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Zarys treści: Celem artykułu jest zidentyfikowanie kierunków rozwoju wiejskiego zagospodarowania hotelowego 
w Polsce w latach 2012–2017. Przedmiotem badań są skategoryzowane hotele. Cel zrealizowano na podsta-
wie analizy zmian wielkości i struktury bazy hotelowej, a w szczególności na podstawie analizy kartograficznej 
syntetycznego wskaźnika opartego na zmodyfikowanych wskaźnikach poziomu zagospodarowania turystyczne-
go: Baretje’a-Deferta i gęstości bazy noclegowej. W badanym okresie hotele na obszarach wiejskich rozwijały 
się szybciej niż na obszarach zurbanizowanych. Rozwój ten dotyczył przede wszystkim obiektów luksusowych. 
Obszarami koncentracji wiejskiego zagospodarowania hotelowego są przede wszystkim tereny wiejskie naj-
większych obszarów metropolitalnych, jak również tradycyjne obszary wiejskie Wielkopolski, Warmii, Kaszub, 
Pogórza Karpackiego i doliny Pilicy. W badanym okresie wiejskie zagospodarowanie hotelowe rozwijało się 
przede wszystkim na południu, jak również na wschodzie Polski.
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Wprowadzenie

Hotele są najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem turystycznych obiektów 
zbiorowego zakwaterowania na obszarach wiejskich (Durydiwka 2012). A. Kowalczyk 
i M. Derek (2010), omawiając infrastrukturę noclegową turystyki, wymieniają hotele jako 
jej pierwszy i najważniejszy składnik. Zasadnym zatem wydaje się stosowanie pojęcia 
wiejskiego zagospodarowania hotelowego, a więc prowadzonej na obszarach wiejskich 
działalności skategoryzowanych hoteli i wykorzystywanej w niej infrastrukturze. Zidenty-
fikowaniu kierunków rozwoju wiejskiego zagospodarowania hotelowego poświęcone jest 
niniejsze opracowanie. Należy podkreślić, że przedmiotem badań są wyłącznie usługi hote-
lowe, a nie hotelarskie; owo rozróżnienie terminologiczne wprowadził T. Napierała (2013). 
W niniejszym opracowaniu mowa będzie zatem jedynie o działalności skategoryzowanych 
hoteli, a nie o wszystkich podmiotach świadczących usługi zbiorowego zakwaterowania.

Warto zaznaczyć, że problemy funkcjonowania hoteli w miastach doczekały się licznych 
studiów literaturowych realizowanych w Polsce. Jednakże badania nad działalnością tego 
typu przedsiębiorstw na obszarach wiejskich w skali kraju nie zostały dotąd odnotowane. 
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Rozwojem wiejskiego zagospodarowania hotelowego zajmowano się przede wszystkim 
w ramach ogólnych badań dotyczących funkcji turystycznej obszarów wiejskich w Polsce 
(Durydiwka 2012; Durydiwka 2013; Matczak 2015), ogólnych studiów nad działalnością 
hoteli (Napierała 2013). Było ono również tematem pojedynczych studiów przypadków 
(Drobek i in. 2016; Leśniewska-Napierała i Napierała 2017). Nie podjęto natomiast pró-
by szczegółowej oceny problemów rozwoju wiejskiego zagospodarowania hotelowego 
na poziomie ogólnokrajowym, co należy uznać za najważniejsze ograniczenie zaprezento-
wanych badań i wskazanie dla dalszych prac.

