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ROZWÓJ HOTELI W TURYSTYCZNEJ  
BAZIE NOCLEGOWEJ  

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 
 

Streszczenie 

Trendy, jakie występują we współczesnym hotelarstwie, pokazują, iż dużym zainteresowa- 
niem inwestorów na rynku cieszą się obiekty wielofunkcyjne, dostosowane do wymagań okre-
ślonych grup nabywców. Tego typu obiekty umożliwiają organizację i obsługę różnego rodzaju 
imprez o charakterze biznesowym, czy też imprez okolicznościowych. Ponadto oferują wyszu- 
kaną ofertę gastronomiczną, szeroki wachlarz usług rekreacyjnych oraz unikalne zabiegi spa  
i wellness. 

Dzisiejsze obiekty hotelarskie są bardziej nowoczesne i funkcjonalne. Tego rodzaju hotele 
możemy spotkać na terenie województwa podkarpackiego, a jakość oferowanych usług w tych 
obiektach i interesująca oferta sprawiają, że są one coraz bardziej popularne zarówno wśród 
lokalnych mieszkańców, jak i wśród turystów, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. 

Celem artykułu jest ukazanie kierunków rozwoju branży hotelarskiej na przykładzie kilku 
obiektów hotelarskich znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego. 

Słowa kluczowe: hotelarstwo, obiekty wielofunkcyjne, województwo podkarpackie 
 
 

DEVELOPMENT OF HOTELS IN THE TOURIST 
ACCOMMODATION BASE  

OF THE PODKARPACKIE PROVINCE 
 
 

Summary 

Trends that exist in the modern hotel industry show the great interest of investors in a mul- 
ti-functional properties, tailored to the needs of specific groups of customers. These types of  
facilities allow the organization and service of various events of a business nature or special  
events. In addition, they offer a sophisticated gastronomic offer, a wide range of recreational 
services, and a unique spa and wellness treatments. 

Today's hotel facilities are more modern and functional. This kind of hotels we can meet in  
the Podkarpackie Province, and the quality of services in these facilities, and an interesting of- 
fer make them increasingly popular for both local residents and tourists, not only from Poland  
but also from abroad. The purpose of this article is to show the directions of the hotel industry 
development on a number of hotel properties located in the Podkarpackie Province.  

Keywords: hotel industry, multi-functional properties, the Podkarpackie Province 
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1. Wprowadzenie 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój  
branży hotelarskiej na polskim rynku. W zmieniającym się otoczeniu współczesnych 
obiektów hotelarskich, hotelarze zmuszeni są do proaktywnego działania i tworze- 
nia szans gwarantujących im sukces rynkowy. Zasadnicza siła napędowa dla branży 
hotelarskiej to w głównej mierze podróże indywidualne i grupowe, ale także nowo 
powstające inwestycje, np. olbrzymie centra biznesowe. W najbliższym czasie szansę  
na przyciągnięcie gości będą miały tylko te hotele, które wyróżnią swoją ofertę na  
tle konkurencji [15]. 

Zmiany związane z przemianami społecznymi, obyczajowymi i gospodarczymi 
wymagają od hotelarzy ogromnej elastyczności i wprowadzania innowacji techniczno- 
-organizacyjnych oraz ciągłego doskonalenia pracowników [5]. Rosnące wymagania  
gości hotelowych wymuszają bardziej innowacyjne i kreatywne podejście do realizacji 
inwestycji, w tym wystroju wnętrz czy kształtowania przestrzeni [8]. Dzisiejsze obiekty 
hotelarskie są bardziej nowoczesne i funkcjonalne. Na przykład lobby hotelowe nie  
jest już tylko przestrzenią znajdującą się przy wejściu głównym do hotelu, ale będące 
miejscem wielofunkcyjnym, gdzie można nie tylko odpocząć, ale również spotkać się  
w sprawach biznesowych. Dlatego nowo powstające w Polsce hotele są dostosowane do 
potrzeb rynkowych zarówno pod względem wielkości, jak i charakteru świadczonych 
usług i dodatkowych udogodnień dla gości. 

