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Wstęp

Usługi hotelarskie i, szerzej, noclegowe należą do podstawowych komponentów pakietu 
turystycznego. Zakres tych usług zazwyczaj jest w literaturze szeroko rozumiany. Baza 
noclegowa to także jeden z mierników zagospodarowania turystycznego danej destynacji.

Właściwy rozwój hotelarstwa nastąpił w XIX wieku. Zostało ono poddane fundamen-
talnym przemianom zarówno technicznym, jak i organizacyjnym oraz jakościowym. Te 
przeobrażenia nadal zachodzą na współczesnym rynku hotelarskim. Każdy obiekt hote-
larski powinien więc być dobrze zorganizowany, by przyciągnąć gości, ponieważ są oni 
coraz bardziej wymagający.

Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwoju hotelarstwa 
w Regionie Świętokrzyskim. Inny ważny cel to identyfikacja procesów wdrażania nowo-
czesnych rozwiązań w hotelach na terenie omawianego regionu. W opracowaniu zostaną 
także omówione w sposób syntetyczny problemy związane z istotą hotelarstwa i zakresem 
świadczonych usług. Ważnym celem jest także omówienie innowacyjnych rozwiązań we 
współczesnym hotelarstwie, w tym w województwie świętokrzyskim. 

Metodyka badawcza zastosowana w trakcie przygotowania niniejszego opracowa-
nia została podporządkowana jego celowi. W pracy korzystano więc z metody analizy 
literatury naukowej oraz analizy porównawczej, a także metody indukcji i dedukcji. Po-
mocna była także metoda naukowej obserwacji uczestniczącej. Autor bowiem od wielu 
lat obserwuje przemiany w hotelarstwie województwa świętokrzyskiego, a zwłaszcza 
w Kielcach i Busku-Zdroju. Źródłami informacji, z których korzystano w trakcie pisania 
tego opracowania, była literatura naukowa z zakresu hotelarstwa oraz publikacje Wo-
jewódzkiego Urzędu Statystycznego w Kielcach, a także publikacje GUS dotyczące 
turystyki. Pomocne były także odpowiednio wyselekcjonowane informacje ze źródeł 
internetowych.
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Hotelarstwo i jego istota

Termin „hotel” pochodzi od łacińskiego słowa hospes – oznaczającego zarówno go-
spodarza, jak i gościa. Hotel według Międzynarodowego Słownika Turystycznego to zakład, 
w którym podróżni mogą za odpowiednim wynagrodzeniem (opłatą) korzystać z noclegu 
i, zazwyczaj, z wyżywienia. Hotelarstwo jest również społecznie zorganizowaną działalnością 
gospodarczą – komercyjną. Jest ponadto ważną częścią gospodarki narodowej, zwłaszcza 
w krajach rozwiniętych, a także atrakcyjnych z punktu widzenia rozwoju turystyki. 

Hotelarstwo rozumiane jest również jako świadczenie usług na rzecz gości/podróżnych. 
W efekcie świadczenia usług hotelarskich nie powstają dobra materialne. Dlatego istotą 
hotelarstwa jest gościnność. Jest to gościnność szczególnego rodzaju – za odpłatnością, 
a nie bezinteresowna. W związku z tym goście powinni być przyjmowani w hotelach z dużą 
empatią i życzliwością1. Hotele muszą również posiadać, w zależności od standardu, 
odpowiednie zaplecze gastronomiczne. 

Hotele w Polsce są sklasyfikowane w różnych kategoriach w zależności od standar-
du i wygody2. Zgodnie z polskim prawem hotele klasyfikowane są w pięciu kategoriach 
oznaczonych gwiazdkami: od jednej gwiazdki – hotele najniższej kategorii – do pięciu 
gwiazdek, które otrzymują hotele o najwyższym standardzie.

Hotelarstwo z kolei to zorganizowana i komercyjna działalność usługowa polegająca na 
udzielaniu gościny podróżnym. Działalność ta zaspokaja potrzeby wypoczynku i wyżywie-
nia oraz noclegów, higieny i rozrywek kulturalnych oraz potrzeby łączności z otoczeniem. 
Hotelarstwo jest ponadto integralną częścią turystyki. Jest to również zawód polegający 
na świadczeniu gościom hotelowym różnych usług3.

Ustawa o usługach turystycznych definiuje hotele jako obiekty posiadające minimum 
10 pokoi, w tym większość to pokoje jedno- i dwuosobowe. Hotele są obiektami świadczą-
cymi szeroki zakres usług związanych z pobytem gości4 – usług, których turyści zostali 
pozbawieni po opuszczeniu miejsca zamieszkania. Zakres usług oferowanych turystom 
przez hotele stale się rozszerza. Do zobowiązań hotelu wobec gości można zaliczyć:

 ● zapewnienie bezpieczeństwa przebywającym tam gościom,
 ● zapewnienie wygodnych warunków, co najmniej deklarowanego standardu obiektu 

i poziomu oferowanych usług,
 ● zapewnienie gościom miłej atmosfery pobytu oraz wysokiego poziomu etyczno-moral-

nego zatrudnionych pracowników, a także wysokich kwalifikacji personelu.
Rozwój hotelarstwa we współczesnym świecie jest determinowany kilkoma ważnymi 

czynnikami:
 – rozwojem komunikacji,
 – wzrostem dochodów ludności,
 – wzrostem wymagań podróżnych – turystów,

1 C. Witkowski, M. Kachniewska, Hotelarstwo w gospodarce turystycznej, WSE Almamer, Warszawa 2005, s. 17. 
2 M. Turkowski, Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 2003, s. 13.
3 G. Koncewicz, J. Grabowski, Hotelarstwo, cz. 1, CKU, Jelenia Góra 1980, s. 10.
4 Ustawa – O usługach turystycznych z dn. 29.08.1997 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 187.
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 – nasilającą się konkurencją w sferze usług hotelarskich,
 – przemianami demograficznymi, zwłaszcza w krajach rozwiniętych gospodarczo itp.5

Obiekty hotelarskie prowadzące działalność komercyjną podlegają oddziaływaniu 
warunków rynkowych, ekonomicznych i społecznych. W branży hotelarskiej istnieje i na-
tęża się konkurencja mająca na celu pozyskanie możliwie największej liczby gości. Każdy 
hotel, by mógł sprzedać dużo produktów/usług, powinien świadczyć zróżnicowane rodzaje 
tych produktów/usług swoim gościom. Wysoki standard oferowanych usług noclegowych 
i innych jest jednym z najważniejszych zadań branży hotelarskiej. 