Przegląd literatury

Termin turystyka wiejska jest adekwatny dla tych form turystyki, które są realizowane 
na obszarach wyróżnianych pod względem funkcjonalnym. Turystyka na obszarach wiej-
skich odnosi się natomiast do tych form, które rozwijane są na obszarach delimitowa-
nych ze względu na kryterium administracyjne, a więc gminach wiejskich oraz obszarach 
wiejskich gmin miejsko-wiejskich (Wojciechowska 2007; Jagusiewicz i Byszewska-Dawidek 
2010; Durydiwka 2012; Matczak 2015). Rozwój zagospodarowania hotelowego jest wyni-
kiem przede wszystkim intensyfikacji turystyki na obszarach wiejskich. Mowa m.in. o tu-
rystyce zdrowotnej, wypoczynkowej, biznesowej i konferencyjnej, jak również turystyce 
krajoznawczej i religijnej. Obszary wiejskie stanowią również część turystycznej przestrzeni 
tranzytowej, gdzie także mogą być realizowane usługi noclegowe. Co istotne, przekształ-
cenia funkcji turystycznej obszarów wiejskich w XXI w. są pochodną przemian popytu tu-
rystycznego (Faracik i in. 2014). Maleje znaczenie długoterminowych pobytów turystów 
krajowych na rzecz rosnącej roli turystyki krótkoterminowej, w tym przyjazdowej. Rosną 
oczekiwania odnośnie standardu usług, a jednocześnie wzrasta akceptacja wyższych cen, 
szczególnie przy krótszych pobytach. W konsekwencji rośnie zainteresowanie turystów 
usługami hotelowymi na obszarach wiejskich. Co ciekawe, rozwój usług hotelowych po-
stępuje równolegle z procesami internetyzacji dystrybucji omawianej oferty (Napierała 
2017).

Oddziaływania wiejskiego zagospodarowania hotelowego na rozwój społeczno-gospo-
darczy obszarów wiejskich nie można ocenić jednoznacznie. Jak dowodzą K. Czapiewski 
(2004), M. Kachniewska (2011) i A. Matczak (2015), funkcja turystyczna wprowadzana 
łącznie z innymi, pozarolniczymi funkcjami, stymuluje znacząco rozwój infrastrukturalny 
obszarów wiejskich. Wyposażenie w infrastrukturę i potencjał gospodarczy obszarów 
polifunkcyjnych są zdecydowanie większe niż terenów typowo rolniczych (Czapiewski 
2004). Co ważne, rozwój wielofunkcyjny obszarów wiejskich z istotną rolą funkcji tury-
stycznej umożliwia aktywizację zawodową kobiet (Kachniewska 2011; Kubal-Czerwińska 
2017). Zagospodarowanie hotelowe rozwijane bez większego związku z rolniczą funk-
cją wsi może więc prowadzić do rozwoju infrastrukturalnego i gospodarczego obszarów 
wiejskich. Zwłaszcza że w porównaniu z innymi rodzajami infrastruktury noclegowej ho-
tele charakteryzują się największą ekonomiczną efektywnością: najmniejszą podatnością 
na sezonowość, wyższym obłożeniem, wyższymi przychodami, czy wyższymi wydatkami 
obsługiwanych gości (Oppermann 1996; Slee i in. 1997).

Z drugiej jednak strony, zagospodarowanie hotelowe może negatywnie ingerować 
w tzw. wiejski krajobraz, który po pierwsze jest jednym ze składników walorów turystycz-
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nych obszarów wiejskich (Kosmaczewska 2013), a po drugie stanowi istotny zasób wa-
runkujący zrównoważony rozwój omawianych terenów (Garrod i in. 2006). Negatywna 
ingerencja diagnozowana jest przede wszystkim w nadmorskich obszarach wiejskich, 
gdzie występuje szczególnie intensywna presja w zakresie inwestycji hotelarskich (Randel-
li i in. 2014). Z perspektywy dystrybucji dochodu negatywny charakter mają również naj-
częściej duże obiekty hotelowe, funkcjonujące w oparciu o kapitał zewnętrzny względem 
danego obszaru wiejskiego (Slee i in. 1997). Co więcej, przedsiębiorcy świadczący usługi 
hotelowe mogą wchodzić w konflikty z rolnikami prowadzącymi działalność agroturystycz-
ną (Cánoves i in. 2004), których źródłem jest często miejskie, allochtoniczne pochodzenie 
pierwszych i wiejskie, autochtoniczne – drugich (Saxena i Ilbery 2008).