Eksploracja, interakcja i doświadczenie są głównym tematem przewodnim „po-
kolenia Milenium” – należącego do podstawowych klientów korzystających z usług 
hotelarskich i turystycznych w ciągu najbliższych pięciu – do dziesięciu lat. Ci turyści  
są skłonni zapłacić więcej, w zamian za większe przeżycia z podróży czy też z pobytu  
w danym hotelu. Szukają unikalności i są otwarci na nowe i wyjątkowe doświadcze- 
nia, co bezpośrednio przekłada się na widoczne zmiany zachodzące w obrębie rynku 
hotelarskiego i turystycznego. 

Celem artykułu jest ukazanie kierunków rozwoju branży hotelarskiej na przykładzie 
kilku obiektów hotelarskich znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego. 
Ponadto artykuł przedstawia wybrane trendy, jakie występują w rozwoju hoteli oraz 
rynek hotelarski na obszarze województwa podkarpackiego. 

2. Współczesne hotelarstwo 

Trendy, jakie występują we współczesnym hotelarstwie, pokazują, iż dużym 
zainteresowaniem inwestorów cieszą się obiekty wielofunkcyjne, umożliwiające or-
ganizację i obsługę imprez o charakterze specjalistycznym – konferencji biznesowych  
oraz okolicznościowym – przyjęcia, bankiety. W tego typu obiektach wielofunkcyj- 
nych istotną ich część stanowi pion rekreacyjny, na który składa się oferta szeroko 
rozumianej odnowy biologicznej, z możliwością przeprowadzenia zabiegów fizyko- 
-terapeutycznych, rehabilitacyjnych czy stomatologicznych. 

Coraz częściej w tego typu obiektach można skorzystać ze specjalistycznych  
zabiegów spa o charakterze zdrowotnym, jak i upiększającym. Życie w ciągłym po- 
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śpiechu, stres i związane z nim zmęczenie organizmu, a także moda na zdrowy styl  
życia zgodny z naturą powodują, iż coraz częściej korzystamy z tego rodzaju usług,  
w głównej mierze, aby zredukować wagę, poprawić ogólne samopoczucie czy poprawić 
elastyczność skóry. Słowo spa – sanus per aquam – oznacza „zdrowie przez wodę”. 
Większość zabiegów, jakie są wykonywane w ośrodkach spa, związana jest bezpo- 
średnio z wodą i jej pozytywnym wpływem na stan naszego zdrowia. Ze zdrowym  
stylem życia, w zestawianiu z usługami spa, związane jest również modne dzisiaj  
pojęcie wellness – pochodzące od angielskich słów wellbeing – oznaczające dobro, 
pomyślność i fitness – czyli sprawność fizyczna i dobra kondycja. Od dłuższego czasu 
zauważamy powstawanie coraz to nowych ośrodków, które łączą w sobie tradycyjne 
usługi spa z nowymi kuracjami pochodzącymi z odległych zakątków świata. Oto kilka 
przykładów zróżnicowania ośrodków typu spa: 

♦ Destination spa – w którym nacisk kładzie się na odnowę biologiczną, aktywny 
wypoczynek, edukację dotyczącą zdrowego trybu życia i profilaktyki. Destination  
spa umożliwia realizację określonego celu – utratę kilku kilogramów, oczyszczenie 
organizmu z toksyn lub rzucenie palenia. To miejsce, którego głównym celem jest 
pomoc klientom w rozwijaniu zdrowego stylu życia poprzez: 

• zdrową kuchnię spa, która kładzie nacisk w żywieniu na całe ziarna, świeże 
owoce i warzywa oraz edukację żywieniową, 

• pełen program zajęć fitness i redukcji stresu, 

• terapeutyczne zabiegi spa, w tym masaże, 

• zajęcia edukacyjne, które uczą, jak zachować te zdrowe nawyki w warunkach 
domowych. 