We współczesnym świecie szybko wzrasta tempo przemian gospodarczych, spo-
łecznych i obyczajowych. To sprawia, że hotelarze muszą stale wprowadzać innowacje 
techniczno-organizacyjne oraz dokładać starań i szkolić pracowników. Dlatego istotą 
hotelarstwa będzie też stałe badanie, jakich nowych usług i udogodnień oczekują goście6.

Syntetyczna charakterystyka województwa świętokrzyskiego

Województwo świętokrzyskie (w niniejszym opracowaniu wyrażenia woj. świętokrzyskie 
i Region Świętokrzyskie będą używane zamiennie), położone jest w środkowo-południowej 
części Polski, na obszarze Wyżyny Kieleckiej, Niecki Nidziańskiej i Wyżyny Przedborskiej. 
Graniczy ono z sześcioma innymi województwami. Odległość Kielc od największych 
aglomeracji Polski, tzn. warszawskiej, łódzkiej, krakowskiej i katowickiej, wynosi zaledwie 
120–180 km. Rysunek 1 ilustruje położenie województwa świętokrzyskiego.

Rys. 1. Położenie województwa świętokrzyskiego na terytorium Polski
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski [7.05.2019].

5 W. Bocho i in., Organizacja pracy w hotelarstwie, Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2007, s. 23 i dalsze.
6 C. Witkowski, Hotelarstwo, cz. 1, WSE Almamer, Warszawa 2007, s. 33–34.
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Powierzchnia woj. świętokrzyskiego wynosi zaledwie 11,7 tys. km2. Stanowi to 3,7% 
terytorium Polski (15. miejsce). Nieco mniejsze jest tylko woj. opolskie. Ludność oma-
wianego województwa wynosi nieco ponad 1,3 mln osób (3,4% populacji całego kraju). 
Stolicą woj. świętokrzyskiego są Kielce. Stanowią one gospodarcze i kulturalne serce 
regionu. Region Świętokrzyski posiada wiele niezaprzeczalnych atutów upoważniają-
cych do uznania go za niezwykle atrakcyjny pod względem turystycznym. Powierzchnia 
o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych stanowi 69,1% ogólnej 
powierzchni regionu. Naturalne walory turystyczne są wzbogacone o rozliczne antropo-
geniczne atrakcje turystyczne. Ziemia Świętokrzyska charakteryzuje się bowiem dużą 
liczbą zabytkowych obiektów sakralnych oraz cywilnych i zabytkowych budowli. Dużą 
wartość dla turystów mają atrakcje kulturowe, a więc zabytki kultury materialnej i du-
chowej7.

Baza noclegowa w województwie świętokrzyskim

Jak już wspomniano, jednym z podstawowych elementów infrastruktury turystycznej 
jest baza noclegowa. Jest ona zarazem częścią składową zagospodarowania turystycz-
nego danej destynacji. Do bazy noclegowej zalicza się hotele, motele, pensjonaty, domy 
wypoczynkowe itp. Baza noclegowa zwiększa dostępność każdego regionu dla turystów. 
Barierą ograniczającą napływ turystów, a zwłaszcza zagranicznych, jest jeszcze rela-
tywnie uboga baza hotelarska w woj. świętokrzyskim. Celem zwiększenia potencjału 
turystycznego i zintensyfikowania ruchu turystycznego w woj. świętokrzyskim podjęto 
szereg działań, w tym rozpoczęto rozwój i modernizację obiektów noclegowych, gastro-
nomicznych, urządzeń rekreacyjnych itp.8 Baza noclegowa w Regionie Świętokrzyskim 
jest rozmieszczona nierównomiernie. Większość obiektów hotelarskich znajduje się 
w Podregionie Gór Świętokrzyskich (ok. 50%). W całym badanym regionie rosła jednak 
liczba obiektów bazy noclegowej, a także miejsc noclegowych. Dla przykładu można 
podkreślić, że w 2018 roku liczba zakładów noclegowych w stosunku do 2012 roku wzros-
ła o 45 placówek, w tym liczba hoteli wzrosła o 35 jednostek. Ogółem w 2018 roku 
w woj. świętokrzyskim funkcjonowało 251 obiektów noclegowych, które dysponowały 
17,8 tys. miejscami noclegowymi. Tabela 1 zawiera dane dotyczące bazy noclegowej 
w woj. świętokrzyskim w latach 2012–2018.

7 K. Iwan, B. Iwan, Szlaki turystyczne w Górach Świętokrzyskich, [w:] Kultura i przyroda w turystyce górskiej, 
red. B. Iwan, WSTiJO, Warszawa 2017, s. 36–37; Województwo Świętokrzyskie, seria Polska niezwykła, Demart, 
Warszawa 2008, s. 51.B. Iwan, Turystyka biznesowa w Regionie Świętokrzyskim, „Zeszyty Naukowe WSTiJO 
w Warszawie” 2012, 9(1), s. 46–47.
8 B. Iwan, Turystyka biznesowa…, op. cit., s. 48–51.
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Tabela 1. Baza noclegowa w województwie świętokrzyskim w latach 2012–2018

Wyszczególnienie 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok
Obiekty 206 215 231 246 252 248 251

Miejsca  
noclegowe 13 157 14 188 14 898 16 101 16 870 16 631 17 778

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika statystycznego województwa świętokrzyskiego 2017, 
Urząd Statystyczny w Kielcach, Kielce 2017, s. 20; Turystyka w 2018 r., GUS, Warszawa 2019, s. 27.