Nie znaczy to oczywiście, że rozwój zagospodarowania hotelowego z perspektywy 
zachowania wiejskiego krajobrazu czy wiejskiego genius loci musi mieć wydźwięk nega-
tywny. W literaturze wskazywane są przykłady wiejskich hoteli, które pozwalają turystom 
na doświadczenie unikalnego charakteru środowiska przyrodniczego i kultury wsi (Santa-
na-Jimenez i in. 2014; Kastenholz i Lima 2011). Obiekty te charakteryzują się najczęściej 
niewielką liczbą pokoi, prowadzone są jako przedsiębiorstwa rodzinne (Cánoves i in. 2004; 
Garrod i in. 2006; Matczak 2015). Co ciekawe, podmioty świadczące usługi hotelowe 
na obszarach wiejskich, w porównaniu do innych przedsiębiorstw oferujących usługi noc-
legowe, łatwiej adaptują się do najnowszych trendów w turystyce, którymi są orientacja 
na doświadczenie turystów, czy współtworzenie usług przez turystów (Kastenholz i Lima 
2011), jak również społeczna czy ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorców za pro-
wadzoną działalność (Ryan 2015).

Intensywny rozwój wiejskiego zagospodarowania hotelowego w Polsce jest elemen-
tem szerszego procesu urbanizacji terenów wiejskich, szczególnie w strefach podmiejskich 
obszarów metropolitalnych (Falkowski 2009), czy przekształcania peryferyjnych, ale tury-
stycznie atrakcyjnych obszarów wiejskich w osiedla turystyczne (Matczak 2015). J. Bański 
(2013) wskazuje na dwa zasadnicze typy przyszłych obszarów wiejskich: urbanizowane 
oraz tradycyjne. J. Rakowska i A. Wojewódzka-Wiewiórska (2010, za: Kosmaczewska 2013) 
proponują analogiczne kategorie obszarów wiejskich: zintegrowane oraz peryferyjne; 
autorki wyróżniają dodatkowo typ pośredni. Na tradycyjnych, peryferyjnych obszarach 
wiejskich rozwój funkcji turystycznej wiąże się z rozwojem usług noclegowych bazujących 
w głównej mierze na gospodarstwach agroturystycznych (Bański 2008). Natomiast wiej-
skie obszary urbanizowane, zintegrowane funkcjonalnie z ośrodkami metropolitalnymi, 
stwarzają coraz lepsze warunki do inicjowania działalności hotelowej. Nie znaczy to jed-
nak, że usługi hotelowe nie są rozwijane na obszarach tradycyjnych. Przykładem są cho-
ciażby kategoryzowane hotele funkcjonujące w zrewitalizowanych wiejskich założeniach 
rezydencyjnych (Pena i in. 2015; Leśniewska-Napierała i Napierała 2017).

Należy podkreślić, że znaczący rozwój wiejskiego zagospodarowania hotelowego jest 
obserwowany również w innych krajach. W ostatnich trzech dekadach XX w., w niektórych 
prowincjach Hiszpanii (Asturia i Zamora) odnotowano nawet ponad trzystuprocentowy 
wzrost liczby pokoi hotelowych oferowanych na obszarach wiejskich (Barke 2004). Cieka-
wym jest, że wspomniany wzrost wiejskiego zagospodarowania hotelowego ma uniwersal-
ne przyczyny. Z jednej strony stymulowany jest zanikaniem rolniczej funkcji na obszarach 
wiejskich oraz towarzyszącymi mu zmianami demograficznymi. Z drugiej strony natomiast 
wiąże się z introdukowaniem funkcji turystycznej w regionach, których system gospodar-
czy wymagał restrukturyzacji, a które jednocześnie miały odpowiednie walory do rozwoju 
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nowych form turystyki właściwych dla społeczeństwa postmodernistycznego (Barke 2004; 
Saxena i Ilbery 2008; Merciu i in. 2011; Durydiwka 2013). Warto zauważyć, że tak zdefi-
niowany proces modernizacji gospodarczej wspierany jest często w Europie ze środków 
pomocowych Unii Europejskiej (Randelli i in. 2014).