Zwykle pobyt w tego typu ośrodkach trwa od kilku do kilkunastu dni. 

♦ Resort spa – ośrodek zapewniający relaksujące i odprężające doświadczenie dla  
osób przebywających w kurorcie, a także dla osób które mieszkają w pobliżu.  
Resort spa oferuje nie tylko nocleg z kompleksową ofertą usług spa, ale również  
wiele usług dodatkowych, takich jak: usługi rekreacyjne, gastronomiczne czy 
konferencyjne. Ponadto klasyczne kurorty spa posiadają w swojej ofercie pola 
golfowe, korty tenisowe, baseny, kluby dla dzieci, siłownie. Mogą również ofe- 
rować zajęcia treningowe, za dodatkową opłatą lub bezpłatnie. 

♦ Day spa – to ośrodki, które są odwiedzane przez klientów w ciągu dnia, aby sko-
rzystać z usług spa: masażu i szerokiej gamy zabiegów na twarz i ciało. Nazywane  
są day spa, ponieważ w przeciwieństwie do np. destination spa klient nie korzysta  
z noclegu w takim ośrodku. 

♦ Holistyczne spa – to miejsce, w którym nacisk kładzie się na intensywny kontakt  
ze swoją duchową stroną, programy pielęgnacyjne (jak masaż Lomi Lomi czy  
inne zabiegi inspirowane medycyną indyjską czy tybetańską, a także tradycjami 
buddyjskimi) stanowią co prawda rdzeń pobytu, jednak są wyraźnie wzbogaca- 
ne o medytacje, elementy jogi czy tai chi, a kosmetyki do pielęgnacji ciała mają 
naturalne pochodzenie. 
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♦ Medical spa – oferujące usługi pielęgnacyjne i relaksacyjne, ale równocześnie dające 
możliwość odbycia zabiegów z zakresu profilaktyki, ochrony zdrowia (dostępne  
są konsultacje dermatologiczne, psychologiczne oraz z innymi specjalistami, ale  
też nieinwazyjne zabiegi lecznicze, kosmetyka estetyczna, hydroterapia, kine-
zyterapia itp.) [16]. 

3. Hotelarstwo w województwie podkarpackim 

W 2014 r. rynek hoteli spa i wellness kontynuował swój rozwój. Rynek ten jest 
zdominowany przez małe, niezależne hotele [13]. W ciągu ostatnich kilku lat w woje-
wództwie podkarpackim pojawiło się wiele obiektów oferujących usługi i zabiegi spa  
oraz wellness. Jeżeli chodzi o inwestycje z zakresu hotelarstwa, to należy zaznaczyć, iż 
województwo podkarpackie znalazło się w czołówce inwestycji hotelarskich w 2012 r.,  
po województwie małopolskim i dolnośląskim. Blisko 260 mln zł zainwestowano  
tutaj w hotelarstwo. Taki, a nie inny poziom inwestycji był wynikiem przygotowań  
do UEFA EURO 2012. Można zauważyć, iż zainteresowanie inwestorów z roku na rok 
przesuwa się na ścianę wschodnią naszego kraju, czego potwierdzeniem jest wysoka 
pozycja województwa podkarpackiego [10]. 

Według danych uzyskanych ze sprawozdawczości GUS, w końcu lipca 2013 r.  
w województwie podkarpackim prowadziło działalność 498 turystycznych obiektów 
noclegowych, w tym m.in.: 117 hoteli, 5 moteli, 9 pensjonatów, 36 szkolnych schronisk 
młodzieżowych, 20 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych oraz 18 ośrodków wcza-
sowych. Z ogólnej liczby obiektów 375 było placówkami całorocznymi. W odniesieniu  
do roku poprzedniego liczba obiektów wzrosła o 46, tj. o 10,2%, w tym hoteli – o 12  
(o 11,4%) [14]. W porównaniu z 2005 r. w województwie ponad dwukrotnie wzrosła  
liczba hoteli. Najwięcej przybyło w tym okresie hoteli 3-gwiazdkowych (33 obiekty)  
oraz 2-gwiazdkowych (21 obiektów), które dominują w strukturze hoteli, stanowiąc 
odpowiednio 45,3% i 34,2%. Pierwszy w województwie hotel 4-gwiazdkowy rozpoczął 
działalność w 2008 r.; w 2013 r. było ich już 8. W 2013 r. pojawił się również pierwszy  
hotel 5-gwiazdkowy [14]. 