Zgodnie z danymi tabeli 1 baza noclegowa w Regionie Świętokrzyskim była syste-
matycznie rozwijana. W latach 2012–2018 przybyło tam bowiem 45 zakładów noclego-
wych (prawie o 22%). W 2018 roku w stosunku do 2017 przybyły 3 obiekty noclegowe. 
Niestety w 2018 roku w porównaniu z rokiem 2017 ubyły 3 hotele – były to jednak hotele 
najniższych kategorii. Liczba miejsc noclegowych w latach 2012–2018 wzrosła natomiast 
o 4,6 tys., tzn. o 35,1%. Tabela 2 prezentuje natomiast rodzaje obiektów noclegowych 
w woj. świętokrzyskim na koniec lipca 2018 roku.

Tabela 2. Turystyczne obiekty noclegowe w województwie świętokrzyskim – stan na koniec lipca 
2018 roku

Rodzaje obiektów Liczba obiektów w 2017 roku Liczba obiektów w 2018 roku
Ogółem 248 251

Obiekty hotelowe 140 137

Hotele 101 98

Motele 10 –

Pensjonaty 16 –

Inne obiekty hotelowe 13 –

Pozostałe obiekty 108 114
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika statystycznego województwa świętokrzyskiego 2017, 
Urząd Statystyczny w Kielcach, Kielce 2017, s. 22; Turystyka w 2018 r., GUS, Warszawa 2019, s. 27.

Według danych zawartych w tabeli 2 bazę noclegową w woj. świętokrzyskim w 2018 
roku reprezentowało 137 obiektów hotelarskich oraz 114 innych obiektów noclego-
wych (schroniska, ośrodki wczasowe, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe itp.). Wśród 
137 obiektów hotelarskich funkcjonowało natomiast 98 hoteli. Należy podkreślić, że 
obiekty hotelowe dominowały w strukturze bazy noclegowej ogółem. Udział ten wynosił 
prawie 55%. Aby pełniej podkreślić dynamikę wzrostu liczby hoteli należy stwierdzić, że 
w 2005 roku w woj. świętokrzyskim było zaledwie 31 hoteli. Zatem w latach 2005–2018 
liczba hoteli w woj. świętokrzyskim uległa więcej niż potrojeniu.

W woj. świętokrzyskim turyści mogą korzystać z hoteli różnych kategorii, tzn. z hoteli ozna-
czonych od jednej do pięciu gwiazdek. Dominują tam jednak hotele dwu- i trzygwiazdkowe. 
Stanowiły one w 2018 roku nieco ponad 70%. Udział hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych 
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oraz moteli i pensjonatów wyniósł ponad 25%. Mimo rozwoju budownictwa hotelarskiego 
nadal zbyt mało inwestuje się w hotele o najwyższym standardzie, są one natomiast nie-
zbędne z uwagi na rosnącą liczbę turystów biznesowych, biorących udział m.in. w Targach 
Kielce S.A. 

W tabeli 3 zawarto dane dotyczące turystycznych obiektów noclegowych ogółem 
w Polsce oraz w woj. świętokrzyskim i w trzech województwach o największej liczbie 
tych obiektów. 

Tabela 3. Turystyczne obiekty noclegowe według województw – stan na 31 lipca 2018 roku

Województwa Ogółem % ogółu Obiekty hote-
larskie razem

W tym 
hotele

Pozostałe obiekty 
noclegowe razem*

Polska, rok 2017 10 681 100 4064 2540 6617

Polska, rok 2018 11 076 100 4179 2592 6897

Woj. małopolskie 1510 13,6 552 374 958

Woj. pomorskie 1637 14,8 350 202 1287

Woj. zachodnio- 
pomorskie

1553 14,0 299 129 –

Woj. świętokrzyskie 251 2,3 137 98 114
 

*Kempingi i pola namiotowe oraz pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Turystyka w 2018 r., GUS, Warszawa 2019, s. 27.

Dane zaprezentowane w tabeli 3 informują, że na koniec lipca 2018 roku funkcjo-
nowało ogółem 11 076 obiektów noclegowych w Polsce. Oznacza to, że ich liczba 
w stosunku do 2017 roku wzrosła o 395. Wśród nich najwięcej obiektów noclegowych 
było zlokalizowanych w woj. pomorskim, tzn. 1637. Stanowiły one 14,8% ogółu obiektów 
noclegowych w kraju. Liczba obiektów hotelarskich osiągnęła tam natomiast poziom 350, 
tzn. o 8 więcej niż w 2017 roku. Liczba hoteli osiągnęła zaś poziom 202 obiektów. Z kolei 
pozostałych obiektów noclegowych funkcjonujących w woj. pomorskim było 1287. Na 
drugim miejscu w 2018 roku uplasowało się woj. zachodniopomorskie, z liczbą obiek-
tów noclegowych ogółem wynoszącą 1553. W regionie tym było jednak tylko 299 obiektów 
hotelarskich, w tym tylko 129 hoteli. Następne miejsce przypadło woj. małopolskiemu 
z 1510 obiektami noclegowymi, w tym 552 obiektami hotelarskimi i aż 374 hotelami. 
Udział hoteli w obiektach noclegowych wynosił tam 67,7% – było to aż o 10 punktów 
procentowych więcej niż w woj. pomorskim i o 11,4 punktów procentowych więcej niż 
w zachodniopomorskim.

Na tle regionów o największej liczbie obiektów noclegowych woj. świętokrzyskie 
prezentuje się dość skromnie, ponieważ w 2018 roku w województwie tym funkcjono-
wało łącznie 251 turystycznych obiektów noclegowych, tzn. 2,3% ogółu tego rodzaju 
obiektów w kraju. W woj. świętokrzyskim w 2018 roku działało 137 obiektów hotelowych, 
w tym 98 hoteli, tj. 71,5% w stosunku do liczby obiektów hotelarskich i był to najwyższy 
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wskaźnik w skali kraju. Biorąc pod uwagę nawet to, że jest to jedno z najmniejszych 
województw w kraju, należy ocenić, iż liczba obiektów hotelarskich i samych hoteli jest 
tam zbyt mała. Stwierdzenie to jest uzasadnione tym bardziej, że Region Świętokrzyski 
należy do nielicznych regionów o dużej koncentracji walorów turystycznych naturalnych 
i antropogenicznych. W związku z tym należy zaakcentować, że ważnym zadaniem władz, 
w tym turystycznych, woj. świętokrzyskiego jest działanie na rzecz budowy większej liczby 
hoteli. Województwo świętokrzyskie w strategii rozwoju powinno położyć nacisk na rozwój 
budownictwa hoteli o wysokim standardzie, tzn. cztero- i pięciogwiazdkowych.