Metodyka badań

W niniejszym opracowaniu dokonano analizy zmian wielkości i struktury bazy hotelowej 
poprzez analizę kartograficzną syntetycznego wskaźnika opartego na zmodyfikowanych 
wskaźnikach poziomu zagospodarowania turystycznego: Baretje’a-Deferta i gęstości bazy 
noclegowej. Oryginalne wskaźniki Baretje’a-Deferta i gęstości bazy noclegowej wyznacza-
ne są w oparciu o liczbę miejsc noclegowych (Szromek 2011). Ze względu jednak na fakt, 
że w przypadku hoteli podstawową jednostką jest pokój, zdecydowano oszacować wspo-
mniane wskaźniki dla liczby pokoi. W związku z tym, zmodyfikowany wskaźnik Baretje’a-
-Deferta otrzymał następującą postać analityczną:

100⋅�
liczba stałych mieszkańców obszaru

hotelachwpokoiliczba
MWBD

Analogicznie określono analityczną postać wskaźnika gęstości bazy noclegowej, który 
na potrzeby niniejszego opracowania powinien być nazywany wskaźnikiem gęstości bazy 
hotelowej:
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Wartości obu wskaźników oszacowane dla wszystkich powiatów ziemskich w Polsce 
poddano standaryzacji, oddzielnie dla roku 2012 i 2017. Wartości syntetycznego wskaź-
nika poziomu zagospodarowania hotelowego w roku 2012 i 2017 wyznaczono jako sumę 
wartości standaryzowanych wyżej opisanych, zmodyfikowanych wskaźników Baretje’a-De-
ferta oraz gęstości bazy noclegowej w wymienionych latach, dla każdego i-tego powiatu 
ziemskiego. Postać analityczna wskaźnika syntetycznego poziomu zagospodarowania ho-
telowego jest następująca:
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gdzie μ oznacza średnią wartość uwzględnionych w badaniu zmodyfikowanych wskaź-
ników poziomu zagospodarowania turystycznego oszacowanych dla wszystkich powiatów 
ziemskich w Polsce, zaś σ – odchylenie standardowe. Na potrzeby analizy zmian poziomu 
zagospodarowania hotelowego dla każdego z powiatów ziemskich w Polsce obliczono róż-
nicę wartości syntetycznego wskaźnika pomiędzy rokiem 2017 i 2012.
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Podstawową jednostką analizy kartograficznej był powiat. Należy jednak wyjaśnić, 
że do poziomu powiatu zagregowano dane dotyczące wyłącznie obszarów wiejskich: gmin 
wiejskich i wiejskich części gmin miejsko-wiejskich. Niezbędne do oszacowania wskaźni-
ków dane dotyczące liczby pokoi w hotelach działających na obszarach wiejskich, liczby 
stałych mieszkańców obszarów wiejskich, jak również powierzchni obszarów wiejskich, 
pozyskano z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

Wyniki badań

Rosnąca popularność różnorodnych form turystyki na obszarach wiejskich skutkuje inten-
sywnym rozwojem wiejskiego zagospodarowania hotelowego. Co ważne, rozwój ten sy-
gnalizowany był już dla wcześniejszych okresów, czego dowodzą wyniki badań podjętych 
przez M. Durydiwkę (2012). Warto zwrócić uwagę, że systematyczny wzrost liczby hoteli 
działających na obszarach wiejskich był w ostatnich latach powodowany przede wszystkim 
rozwojem usług luksusowych. W strukturze hoteli znacząco zwiększył się udział obiektów 
cztero- i pięciogwiazdkowych. W roku 2012 w Polsce funkcjonowało 271 hoteli luksuso-
wych, z czego zaledwie 48 na obszarach wiejskich. Natomiast w 2017 roku liczba obiek-
tów cztero- i pięciogwiazdkowych wzrosła do 439, w tym do 94 na obszarach wiejskich. 
W ostatnich latach liczba hoteli jednogwiazdkowych działających na obszarach wiejskich 
praktycznie nie zmieniła się. Największą dynamikę wzrostu odnotowano właśnie w przy-
padku obiektów luksusowych, choć oczywiście wzrost liczby hoteli zaznaczył się również 
w przypadku hoteli trzy- oraz dwugwiazdkowych. Generalnie, im wyższa kategoria hoteli, 
tym większe tempo rozwoju (tab. 1). Podobne wnioski wynikają z analizy zmian liczby 
i struktury pokoi hotelowych (tab. 2).