4. Wybrane hotele z województwa podkarpackiego 

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym turystycznie miejscem chętnie wy-
bieranym przez turystów z całego świata. Rozwój tanich linii lotniczych, jak i rozbu-
dowana sieć dróg krajowych i autostrad niewątpliwie sprzyjają w wyborze zakątków 
polskich jako destynacji turystycznej. Dużo się dzieje w polskim hotelarstwie także  
poza największymi miastami, gdzie powstają ciekawe obiekty liczące na wzrost liczby 
turystów traktujących Polskę jako coraz bardziej atrakcyjne miejsce wypoczynku. Na 
przełomie 2013/14 r. w województwie podkarpackim został otwarty Hotel Arłamów  
z rozbudowaną strukturą sportowo-rekreacyjną, który może stać się jedną z najwięk- 
szych atrakcji w skali europejskiej [4]. 

Hotel Arłamów (fot. 1), znajdujący się w gminie Ustrzyki Dolne, charakteryzuje  
się niezwykłym położeniem i wyjątkowością świadczonych usług. Jest to niezwykle  
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wszechstronny i kompleksowy obiekt, o charakterze wypoczynkowo-konferencyjno- 
-sportowym, wyposażony ponadto w nowoczesną i na najwyższym poziomie strefę  
SPA & Wellness [6]. Hotel ma w swojej ofercie łącznie 213 pokoi, w tym 16 luksusowo 
urządzonych apartamentów. Ciekawostką jest, iż dwa apartamenty prezydenckie, 
posiadają w swoim wyposażeniu prywatne windy, umożliwiające dostęp gości do  
pokoju bezpośrednio z podziemnego garażu. 
 

 
Fot. 1. Hotel Arłamów 

Źródło: http://biathlon.pl/kongres/arlamow 

 
Goście z każdego pokoju znajdującego się w hotelu mają możliwość podziwiać 

przepiękne widoki na góry, lasy i doliny Gór Słonnych oraz Pogórza Przemyskiego,  
co stanowi o wyjątkowości tego obiektu. Przy dobrej widoczności z pokoi można  
zobaczyć przepiękną panoramę Bieszczad Wysokich [6]. 

Charakterystyczne dla hotelu Arłamów są udogodnienia sportowo-rekreacyjne.  
Do dyspozycji gości hotel oferuje pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę ręczną, ko-
szykówkę, piłkę nożną halową oraz piłkę siatkową o powierzchni 1400 m² z trybuną  
dla publiczności, kryte i odkryte korty tenisowe, korty do squash’a, ścianę wspi- 
naczkową, siłownię, salę fitness, dwie strzelnice, stadninę koni, pole golfowe, boiska 
wielofunkcyjne, park linowy, kompleks narciarski, salę do tenisa stołowego, boiska  
do gry w badmintona i wiele innych. Wszystkie pomieszczenia sportowe posiadają 
odpowiednie zaplecze sanitarne i socjalne dla ich użytkowników [6]. 