Z kolei w tabeli 4 zawarte zostały dane o liczbie miejsc noclegowych w Polsce, w tym 
w woj. świętokrzyskim oraz – w celach porównawczych – w trzech wybranych wojewódz-
twach.

Tabela 4. Miejsca noclegowe według województw  – stan na 31 lipca 2018 roku

Województwa Ogółem % ogółu Obiekty hote-
larskie razem

W tym 
hotele

Pozostałe obiekty 
noclegowe razem*

Polska, rok 2017 773 957 100 335 917 261 508 438 040

Polska, rok 2018 798 723 100 353 785 273 834 444 938

Woj. małopolskie 101 065 12,7 52 776 43 504 48 289

Woj. pomorskie 115 901 14,5 30 377 21 901 85 524

Woj. zachodnio- 
pomorskie

138 094 17,3 29 806 18 909 108 288

Woj. świętokrzyskie 17 778 2,2 8889 7674 8889
 

*Kempingi i pola namiotowe oraz pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Turystyka w 2018 r., GUS, Warszawa 2019, s. 30.

Z danych tabeli 4 wynika, że na koniec lipca 2018 roku w Polsce było 798 723 miejsc 
noclegowych w kraju, tzn. o 24 766 więcej niż w roku 2017. W obiektach hotelarskich 
było natomiast 353 785 miejsc noclegowych, tzn. o 17 868 więcej niż w poprzednim roku. 
W hotelach do dyspozycji gości było ponad 273 800 miejsc noclegowych. Oznacza to, że 
hotele zapewniały 77,4% miejsc noclegowych, jeśli chodzi o obiekty hotelarskie razem, 
zatem 22,6% miejsc noclegowych było zlokalizowanych w motelach, pensjonatach i in-
nych obiektach hotelarskich. Wybrane do porównań woj. pomorskie oferowało podróżnym 
ogółem 115 901 miejsc noclegowych (14,5% ogółu tego rodzaju miejsc w kraju), a tylko 
30 377 w obiektach hotelarskich. W samych hotelach było natomiast 21 901 miejsc 
noclegowych do dyspozycji podróżnych. Z kolei woj. zachodniopomorskie dysponowało 
138 094 miejscami noclegowymi (17,3% ogółu w Polsce). W obiektach hotelarskich tego 
regionu było jednak 29 806 miejsc hotelowych, natomiast w samych hotelach 18 909, 
tzn. o wiele mniej niż w woj. małopolskim i pomorskim. Oznacza to, że województwo to 
oferuje najwięcej w Polsce miejsc noclegowych w pozostałych obiektach noclegowych 
(kempingi i pola biwakowe, pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne). Jeżeli chodzi 
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o woj. małopolskie, to oferowało ono 101 065 miejsc noclegowych łącznie (12,7% w stosun-
ku do ogółu miejsc noclegowych kraju). Obiekty hotelarskie woj. małopolskiego oferowały 
52 776 miejsc noclegowych, w tym aż 43 504 w hotelach.

Woj. świętokrzyskie w 2018 roku dysponowało zaledwie 17 778 miejscami noclego-
wymi, tj. 2,2% w skali kraju. W obiektach hotelarskich natomiast znajdowało się 8889 
miejsc noclegowych, w tym w hotelach 7674. Wskaźnik udziału miejsc noclegowych 
w hotelach w stosunku do łącznej liczby miejsc w obiektach hotelarskich wynosił 86,3% 
i był on wyższy niż w pozostałych porównywanych województwach oraz w odniesieniu 
do całego kraju.

Reasumując, należy podkreślić, że niestety baza noclegowa, w tym hotelarska, 
w woj. świętokrzyskim jest stosunkowo uboga, zarówno w stosunku do atrakcyjności 
turystycznej, jak i potrzeb turystów. Aktualny stan bazy noclegowej, w tym hotelarskiej, 
oddziałuje niestety hamująco na dynamikę wzrostu ruchu turystycznego w Regionie 
Świętokrzyskim. O niedostatecznym rozwoju bazy noclegowej świadczy również niski 
wskaźnik liczby turystycznych obiektów noclegowych na 100 km2. W woj. świętokrzyskim 
wyniósł on w 2018 roku 2,1 przy średniej krajowej 3,4. Dużo wyższymi wskaźnikami 
w tej dziedzinie odznaczały się woj. małopolskie (10,1), pomorskie (8,9) i zachodnio-
pomorskie (6,3)9. 

Nowoczesne rozwiązania w wybranych hotelach województwa 
świętokrzyskiego

W hotelarstwie województwa świętokrzyskiego następuje systematyczne wdrażanie 
nowoczesnych rozwiązań zgodnie z tendencjami w hotelarstwie europejskim i światowym. 
Poniżej zostały przedstawione wybrane dobre praktyki hotelarskie z uwzględnieniem 
innowacyjnych rozwiązań.

A. Busko-Zdrój

 ● Hotel Medical Spa & Wellness „Słoneczny Zdrój”****. Jest to designerski i nowo-
czesny hotel. Urzeka elegancją oraz wysokim standardem oferowanych gościom usług. 
Obsługa oraz posiłki w restauracjach są gwarancją satysfakcji każdego z gości. Hotel 
oferuje 120 nowoczesnych i funkcjonalnych pokoi jedno- i dwuosobowych (w tym 
cztery apartamenty). Są one wyposażone w minibar, sejf i TV satelitarną, klimatyzację 
oraz internet.

9 Turystyka w 2018 r., GUS, Warszawa 2019, s. 66.
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Fot. 1. Hotel Słoneczny Zdrój w Busku-Zdroju
Źródło: http://www.swietokrzyskie.pl/nocleg2.php?rodzaj=hotel [12.08.2019].

 ● Hotel Bristol Art & Medical SPA****. To ekskluzywny obiekt w Busku-Zdroju. Tam 
współczesność łączy się z tradycją. Harmonia jest utrzymywana między tradycyjny-
mi zabiegami sanatoryjnymi przy wykorzystaniu naturalnych zasobów leczniczych 
a najnowszymi technologiami w leczeniu. Bazują one na najwyższej klasy sprzęcie 
medycznym i rehabilitacyjnym. Sprzyja to oczywiście odzyskaniu zdrowia psychicznego 
i fizycznego przez gości – kuracjuszy. 