Usługi hotelowe są dynamicznie rozwijającym się rodzajem działalności gospodarczej. 
Co ważne, w coraz większym stopniu ma miejsce rozwój hoteli działających na obszarach 

Tabela 1. Liczba hoteli na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2012–2017

Kategoria hoteli

Rok

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Liczba hoteli na obszarach wiejskich (udział w liczbie hoteli ogółem)

1* 30 
(16,9%)

31 
(18,1%)

32 
(19,2%)

28 
(17,7%)

31 
(20,1%)

30 
(20,1%)

2* 140 
(25,4%)

148 
(26,2%)

158 
(27,6%)

160 
(28,3%)

170 
(29,2%)

171 
(29,4%)

3* 214 
(23,5%)

241 
(25,0%)

269 
(25,5%)

281 
(25,4%)

310 
(25,8%)

321 
(25,5%)

4* 45 
(20,1%)

56 
(21,5%)

67 
(22,1%)

72 
(22,4%)

84 
(23,5%)

86 
(23,0%)

5* 3 
(6,4%)

3 
(6,4%)

6 
(10,9%)

6 
(10,5%)

8 
(13,1%)

8 
(12,3%)

Razem 432 
(22,6%)

479 
(23,9%)

532 
(24,7%)

547 
(24,8%)

603 
(25,6%)

616 
(25,4%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
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wiejskich. Dotyczy to wszystkich kategorii analizowanych usług. Co ciekawe, obiekty klasy 
ekonomicznej powoli zanikają w miastach. Liczba obiektów dwugwiazdkowych i oferowa-
nych przez nie pokoi zwiększa się natomiast na obszarach wiejskich, a w przypadku hoteli 
jednogwiazdkowych utrzymuje na stałym poziomie. Na obszarach wiejskich łatwiej zatem 
osiągnąć rentowność obiektów ekonomicznych, których prowadzenie jest coraz trudniej-
sze w miastach.

W ujęciu przestrzennym, najwyższy poziom wiejskiego zagospodarowania hotelowego 
występował w Wielkopolsce, na Warmii, Kaszubach i Pogórzu Karpackim, w dorzeczu Pilicy, 
jak również na terenach wiejskich w granicach obszarów metropolitalnych największych 
polskich miast (ryc. 1). Warto zaznaczyć, że wymienione regiony (z wyłączeniem – co oczy-
wiste – obszarów metropolitalnych) mają charakter typowo wiejski, niezależnie od przyję-
tych kryteriów definiowania owej „wiejskości” (Gierańczyk i Gierańczyk 2013). Co ważne, 
w latach 2012–2017 pojawiły się nowe hotele na obszarach, gdzie usługi hotelowe nie były 
dotąd świadczone. Coraz większe rozproszenie usług hotelowych na obszarach wiejskich 
jest obserwowane również poza Polską (Barke 2004). Jednakże, jak wskazują wyniki ba-
dań A. Fleischer i A. Tchetchik (2005), wzrost efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw 
hotelowych jest łatwiejszy do osiągnięcia w obszarach wiejskich najbardziej atrakcyjnych 
turystycznie, gdzie występuje koncentracja podmiotów świadczących usługi noclegowe.

Jak dowodzi analiza zmian wartości syntetycznego wskaźnika zagospodarowania hote-
lowego na obszarach wiejskich (ryc. 2), beneficjentami rozwoju bazy hotelowej w ostatnich 
latach były przede wszystkim wschodnie i południowe części Polski oraz województwo 
kujawsko-pomorskie. Należy również podkreślić, że spadek wartości syntetycznego wskaź-
nika zagospodarowania hotelowego nie musi wcale oznaczać realnego zmniejszenia liczby 
pokoi hotelowych. Warto przypomnieć, że analizowany wskaźnik ma charakter zrelatywi-
zowany, został bowiem oszacowany na podstawie standaryzowanych wartości zmodyfiko-
wanych wskaźników zagospodarowania turystycznego. Należy podkreślić, że w rozkładzie 
wartości standaryzowanych średnia jest równa 0 (Aczel 2000). Natomiast średni poziom 