Należy zaznaczyć, iż opinie gości, jakie znajdują się na portalu TripAdvisor, korzy-
stających z usług Hotelu Arłamów, są jak najbardziej pozytywne. Goście cenią sobie  
w hotelu przede wszystkim przestronne, wygodne pokoje i przepiękne widoki, bogatą 
ofertę spa, wysoką jakość obsługi hotelu, dobrze zorganizowany kompleks sportowo- 
-rekreacyjny i atrakcje dla dzieci. To właśnie ze względu na dużą ilość dodatkowych 
udogodnień sportowych i rekreacyjnych hotel jest atrakcyjny dla rodzin z dziećmi. 
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Kolejnym interesującym obiektem, który powstał w Rzeszowie, jest Hotel Bristol, 
łączący w sobie zarówno staropolski styl, jak i nowoczesny luksus. Hotel znajduje się  
na rzeszowskim rynku. Należy podkreślić, iż jest to jedyny pięciogwiazdkowy hotel,  
który znajduje się na terenie województwa podkarpackiego. Według inwestora hotelu  
− Bristol Tradition & Luxury zainspirowany został lokalnym folklorem Podkarpacia  
[12]. Hotel posiada łącznie 73 pokoje dla gości oraz 6 sal konferencyjnych, w których  
hotel może przyjąć ponad 700 osób. Zarówno wnętrze hotelu, jak i pokoje gościnne 
zawierają wiele akcentów folkowych (fot. 2), które przyczyniają się do stworzenia 
unikalnego klimatu panującego w tym hotelu. 
 

 
Fot. 2. Junior Suite 

Źródło: http://www.bristol-rzeszow.pl/pokoj/studio/ 

 
Oprócz przepięknie urządzonych pokoi gościnnych hotel posiada również zróżni-

cowaną ofertę gastronomiczną, dostosowaną do coraz bardziej wymagających gości. 
Pierwszy obiekt gastronomiczny znajdujący się na terenie hotelu to Restauracja  
„Wesele” (fot. 3). Restauracja oferuje dania na „światowym poziomie” [7]. Natomiast 
polski – unikatowy wystrój sprawia, iż jest to miejsce odznaczające się niezwykłą wy-
jątkowością. 
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Fot. 3. Restauracja Wesele – Hotel Bristol Tradition & Luxury 
Źródło: http://www.bristol-rzeszow.pl/restauracje/restauracja-wesele/ 

 
Hotel Bristol posiada bardzo dobre opinie gości, którzy mieli okazję skorzystać  

z usług oferowanych w hotelu. Goście są zgodni, iż największym atutem hotelu jest  
jego lokalizacja – w samym sercu rzeszowskiego rynku. Pozostałe osoby, zgodnie  
z opiniami zawartymi na wiodącym portalu turystycznym TripAdvisor, wskazują  
wysoką jakość wyposażenia hotelu i przyjazność personelu, jako największe atuty  
Bristol Tradition & Luxury. Oprócz tego dodatkowe udogodnienia, takie jak: centrum 
biznesowe, usługi konsjerża, opieka nad dziećmi czy udogodnienia dla osób niepeł-
nosprawnych stanowią o dużej popularności tego obiektu wśród zarówno polskich,  
jak i zagranicznych turystów. Hotel jest rekomendowany przez portal TripAdvisor. 

Głównym motywem działalności hoteli opartych na oferowaniu aktywnych usług  
w sferze fizycznej bądź psychicznej jest bezpośrednie uczestnictwo gości w tego typu 
aktywności. Przykładem mogą być kurorty oferujące grę w golfa czy też łowienie ryb [3]. 

Kolejnym niezwykle urzekającym obiektem z terenu województwa podkarpackiego 
jest Dwór Kombornia Hotel & SPA (fot. 4), który został otwarty pod koniec 2009 r.,  
jako jeden z pierwszych hoteli czterogwiazdkowych w tym rejonie. To wyjątkowe  
miejsce stworzono dla osób ceniących sobie przestrzeń, spokój i prywatność. Dwór 
Kombornia obejmuje 10-hektarowy zabytkowy zespół dworsko-parkowy, którego  
historia sięga XVI w. W urokliwym otoczeniu karpackich krajobrazów goście mogą  
cieszyć się z ciszy i unikalnego klimatu tej wiejskiej rezydencji. W zabytkowych  
wnętrzach znajdują się stylowe, komfortowo wyposażone pokoje. Nie brakuje tutaj  
także wykwintnych usług gastronomicznych. Z kolei bogata infrastruktura usług spa  
i wellness zadowoli gusta najbardziej wymagających klientów [11]. 
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Fot. 4. Dwór Kombornia Hotel & SPA 