 ● Hotel-Sanatorium „Słowacki SPA”***. Jest to hotel usytuowany w centrum Uzdro-
wiska Busko-Zdrój, tuż obok Parku Zdrojowego. Obiekt oferuje własny kompleks 
parkowy oraz nowoczesne zaplecze zabiegowe, w tym urządzenia do kąpieli w so-
lance siarkowej. Goście mogą bezpłatnie korzystać z basenu z dyszami do hydroma-
sażu oraz sauny i wanny z hydromasażem. Do ich dyspozycji jest również centrum 
fitness oraz stół bilardowy. Na terenie obiektu znajduje się ponadto salon fryzjerski 
i kosmetyczny.

B. Cedzyna koło Kielc

 ● Hotel „Uroczysko” SPA & Business****. Hotel ten oferuje bezpłatny dostęp do 
nowoczesnego centrum SPA i odnowy biologicznej z krytym basenem oraz wannami 
z hydromasażem i łaźnią parową. Wyposażenie pokoi hotelowych obejmuje klimaty-
zację oraz bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu. Urozmaicone śniadania 
w formie bufetu szwedzkiego serwowane są codziennie rano w restauracji. Specjali-
zuje się ona w daniach kuchni staropolskiej i międzynarodowej. Latem goście mogą 
również zjeść posiłek na tarasie. 
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Fot 2. Hotel Uroczysko
Źródło: https://www.konferencje.pl [5.09.2019].

Fot. 3. Sala konferencyjna Hotelu Uroczysko
Źródło: http://www.hoteluroczysko.pl [5.09.2019].

C. Dąbrowa koło Kielc

 ● Odyssey ClubHotel Wellness & SPA*****. Jest to elegancki hotel. Odyssey ClubHotel 
Wellness & SPA umożliwia gościom bezpłatny dostęp do basenu i strefy saun. W ho-
telowym SPA goście mogą korzystać z rozmaitych zabiegów. Na miejscu znajduje się 
także restauracja oraz klub nocny. Nowoczesne pokoje hotelowe urządzone są w cie-
płych oraz pastelowych kolorach. Wszystkie pokoje wyposażone zostały w klimatyzację 
i 37-calowy telewizor LED. Do dyspozycji gości jest również bezpłatne WiFi. Odyssey 
ClubHotel specjalizuje się w masażach oraz zabiegach kosmetycznych i zabiegach 
medycyny estetycznej. Centrum SPA and Wellness dysponuje także basenem so-
lankowym i dużym basenem rekreacyjnym oraz trzema saunami oraz łaźnią parową 
i wanną z hydromasażem, a także tarasami i salą ze sprzętem do ćwiczeń wysiłkowych. 

Fot. 4. Hotel Odyssey ClubHotel Wellness & SPA w Dąbrowie
Źródło: http://www.swietokrzyskie.pl/nocleg2.php?rodzaj=hotel [12.12.2018].
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D. Kielce

 ● Best Western Grand Hotel****. Obiekt ten położony jest w centrum Kielc, naprzeciwko 
dworca kolejowego oraz w pobliżu dzielnicy biznesowej. Hotel Best Western oferuje 
gościom klimatyzowane pokoje. W pokojach znajduje się minibar, własna łazienka 
z prysznicem oraz telewizor z dostępem do kanałów satelitarnych. We wszystkich po-
mieszczeniach zapewniono bezpłatne WiFi. W obrębie hotelu usytuowane jest ponadto 
Centrum Fitness i SPA oraz Centrum Odnowy Biologicznej, gdzie dostępne są masaże 
i łaźnia parowa. Do dyspozycji gości jest również bar oraz restauracja z wyborem dań 
z karty. Obiekt ten posiada również klimatyzowane sale konferencyjne i bankietowe, 
które wyposażono w nowoczesny sprzęt. 

Fot. 5. Hotel Best Western Grand Hotel
Źródło: http://www.swietokrzyskie.pl/nocleg2.php?rodzaj=hotel [10.09.2019].

 ● Binkowski Hotel****. Jest to czterogwiazdkowy hotel. Zlokalizowany został w zielonym 
Parku Baranowskim, w pobliżu rezerwatu przyrody Biesak-Białogon. Obiekt oddalony 
jest o 3 km od centrum miasta i o 1,2 km od stoku narciarskiego Stadion oraz o 7,5 km 
od Targów Kielce. Wszystkie pokoje w hotelu są klimatyzowane i klasycznie urządzone. 
W każdym z nich znajduje się telewizor z płaskim ekranem oraz lodówka i biurko. We 
wszystkich pokojach znajduje się łazienka z prysznicem oraz ręcznikami. Niektóre 
pokoje mają również balkon. W Hotelu Binkowski mieści się Centrum Odnowy Biolo-
gicznej z basenem, trzema saunami i grotą solną oraz siłownią. Do dyspozycji gości 
hotelowych jest kort do squasha, symulator gry w golfa oraz stół bilardowy, a także 
zaplecze biznesowe i konferencyjne. Obiekt ten dysponuje prywatnym parkingiem 
oraz bezpłatnym WiFi. 
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Fot. 6. Hotel Binkowski w Kielcach
Źródło: http://www.swietokrzyskie.pl/nocleg2.php?rodzaj=hotel [18.09.2019].

 ● Hotel „Tęczowy Młyn”****. Wyróżnia się dogodną lokalizacją naprzeciwko głównego 
wejścia na teren Targów Kielce. Oferuje on gościom i turystom biznesowym noclegi 
w komfortowych i nowoczesnych pokojach, a także siłownię oraz nowocześnie wy-
posażone sale konferencyjne. W hotelu działa restauracja i bar. Wszystkie pokoje 
są klimatyzowane oraz jasne i gustownie urządzone. W każdym pokoju znajduje się 
telewizor z dostępem do kanałów satelitarnych oraz zapewnione jest bezpłatne WiFi. 