Tabela 2. Liczba pokoi hotelowych na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2012–2017

Kategoria hoteli

Rok

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Liczba pokoi hotelowych na obszarach wiejskich 
(udział w liczbie pokoi hotelowych ogółem)

1* 625 
(11,1%)

611 
(11,0%)

694 
(11,9%)

563 
(10,0%)

640 
(11,6%)

647 
(11,9%)

2* 3 462 
(17,6%)

3 588 
(17,5%)

3 880 
(19,0%)

3 765 
(19,5%)

4 427 
(21,3%)

4 536 
(21,5%)

3* 8 004 
(19,3%)

8 792 
(20,4%)

9 777 
(20,9%)

10 316 
(20,7%)

11 532 
(21,3%)

12 012 
(21,3%)

4* 3 420 
(14,2%)

4 022 
(14,6%)

4 819 
(15,6%)

5 269 
(16,3%)

6 134 
(17,6%)

5 617 
(15,9%)

5* 282 
(4,3%)

248 
(3,9%)

466 
(6,7%)

553 
(7,4%)

675 
(8,9%)

670 
(8,3%)

Razem 15 793 
(16,2%)

17 261 
(16,7%)

19 636 
(17,7%)

20 466 
(17,9%)

23 408 
(19,1%)

23 482 
(18,6%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.



57Usługi hotelowe na obszarach wiejskich w Polsce

zagospodarowania hotelowego dla roku 2017 określony niestandaryzowanymi wartościa-
mi zmodyfikowanych wskaźników Baretje’a-Deferta oraz gęstości bazy noclegowej był 
wyższy niż dla roku 2012. W kartograficznej analizie zmian syntetycznego wskaźnika za-
gospodarowania hotelowego należy zatem skoncentrować się na obszarach jego wzrostu. 
Warto wyjaśnić, że przy redagowaniu kartogramów podstawą wydzielenia prezentowa-
nych kategorii był postulat podziału populacji badanych jednostek przestrzennych na rów-
noliczne subpopulacje. W przypadku analizy zmian wskaźnika syntetycznego, średnia dla 
środkowej kategorii podziału populacji wynosiła 0, a więc brak zmiany.

Ryc. 1. Wskaźnik syntetyczny zagospodarowania hotelowego na obszarach wiejskich w Polsce w 2017 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Synthetic indicator of hotel infrastructure in the rural areas of Poland, as of 2017
Source: author’s own elaboration based on data from the Central Statistical Office of Poland.
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Podsumowanie

Niniejsze badanie potwierdziło, że wiejskie zagospodarowanie hotelowe w Polsce rozwi-
jało się w ostatnich latach szybciej niż hotele w ogóle. Wzrost ten był wynikiem przede 
wszystkim rozwoju segmentu obiektów luksusowych. Potwierdził tym samym zmianę cha-
rakteru turystycznej funkcji obszarów wiejskich. Obok dynamicznie rozwijającej się tury-
styki wiejskiej, w tym agroturystyki, pojawiły się nowe, wcześniej niszowe formy turystyki 
na obszarach wiejskich, a istniejące uległy przekształceniom. Już M. Durydiwka (2012) 
sygnalizowała, że po 1990 r. nastąpiła znacząca komercjalizacja usług noclegowych na ob-

Ryc. 2. Zmiany wskaźnika syntetycznego zagospodarowania hotelowego na obszarach wiejskich w Polsce 
w latach 2012–2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Changes in synthetic indicator of hotel infrastructure in the rural areas of Poland in the years 2012–2017
Source: author’s own elaboration based on data from the Central Statistical Office of Poland.
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szarach wiejskich. Zjawisko to było odpowiedzią na urynkowienie i podniesienie standar-
du zagospodarowania wcześniej służącego do obsługi wypoczynkowej turystyki socjalnej. 
Obsługa turystyki wypoczynkowej na obszarach wiejskich wiąże się współcześnie z dalszym 
podnoszeniem standardu, czego efektem jest rozwój hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych. 
Tego typu procesy najlepiej widoczne są w regionach, których walory decydują o atrak-
cyjności dla turystyki wypoczynkowej, przede wszystkim obszarów polskiego wybrzeża, 
Kaszub, Kujaw, Pogórza Karpackiego, Warmii i Wielkopolski. Co ciekawe, są to regiony, 
które już wcześniej miały najlepiej rozwiniętą wiejską bazę noclegową (Gierańczyk i Gier-
ańczyk 2013). Podobne procesy, określane jako „faza dojrzałości turystyki na obszarach 
wiejskich” (Randelli i in. 2014), obserwowane są również w innych krajach europejskich.