Źródło: http://www.dworkombornia.pl/pl/galeria/category/22-pory-roku 

 
W trakcie pobytu w czterogwiazdkowym hotelu we Dworze goście mogą korzystać 

bez ograniczeń, m.in. z basenu rekreacyjnego z atrakcjami powietrznymi, basenu  
z trzema torami do pływania, jacuzzi oraz siłowni. Z kolei Strefa Wellness udostępnia  
dla gości, m.in. łaźnie parowe, sauny suche, czy grotę solną. 

Dzięki luksusowym kosmetykom i kwalifikacjom profesjonalnej kadry Dworu 
Kombornia goście mają zapewnioną wysoką jakość zabiegów, porównywalną do najlep-
szych gabinetów spa w Europie [2]. Zabiegi w bogatej ofercie SPA Dworu Kombornia  
to, np. masaże tajskie, japońskie czy ajurwedyjskie okłady, peelingi (solne, cukrowe lub 
ziołowe), hydroterapia, zabiegi pielęgnacyjne ciała BABOR SPA, zabiegi fizjoterapeu-
tyczne (masaż leczniczy, kinezyterapia, odnowa biologiczna i trening). Ponadto klienci 
mogą skorzystać z rytuałów autorskich i orientalnych pomagających w regeneracji  
sił i odzyskaniu wewnętrznej harmonii, np. rytuał tajski (w skład którego wchodzą: 
peeling solny, ciepły okład z alg Laminaria, masaż stóp), czy japoński (w skład które- 
go wchodzą: peeling ryżowy, ziołowa kąpiel, samurajski masaż) [9]. Dodatkowo do 
Dworu klientów przyciąga zróżnicowana oferta Instytutu Kosmetycznego, w skład 
którego wchodzą: Gabinet Kosmetyczny, Gabinet BABOR (znanej firmy będącej  
liderem w profesjonalnej pielęgnacji skóry) oraz Gabinet Dr. Belter Cosmetic (firmy 
tworzącej kosmetyki oparte na naturalnych aktywnych składnikach). 

Interesująca oferta gastronomiczna Dworu składa się z baru i dwóch restauracji – 
wykwintnej Restauracji Magnolia (fot. 5) oraz otwartej na park Restauracji Ogrodo- 
wej. Kuchnia Dworu Kombornia smakowo integruje europejskie osiągnięcia sztuki 
kulinarnej z tradycyjną i regionalną kuchnią polską. Same potrawy powstają głównie  
w oparciu o gwarantowanej jakości produkty lokalne, w tym o warzywa, owoce i zioła, 
które na stoły trafiają wprost z dworskiego ogrodu i sadu. 
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Fot. 5. Restauracja Magnolia 

Źródło: http://www.dworkombornia.pl/pl/galeria/category/3-restauracje 

 
Oprócz noclegu we Dworze goście mogą skorzystać z noclegów w Gościńcu –  

dwóch zabytkowych budynkach zespołu dworskiego, oddalonych o 100 metrów od 
centralnego budynku Dworu. Pierwszy to XVIII-wieczna oficyna, drugi to XIX-wieczny, 
sąsiadujący z oficyną dworską budynek dawnych stajni dworskich, którego adaptacja 
została zakończona w 2014 r. [9]. 

Na potrzeby większych spotkań biznesowych w Centrum Bankietowo-Konferen-
cyjnym Dworu Kombornia przeznaczony jest zabytkowy budynek dawnych stajni 
dworskich o pow. ponad 700 m². Nowoczesne sale konferencyjne i bankietowe mogą 
pomieścić do 250 osób. 