 

Fot. 7. Hotel Tęczowy Młyn
Źródło: http://www.swietokrzyskie.pl/nocleg2.php?rodzaj=hotel [23.09.2019].
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 ● Hotel „Willa Hueta”****. Hotel ten mieści się w odrestaurowanej willi z 1913 roku, 
położonej w spokojnej części centrum miasta. Fot. 8. przedstawia hotel „Willa Hueta”.

Fot. 8. Hotel Willa Hueta
Źródło: http://willahueta.pl/ [6.09.2019].

W Kielcach i innych miejscowościach badanego regionu funkcjonuje ponadto wiele 
innych hoteli jedno-, dwu-, trzy- i czterogwiazdkowych. Na przykład w Kostomłotach koło 
Kielc znajduje się czterogwiazdkowy Hotel Grafit. Wśród hoteli czterogwiazdkowych 
świadczących usługi hotelarskie należy wymienić również Hotel Medical SPA „Malinowy 
Zdrój” w Solcu-Zdroju. W Starachowicach jest natomiast położony czterogwiazdkowy 
hotel „Europa”.

Istota innowacji w hotelarstwie 

Innowacyjność to proces wdrażania nowych rozwiązań oraz unowocześnień w dzie-
dzinach architektury i budownictwa, a także produkcji dóbr i świadczenia usług, w tym 
hotelarskich oraz gastronomicznych. Innowacyjność obejmuje także proces wprowadzania 
na rynek nowych ofert dla nabywców, wytwarzanych przy użyciu innowacyjnych metod 
produkcji i świadczenia usług. Innowacje natomiast oznaczają nowe rozwiązania kon-
strukcyjne, usługowe, techniczno-technologiczne i organizacyjne. Nowe rozwiązania 
są także elementem marketingowego i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwami 
hotelarskimi i innymi. 

Wdrażanie innowacji buduje także markę przedsiębiorstwa hotelarskiego. Wprowa-
dzanie nowych rozwiązań (innowacji) powinno być poprzedzone badaniami i analizą 
rynku usług hotelarskich oraz zmieniających się potrzeb i preferencji gości hotelowych. 
Wprowadzanie innowacji w dziedzinie hotelarstwa wynika z kilku przesłanek, m.in.: 
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 – z narastającej konkurencji wewnętrznej i zewnętrznej,
 – ze zmieniających się potrzeb i upodobań gości hotelowych (turystów),
 – z rosnących dochodów społeczeństwa.

Innowacje w przedsiębiorstwach usługowych takich jak hotele mają różny zasięg oraz 
różną głębokość i zróżnicowany charakter. Mogą to być innowacje głębokie, np. nowe roz-
wiązania w dziedzinie budownictwa hotelowego bądź aranżacji wnętrz hotelu, świadczenie 
nowych usług. Mogą to być również innowacje płytkie o charakterze raczej kosmetycznym. 
Reasumując, należy podkreślić, że wdrażanie innowacji – nowoczesnych rozwiązań – 
przez obiekty hotelarskie zapewnia skuteczniejszy i efektywniejszy proces różnicowania 
ofert dla gości hotelowych, a więc dla rynków docelowych.

Narastająca konkurencja na rynku usług hotelarskich powoduje, że oferta produktowa/
usługowa obiektów hotelarskich jest bardziej urozmaicona. Współcześni turyści przywiązują 
coraz większą wagę do jakości oferowanych usług oraz niepowtarzalności oferty produkto-
wej10. Trendy rozwoju współczesnego hotelarstwa powstają ponadto pod wpływem czynników 
o charakterze wewnętrznym (wynikających ze specyfiki branży) oraz zewnętrznym (wynika-
jących ze zmian w gospodarkach narodowych i gospodarce globalnej). Na rynku produktów 
hotelarskich postępuje też wdrażanie nowych metod zarządzania obiektami hotelowymi oraz 
podnoszenie standardów obsługi gości. Współczesne hotelarstwo jest także ukierunkowane 
na wdrażanie zachowań proekologicznych w budownictwie i działalności hoteli.

Nowoczesne rozwiązania (innowacje) w usługach hotelarskich

Współczesne hotele nie ograniczają się już do świadczenia gościom usług noclegowych 
i gastronomicznych (podstawowych). Hotele, w tym te w woj. świętokrzyskim, systema-
tycznie wzbogacają ofertę o różnorodne usługi dodatkowe. Przemiany i wprowadzanie 
nowoczesnych rozwiązań produktowych jest też wynikiem zmian w popycie konsumen-
tów – gości hotelowych11. Właściciele hoteli oraz sieci hotelowych dążą do uatrakcyjnienia 
pobytu turystów w swoich placówkach. W przeszłości hotele były postrzegane jako element 
celu podróży. Współcześnie natomiast stają się niekiedy celem podróży, potrzeby gości 
hotelowych są bowiem zróżnicowane. Uzależnione są one od wielu czynników związanych 
z celami podróży, z wykonywaną pracą zawodową oraz nauką i wypoczynkiem, a także 
sportem i sprawami osobistymi.

W rozwoju współczesnego hotelarstwa kształtują się nowe trendy. Budowane są hotele 
ekskluzywne dla gości o wysokich dochodach (zamożnych). 

 ● Na hotele zamieniane są, po odpowiedniej adaptacji, pałace oraz dworki i inne obiekty 
zabytkowe (młyny, wiatraki itp.). Nastawione są one na obsługę gości elitarnych – za-
możnych, poszukujących nietypowych miejsc wypoczynku i spędzenia wolnego czasu. 

 ● Obok tego buduje się budżetowe (ekonomiczne) hotele dla mniej zamożnych klientów. 

10 C. Witkowski, Kierunki rozwoju współczesnego hotelarstwa. Hotelarstwo. Usługi. Eksploatacja. Zarządzanie, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 19.
11 M. Kachniewska, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelarskiego, SGH, Warszawa 2009, 
s. 132.
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 ● Od szeregu już lat powstają hotele biznesowe. Zajmują się one głównie obsługą zjaz-
dów, konferencji i kongresów oraz targów, a także różnego rodzaju szkoleń, eventów, 
imprez korporacyjnych.

