 
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w opolskim, mazowieckim i świętokrzyskim różnica wynosiła kilka punktów procento-
wych, w pozostałych była znacznie większa, a w niektórych sięgała nawet 30 p.p. (warmiń-
sko-mazurskie i wielkopolskie).

Wśród 19 gmin wyróżniających się zasobami obiektów wyposażonych w sale konferen-
cyjne znajdowały się wielkie miasta: Kraków, Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Łódź, 
Toruń i Szczecin. W grupie tej, z liczbą obiektów powyżej 20, były też popularne miejsco-
wości wypoczynkowe w górach i nad morzem: Karpacz, Krynica Zdrój, Szklarska Poręba, 
Ustroń, Wisła i Zakopane oraz Kołobrzeg, Mielno i Władysławowo. 

Wyposażenie obiektów noclegowych w elementy zaplecza 
konferencyjnego

Baza zbiorowego zakwaterowania była najlepiej wyposażona w sale konferencyjne, 
które występowały łącznie w 2851 obiektach noclegowych, co stanowiło 41% ich ogólnej 
liczby. Kolejne miejsca zajmowały obiekty posiadające rzutniki, ekrany, nagłośnienie i ze-
stawy audio-wizualne. W poszczególnym przypadku wynosiło to ponad 2 tys. obiektów przy 
stopniu wyposażenia przekraczającym 30%. Każde z pozostałych urządzeń znajdowało się 

Wykres 8
Stopień wyposażenia obiektów noclegowych w elementy zaplecza konferencyjnego 
w 2009 roku (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.
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w ponad 1500 obiektach i miało ponad 20% wskaźnik wyposażenia. Zwraca uwagę stosun-
kowo licznie występujące nagłośnienie, było ono w 2166 obiektach (w 31%). Najrzadziej 
spotykany element zaplecza konferencyjnego stanowiła obsługa techniczna (1656 obiektów 
i 24%).

Najlepiej wyposażonymi obiektami noclegowymi we wszystkie rodzaje zaplecza kon-
ferencyjnego były hotele, których liczba z poszczególnymi urządzeniami kilkakrotnie prze-
wyższała ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe. Po nich kolejno następowały: inne obiekty 
hotelowe, ośrodki wczasowe, obiekty niesklasyfikowane i pensjonaty. Wyjątek stanowiły 
inne obiekty hotelowe, które liczbowo ustępowały ośrodkom wczasowym pod względem 
wyposażenia w zestawy audio-wideo i rzutniki (por. tabela 8).

Tabela 8
Wybrane obiekty noclegowe wyposażone w elementy zaplecza konferencyjnego 
w 2009 roku   
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Hotele 1 302 838 1 001 929 899 806 1 169 1 052 1 171

Motele 56 26 36 34 26 30 34 22 36

Pensjonaty 132 70 86 92 75 95 99 78 101

Inne obiekty hotelowe 325 155 215 194 169 196 232 166 231

Domy wycieczkowe 18 8 16 12 13 16 11 3 12

Szkolne schroniska młodzież. 50 27 53 93 46 89 64 15 68

Ośrodki wczasowe 271 133 210 226 188 188 199 122 198

Ośrodki kolonijne 20 15 23 29 19 26 16 7 17

Ośrodki szkoleniowo-wyp. 335 191 258 246 232 218 289 236 287

Domy pracy twórczej 16 10 13 15 11 14 16 12 17

Zespoły domków turystycz. 25 17 22 22 17 21 22 11 19

Zakłady uzdrowiskowe 71 55 64 64 63 68 67 34 64

Obiekty niesklasyfikowane 206 97 146 150 115 154 138 89 146

Ogółem obiekty noclegowe 2 851 1 656 2 166 2 131 1 886 1 952 2 375 1 854 2 389

Źródło: jak w tabeli 1.
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We wszystkich rodzajach zaplecza konferencyjnego stopień wyposażenia hoteli malał wraz 
ze zmniejszaniem się liczby gwiazdek kategoryzacyjnych. W obiektach 5-gwiazdkowych dla 
większości elementów wynosił po 97%, nieco gorszy był tylko w przypadku obsługi technicz-
nej i zestawów audio-wideo. W hotelach z czterema gwiazdkami również przeważało wypo-
sażenie ponad 90%, najlepsze było w przypadku sal konferencyjnych i ekranów. Wskaźniki 
poniżej tej wielkości dotyczyły obsługi technicznej, audio-wideo i komputerów. Warto zwró-
cić uwagę, że w poszczególnych kategoriach hoteli, z wyjątkiem 5-gwiazdkowych, sale kon-
ferencyjne stopniem wyposażenia przewyższały pozostałe rodzaje zaplecza konferencyjnego.

Tabela 9
Stopień wyposażenia hoteli w elementy zaplecza konferencyjnego według kategorii 
w 2009 roku (w %)  

Rodzaj zaplecza
Kategoria hoteli

5* 4* 3* 2* 1* Ogółema

Sale konferencyjne 97,1 95,7 90,4 70,8 54,3 79,7
Obsługa techniczna 94,3 87,2 62,0 35,5 22,3 51,3
Nagłośnienie 97,1 92,2 73,8 45,8 28,0 61,3
Zestaw audio-wideo 94,3 89,4 68,6 42,7 25,1 56,9
Mikrofon bezprzewod. 97,1 90,1 66,9 39,0 21,1 55,0
Komputer 97,1 75,9 57,4 36,6 24,6 49,3
Ekran 97,1 95,7 84,5 60,4 33,7 71,5
Flipchart 97,1 92,2 80,6 48,9 25,7 64,4
Rzutnik 97,1 96,5 85,8 59,8 33,1 71,7

a Ogółem kategorie 1*-5*.
Źródło: jak w tabeli 1.