Ciekawostkę stanowi Salon Win Karpackich znajdujący się w zabytkowych piw- 
nicach zespołu dworskiego. Aby wino mogło być zaprezentowane w Salonie, musi 
pochodzić z regionów położonych na obszarze Karpat, być uznane w swoim regionie  
lub kraju pochodzenia. Dzięki temu odwiedzając Salon, goście mogą odbyć enologiczną 
podróż, degustując interesujące, reprezentatywne dla danego regionu wina, w tym  
także polskie wina z terenu województwa podkarpackiego [9]. 

Położenie Dworu Kombornia na skraju Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku 
Krajobrazowego w Beskidzie Niskim czyni go doskonałym punktem startowym wy- 
praw, mających na celu poznanie spuścizny kulturowej oraz atrakcji turystycznych  
i przyrodniczych Podkarpacia. Dwór znajduje się w odległości 10 km od Krosna  
(obok drogi krajowej nr 9 Rzeszów – Barwinek), 49 km od Rzeszowa oraz 60 km od 
lotniska w Jasionce [11]. 
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5. Podsumowanie 

„Międzynarodowy rynek usług hotelarskich jest ogromny i bardzo zróżnicowany. 
Jego bazę stanowią hotele i obiekty różnej wielkości o podobnym przeznaczeniu:  
od dziesięciopokojowych pensjonatów do kilkusetpokojowych hoteli. Hotelarstwo  
stało się międzynarodowym przemysłem, zaczęło wiązać światowe kultury poprzez 
zmiany ekonomiczne i polityczne, będące efektem turystyki” [1]. Bazę noclegową 
dostosowuje się dzisiaj tak, by służyła odzyskiwaniu sił fizycznych i psychicznych  
przez narażonego na duże dawki stresu zapracowanego człowieka, u którego zapo-
trzebowanie na wypoczynek stale się zwiększa. 

Funkcjonujące obecnie hotele na rynku polskim muszą w zarządzaniu obiektem 
uwzględnić fakt, że w najbliższym czasie nasili się znacznie konkurencja na tym rynku. 
Jak wynika z prognoz UNWTO (Światowa Organizacja Turystyki), do 2020 r. Europa 
Centralna i Południowo-Wschodnia będzie najszybciej rozwijającym się rynkiem 
turystycznym. W prognozach rozwoju należy brać pod uwagę, że wśród wydatków 
turystów największy udział mają wydatki na noclegi – 37%. 

Goście hotelowi są wymagający, a zarazem bardziej świadomi swoich oczekiwań 
wobec danego obiektu, w zależności od celu swojej podróży. Inne oczekiwania będą  
mieli goście biznesowi, a inne rodzice podróżujący wraz z dziećmi. Współcześnie to 
właśnie technologia odgrywa ogromne znaczenie, gdyż z każdego zakątka świata je-
steśmy w stanie sprawdzić przy pomocy dostępnych narzędzi mobilnych, jak wygląda 
dany obiekt, czy też jakie są opinie gości o usługach oferowanych przez interesujący  
nas hotel. Dlatego hotelarze powinni zrozumieć te zmieniające się oczekiwania gości,  
aby faktycznie zwiększyć poziom świadczonych usług. Klienci hotelowi zwracają uwagę 
na funkcjonalność danego obiektu i technologiczne udogodnienia. Dzisiejsze hotele  
oferują wiele ciekawych atrakcji i nowoczesnych udogodnień. Projektanci nowocze- 
snych budowli stawiają na obiekty przyjazne gościom, zaś sami hotelarze zwracają  
uwagę na komfortowe wyposażenie wnętrz hotelowych. Aby sprostać zwiększonym 
wymaganiom klientów – niektóre hotele na świecie – zwiększają swoje nakłady na  
budżet technologiczny hotelu, inwestując średnio 4,9% przychodów w usługi IT. 
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