Obszarami koncentracji zagospodarowania hotelowego są również tereny wiejskie ob-
szarów metropolitalnych, w których zachodzą nieco odmienne procesy. Z jednej strony 
obserwowany jest rozwój obiektów luksusowych, z drugiej natomiast wzrasta segment 
budżetowych hoteli (Napierała i Adamiak 2013). W przestrzennych układach metropoli-
talnych lokalizacja centralna gwarantuje najczęściej bardzo wysokie przychody, jednakże 
nie zapewnia odpowiednio dużych powierzchni do świadczenia wielu usług typowych dla 
działalności hotelowej (Egan i Nield 2000). W związku z powyższym hotele budżetowe, 
niegwarantujące odpowiednio wysokich przychodów, jak również obiekty luksusowe, któ-
rych działalność wymaga dużych powierzchni, związanych np. ze świadczeniem usług SPA, 
czy organizacją dużych imprez biznesowych lub okolicznościowych (Drobek i in. 2016), 
lokują współcześnie swoją działalność w peryferyjnej, wiejskiej strefie obszarów metro-
politalnych. Z perspektywy ekonomicznej efektywności hoteli, istotnym czynnikiem lokali-
zacji na terenach wiejskich obszarów metropolitalnych jest przede wszystkim dostępność 
komunikacyjna. Bliskość węzłów transportowych jest identyfikowana jako jedna z najważ-
niejszych determinant cen usług hotelowych (Pawlicz i Napierała 2017; Napierała i Ada-
miak 2013).

Przekształcenia usług hotelowych oferowanych na obszarach wiejskich wymagają 
bieżącego monitorowania. Nie ulega wątpliwości, co dyskutowane jest również w ni-
niejszym opracowaniu, że charakter usług hoteli jest znacząco odmienny od pozostałych 
usług noclegowych oferowanych na obszarach wiejskich. Dynamiczny rozwój hoteli luk-
susowych na omawianych obszarach jest przede wszystkim odpowiedzią na sygnalizowa-
ne w literaturze zmiany popytu turystycznego (Faracik i in. 2014). Hotele klasy średniej 
i ekonomicznej w obszarach metropolitalnych rozwijają się natomiast dzięki poprawie do-
stępności komunikacyjnej terenów wiejskich (Pawlicz i Napierała 2017; Napierała i Adami-
ak 2013). Nie bez znaczenia pozostaje rola, jaką usługi hotelowe odgrywają w aktywizacji 
gospodarczej obszarów wiejskich (Czapiewski 2004; Kachniewska 2011; Matczak 2015). 
Wszystkie wymienione kwestie należy rozpatrywać jako przyczynek do dalszych prac ba-
dawczych dotyczących rozwoju usług hotelowych na obszarach wiejskich.
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Summary

The aim of this paper was to identify trends in the development of rural hotel infrastruc-
ture in Poland in the period of 2012‒2017. The research encompassed star-ranked hotels. 
The objective was achieved by means of analysis concerning temporal and spatial chan-
ges in the number and structure of rural hotel facilities. Research involved cartographic 
analysis of a synthetic indicator based upon a modified Baretje-Defert tourist function 
index and hotel density indicator. During the period being examined development of ru-
ral hotel infrastructure was of a greater intensity comparing to urban areas. This rapid 
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development was related to upscale hotels mainly. Spatial concentration of rural hotel 
facilities occurred in the outskirts of major agglomerations as well as traditional rural are-
as in the regions of Wielkopolska, Warmia, Kashubia, Carpathian Foothills, and Pilica river 
valley. During the investigated period rural hotel infrastructure developed mainly in the 
southern and eastern parts of Poland.
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