W układzie regionalnym czołową pozycję zajmowało małopolskie, które dominowało 
we wszystkich omawianych elementach służących do obsługi konferencji. Poza nim do 
wyróżniających się województw należały: dolnośląskie, mazowieckie, pomorskie, śląskie, 
wielkopolskie i zachodniopomorskie. We wszystkich regionach liczba obiektów z salami 
konferencyjnymi była wyższa aniżeli z pozostałymi elementami zaplecza. W większości 
województw, oprócz sal, najwięcej obiektów miało ekrany i rzutniki. Wyjątek stanowiło 
właściwie tylko zachodniopomorskie, w którym wysoko plasowały się obiekty mające na-
głośnienie, audio-wideo i komputery, ustępując jedynie obiektom z salami.

Inaczej wyglądał w województwach stopień wyposażenia obiektów noclegowych w po-
szczególne rodzaje zaplecza konferencyjnego. W tym wypadku czołowe miejsce osiągnęło 
mazowieckie, mające najwyższe wskaźniki dla większości elementów tego rodzaju. Na tle 
pozostałych regionów wysokimi wartościami wyróżniały się też śląskie i świętokrzyskie 

PTiR_1_2013.indd   46 2013-10-30   11:33:08



ANDRZEJ JAGUSIEWICZ 47

oraz łódzkie i małopolskie. W układzie rodzajowym, podobnie jak poprzednio, we wszyst-
kich województwach stopień wyposażenia przybierał najwyższą wartość w przypadku sal 
konferencyjnych, a następnie ekranów lub rzutników, które wystepowały w większości re-
gionów. Odstępstwo stanowiły audio-wideo w lubuskim, komputery w opolskim oraz nagło-
śnienie i audio-wideo w zachodniopomorskim.

Tabela 10
Stopień wyposażenia obiektów noclegowych w elementy zaplecza konferencyjnego 
według województw w 2009 roku  
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Dolnośląskie 39,8 18,7 24,1 25,4 21,2 24,6 30,3 22,7 31,7
Kujawsko-pomorskie 43,9 27,0 34,1 32,4 30,1 28,4 39,2 28,7 37,2
Lubelskie 38,6 18,9 27,4 22,5 23,2 23,5 29,8 25,3 34,7
Lubuskie 34,0 19,6 27,1 25,8 22,5 21,9 28,1 17,0 25,2
Łódzkie 48,1 30,7 40,2 32,8 33,6 29,9 41,9 35,7 43,6
Małopolskie 46,8 28,2 35,9 39,6 31,1 36,6 41,3 34,9 40,9
Mazowieckie 56,9 32,4 42,6 40,7 37,5 32,2 45,7 42,8 46,8
Opolskie 50,9 26,4 31,8 32,7 28,2 34,5 33,6 26,4 36,4
Podkarpackie 41,7 22,8 33,6 31,4 28,7 32,2 34,7 21,4 33,3
Podlaskie 41,7 25,6 33,9 30,4 30,4 28,0 35,7 27,4 33,9
Pomorskie 30,2 17,5 23,6 23,8 21,5 22,1 25,2 19,5 26,3
Śląskie 51,6 30,7 40,2 39,5 34,0 29,8 46,1 38,3 46,3
Świętokrzyskie 55,9 32,2 40,6 38,5 35,0 39,9 45,5 32,9 44,1
Warmińsko-mazurskie 32,6 20,0 25,4 25,6 21,5 22,1 29,7 25,4 29,5
Wielkopolskie 44,8 28,2 35,5 33,6 30,3 31,3 37,3 30,7 37,5
Zachodniopomorskie 29,1 18,4 23,7 23,2 21,6 23,0 22,5 13,2 22,2
Ogółem 40,8 23,7 31,0 30,5 27,0 27,9 34,0 26,5 34,2

Źródło: jak w tabeli 1.

W grupie miast wojewódzkich najwięcej było obiektów noclegowych mających sale 
konferencyjne, a następnie rzutniki i ekrany, najmniej zaś dysponowało obsługą techniczną. 
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Grupie tej przewodził Kraków, który przodował w poszczególnych rodzajach zaplecza kon-
ferencyjnego, na co wpływała największa liczba hoteli w tym mieście. Dość daleko odbie-
gała od niego Warszawa oraz plasujące się za nią Poznań, Gdańsk i Wrocław.
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Conference Facilities in Tourist Accommodation in Poland5

Summary

In his article, the author discussed the equipment of tourist accommodation with conference rooms 
and elements of their facilities comprised of technical service, a sound system, cordless microphone, 
computer, audio-video devices, screen, flipchart, and projector. In more detail there are described 
conference rooms and their occurrence in collective accommodation facilities.

Key words: conference service facilities, conference rooms, technical service.

5  The article was prepared on the grounds of research and analytical study carried out by the author in the Institute of Tourism 
in Warsaw.
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