 ● Obserwowane jest także relatywnie nowe zjawisko polegające na budowie hoteli nasta-
wionych na obsługę gości (turystów) preferujących aktywny wypoczynek. Goście mogą 
tam wypożyczać rowery, narty, kajaki, żaglówki i inny sprzęt sportowy do uprawiania 
rekreacji ruchowej. Tego rodzaju obiekty sytuowane są na obszarach o uznanych 
walorach turystycznych.
Specjalizacja obiektów hotelarskich jest determinowana kilkoma czynnikami, m.in. 

narastaniem konkurencji i brakiem możliwości oferowania szerokiego wachlarza pro-
duktów dostosowanych do potrzeb wielu segmentów rynku hotelarskiego jednocześnie. 
W rezultacie powstają hotele oferujące produkty nowe i odmienne od dotychczasowych – 
przeznaczone dla poszczególnych segmentów gości hotelowych.

Oprócz wymienionych wcześniej tendencji w rozwoju nowych rozwiązań w hotelarstwie 
należy wymienić jeszcze inne zjawiska związane ze współczesnym hotelarstwem. Dla 
emerytów rozwija się bowiem sieć hoteli typu „Hotelia”. Obiekty te budowane są z myślą 
o świadczeniu usług dla osób starszych („trzeciego wieku”). Osoby starsze mogą tam prze-
bywać od kilku dni do kilku miesięcy. Innym nowym rozwiązaniem (trendem) jest oferowanie 
przez sanatoria atrakcyjnej oferty hoteli-sanatoriów. Stosunkowo nowym zjawiskiem jest 
ponadto organizowanie hoteli na wodzie. Tego typu obiekty po odpowiedniej adaptacji orga-
nizowane są na wycofanych z eksploatacji statkach lub barkach. Dla klientów poszukujących 
nietypowych i ekstremalnych miejsc wypoczynku buduje się hotele z lodu, tzw. hotele „igloo”. 
W hotelach tych wszystko wykonane jest z lodu, tzn. łóżka, biurka, telefony itp. Pokoje wy-
posażone są w śpiwory, w których można wytrzymać temperaturę do -15 stopni Celsjusza12. 

Na rynku hotelarskim można wyróżnić cztery typy hoteli, a więc hotele przeznaczone 
dla sprofilowanych segmentów turystów.

 ● Hotele miejskie. Cechują się szerokim zakresem usług świadczonych dla gości ho-
telowych.

 ● Hotele dla podróżnych tranzytowych. Lokalizowane są przy szlakach komunikacyjnych 
oraz w pobliżu portów lotniczych, dworców kolejowych itp.

 ● Hotele wypoczynkowe. Są lokalizowane w miejscowościach turystyczno-wypoczyn-
kowych. Główni goście to rodziny z dziećmi. Hotele te oferują możliwość korzystania 
z basenu, siłowni, jacuzzi, sklepów, kortów tenisowych, gabinetów kosmetycznych itp.13

 ● Hotele konferencyjno-kongresowe. Oferują one oprócz noclegów i wyżywienia różnej 
wielkości sale konferencyjne dla turystów biznesowych. W ofercie mają też liczne do-
datkowe usługi. Jeszcze inne obiekty noclegowe to motele przeznaczone do obsługi 
turystów zmotoryzowanych14.

12 M. Turkowski, Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 2003, s. 71–76.
13 A. Konieczna-Domańska, Gospodarka turystyczna. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2014, s. 51 i dalsze.
14 M. Milewska, B. Włodarczyk, Hotelarstwo, Podstawowe wiadomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2009, s. 97.
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Nowym trendem w hotelarstwie jest ponadto rozwój aparthoteli. Oferują one turystom 
umeblowane mieszkania lub domy na różne okresy.

Hotele cztero- i pięciogwiazdkowe (a także trzygwiazdkowe znajdujące się w miej-
scowościach wypoczynkowych) zobowiązane są do zaoferowania turystom usług rekre-
acyjno-wypoczynkowych15. W hotelach są zatrudnieni specjaliści w dziedzinie rekreacji i do 
ich zadań należy urozmaicenie czasu wolnego gościom hotelowym. Bardzo często w tych 
obiektach znajdują się baseny, sauny, łaźnie parowe, solarium, siłownie, centra odnowy 
biologicznej, a także gabinety masażu. Dodatkowo umieszcza się również w obiektach 
hotelowych urządzenia do rekreacji i rozrywki, tj. stoły bilardowe, stoły do tenisa stołowego 
oraz kręgielnie. W bezpośrednim otoczeniu hoteli często można spotkać korty tenisowe, 
boiska sportowe, place zabaw dla dzieci, wypożyczalnie sprzętu sportowego i wypoczyn-
kowego. W wyniku nasilającej się konkurencji na rynku hotelarskim przedsiębiorstwa 
rzadko poprzestają na ofercie podstawowej. 

W województwie świętokrzyskim w ostatnich latach obserwowano poszerzenie 
wachlarza oferty usługowej w hotelach, w tym dotyczącej rekreacji i wypoczynku. Po-
prawę odnotowano w przypadku wyposażenia obiektów noclegowych w urządzenia 
sportowo-rekreacyjne. Szybko zwiększała się również liczba obiektów posiadających 
boisko do siatkówki lub koszykówki. W 2017 roku było ich o 14 więcej niż w roku 
2009. Liczba obiektów wyposażonych w siłownie wzrosła o 11, saunę – o 12, basen 
kryty – o 8 itp.

Wiele obiektów dysponuje ponadto wypożyczalnią sprzętu turystycznego (np. ro-
werów, nordic walking, nart, łyżew i rolek). Takie udogodnienie występowało w 19,8% 
obiektów. Stoły do bilarda występowały w 19,0% wszystkich obiektów noclegowych, 
boiska – w 17,7%, stoły do tenisa – 17,7 %, sauny – 17,3%. Poziom bazy sportowo-re-
kreacyjnej w Regionie Świętokrzyskim w obiektach noclegowych na tle całego kraju był 
zróżnicowany. Szczególnie duża na tle kraju grupa obiektów świadczyła zabiegi rehabili-
tacyjne. Obiekty hotelowe w woj. świętokrzyskim w 2017 roku oferowały także zaplecze 
konferencyjne, wśród nich 65,7% posiadało salę lub sale konferencyjne. Szczególnie 
wysoki odsetek obiektów z takim wyposażeniem występował w hotelach – 82,2% z nich 
było przygotowanych do prowadzenia konferencji. O coraz wyższym standardzie i dążeniu 
do sprostania oczekiwaniom gości hotelowych świadczy coraz większa liczba obiektów 
noclegowych wyposażonych w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, coraz więcej 
z nich ma bowiem pochylnię wjazdową; jeszcze szybciej zwiększa się grupa obiektów 
wyposażonych w drzwi automatycznie otwierane oraz windę przystosowaną do osób nie-
pełnosprawnych. Coraz więcej obiektów posiada także parking z wyznaczonymi miejscami 
dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W 2017 roku w woj. świętokrzyskim w obiektach 
noclegowych odnotowano 204 placówki gastronomiczne. Zdecydowana większość pla-
cówek (blisko 79%) znajdowała się obiektach hotelowych16.

15 Ustawa – O usługach turystycznych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1553).
16 Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego 2017, Urząd Statystyczny w Kielcach, Kielce 2017, s. 48.
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Postęp technologiczny w hotelarstwie przejawia się więc głównie w unowocześnianiu 
urządzeń w obiektach i automatyzacji świadczonych usług. Przykładem tego rodzaju 
nowych i innowacyjnych rozwiązań mogą być:
 – portale rezerwacyjne porównujące ceny hoteli,
 – aplikacje rezerwacyjne działające na smartfonach,
 – meldowanie gości bez konieczności ich podchodzenia do recepcji hotelowej,
 – tablety w restauracji, dzięki którym można złożyć zamówienie, a obsługa dostarczy 

zamówiony posiłek do stolika konsumentów,
 – smartfon zamiast klucza do pokoju17.

Każdy hotel, a zwłaszcza wyższej kategorii, powinien również podjąć działania służące 
temu, by zakup produktów hotelarskich był możliwie nieskomplikowany (uproszczony)18.

Podsumowanie

Usługi noclegowe zalicza się do podstawowych usług turystycznych. Zakres tych 
usług jest różnorodny, w zależności od potrzeb i preferencji konkretnego segmentu gości 
hotelowych. Baza noclegowa, w tym hotelarska, jest także ważnym komponentem zago-
spodarowania danej destynacji turystycznej. Fundamentalną częścią bazy noclegowej 
we współczesnym świecie są hotele.

Współczesne hotelarstwo podlega głębokim przeobrażeniom technicznym i organiza-
cyjnym oraz jakościowym. Do hoteli wdrażane są różnorodne rozwiązania innowacyjne, 
zwłaszcza w zakresie usług świadczonych na rzecz podróżnych (gości hotelowych).

Przewodnim celem niniejszego opracowania było przedstawienie rozwoju hotelarstwa 
w województwie świętokrzyskim i identyfikacja oraz prezentacja innowacyjnych rozwiązań 
wprowadzanych w hotelarstwie, w tym w Regionie Świętokrzyskim. Opracowanie zawiera 
także rozważania dotyczące istoty hotelarstwa i nowoczesnych rozwiązań techniczno- 

-technologicznych we współczesnym hotelarstwie, w tym wprowadzanych w badanym 
regionie. Postęp techniczno-technologiczny w hotelarstwie współczesnej doby przejawia 
się m.in. nową aranżacją wewnątrz budynków hotelowych oraz instalacją nowoczesnych 
urządzeń i innowacyjnym wyposażeniem hotelu, a także automatyzacją usług świadczo-
nych na rzecz podróżnych.

Istotną część opracowania stanowią ponadto treści dotyczące nowatorskich rozwią-
zań i propozycji w zakresie wachlarza usług świadczonych dla gości hotelowych. Poziom 
i zakres usług hotelarskich mogą bowiem właściwie ocenić finalni nabywcy tych usług, 
tzn. podróżni/turyści.

17 S. Borkowski, E. Wszendobył, Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2007, s. 112.
18 N. Januszewska, Innowacyjność, a konkurencyjność gospodarki turystycznej, Wydawnictwo UE, Wrocław 
2008, s. 68.
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Streszczenie

Usługi hotelarskie, a szerzej noclegowe, należą do podstawowych komponentów pakietu turystycz-
nego. Współczesne hotelarstwo zostało poddane wielokierunkowym przemianom – techniczno- 

-technologicznym, organizacyjnym oraz jakościowym. Głównym celem niniejszego artykułu jest 
identyfikacja i prezentacja procesów wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w hotelach na terenie 
Regionu Świętokrzyskiego. Ważnym celem jest również analiza innowacji wprowadzanych przez 
współczesne hotelarstwo, w tym również w badanym regionie. W woj. świętokrzyskim w 2018 
roku funkcjonowało 137 obiektów hotelarskich, w tym 98 hoteli. W latach 2005–2018 liczba 
hoteli w woj. świętokrzyskim wzrosła ponad trzykrotnie, tzn. z 31 do 98 hoteli. Nadal jest to zbyt 
skromna liczba hoteli w porównaniu do pozostałych regionów, dlatego władze województwa 
świętokrzyskiego powinny intensywnie działać na rzecz szybkiej rozbudowy bazy noclegowej.

Słowa kluczowe: rozwój, baza noclegowa, hotelarstwo, innowacje, województwo świętokrzy-
skie, turystyka
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Abstract

Hotel and accommodation services are among the basic components of the tourist package. 
Contemporary hotel industry has undergone multidirectional changes – technical and techno-
logical as well as organizational and qualitative. The main purpose of this article is to identify 
and present the processes of implementing modern solutions in hotels in the Świętokrzyskie 
Region. An important goal is also the analysis of innovations introduced by modern hotel industry, 
including in the studied Region. In this Region in 2018 there were 137 hotel facilities, including 
98 hotels. In the years 2005–2018 the number of hotels in the province Świętokrzyskie increased 
more than three times (from 31 to 98 hotels). It is still a modest number of hotels compared to 
other regions. That is why the authorities of the Świętokrzyskie voivodeship should intensively 
contribute to the rapid development of the accommodation base.

Keywords: development, accommodation, hotel industry, innovations, Świętokrzyskie Province, 
tourism
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