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Znaczenie zaplecza noclegowego Kielc w strukturze
bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego

The significance of  the accommodation facilities 
of Kielce in the structure of accommodation base 

in Świętokrzyskie voivodship

Abs trakt 

W pra cy przed sta wio no stan i wy ko rzy sta nie ba zy noc le go wej
Kielc na tle wo je wódz twa świę to krzy skie go. Ana li za do ty czy licz -
by i ro dza jów obiek tów noc le go wych, miejsc noc le go wych, udzie -
lo nych noc le gów i stop nia wy ko rzy sta nia oma wia nej ba zy w
2005 r., a nie któ re cha rak te ry sty ki do ty czą lat 1995-2005. Wy ka za -
no, że ba za noc le go wa jest tu nie wy star cza ją co roz wi nię ta. Po nad to
ma ło jest obiek tów ofe ru ją cych usłu gi o naj wyż szym stan dar dzie,
jak i miejsc noc le go wych w ta niej ba zie, tj. w schro ni skach mło dzie -
żo wych i do mach wy ciecz ko wych. 

Sło wa klu czo we: Kiel ce, wo je wódz two świę to krzy skie, ba za
noc le go wa, ko rzy sta ją cy z noc le gów

Abs tract

The es say pre sents the con di tion and uti li za tion of  the ni ght ac -
com mo da tion ba se in the ci ty of  Kiel ce, as com pa red to the rest of
the Świę to krzy skie Vo ivo de ship. The ana ly sis con cerns the num ber
and kinds of  ni ght ac com mo da tion bu il dings, ac com mo da tion pla -
ces, of fe red over ni ght stays and the extent of using the di scus sed ba -

1) Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach.
2) Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu.



se in the year 2005, and se ve ral of  the cha rac te ri stics con cern the
years 1995-2005. It has re ve aled, that the ni ght ac com mo da tion ba -
se is in suf fi cien tly de ve lo ped he re. What is mo re, the re are few bu il -
dings or com ple xes of fe ring se rvi ces at the hi ghest stan dards, as
well as ac com mo da tion pla ces in a che ap ba se, that is in youth ho -
stels and in va ca tion com ple xes. 

In Kiel ce, in the year 2005, the re we re on ly fi ve kinds of ac com -
mo da tion bu il dings or com ple xes, amongst which the re we re mo stly
three - and two - star ho tels. The explo ita tion ra te of  ni ght ac com -
mo da tion pla ces in Kiel ce in most kinds of the bu il dings/com ple xes,
and abo ve all, in ho tels, was far lo wer than the ra te for the who le pro -
vin ce and for Po land. 
� The ana ly sis con cer ning the ni ght ac com mo da tion ba se in di ca -

tes the fol lo wing pro blems: 
� expan sion of the ni ght ac com mo da tion ba se is a fun da men tal

con di tion of in cre asing the num ber of at trac ti ve to urist se rvi ces, 
� mo der ni za tion of  the exi sting ba se (im pro ving the stan dard)

mi ght si gni fi can tly in cre ase the num ber of  ar ri ving to uri sts, both
Po lish and fo re ign, 
� the ra te of explo iting the ni ght ac com mo da tion ba se in di ca tes

in suf fi cient pro mo tion and mar ke ting of the re gio nal to urist pro duct. 
Key words: Kiel ce, Świę to krzy skie Vo ivo de ship, ni ght ac com -

mo da tion ba se, ni ght ac com mo da tion users.
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Wstęp

Mia sto Kiel ce ma wy so kiej ran gi przy rod ni cze i kul tu ro we wa lo -
ry tu ry stycz ne (Ja strzęb ski 2003) oraz do god ne po ło że nie w oto cze -
niu naj więk szych czte rech aglo me ra cji Pol ski: war szaw skiej, kra -
kow skiej, łódz kiej i ka to wic kiej. Prze ci na ją się tu szla ki ko mu ni ka -
cyj ne na kie run ku pół noc – po łu dnie i wschód – za chód (rys. 1). 

Jed nak że sa me, na wet naj wyż sze, wa lo ry tu ry stycz ne nie wy star -
czą, aby przy cią gnąć zna czą cą licz bę tu ry stów kra jo wych i za gra -
nicz nych. W roz wo ju tu ry sty ki, obok wy mie nio nych wa lo rów da ne -
go mia sta czy re gio nu, co raz więk szą ro lę od gry wa je go za go spo da -
ro wa nie tu ry stycz ne i re kre acyj ne. De cy du je ono o za pew nie niu tu -
ry stom wła ści wych wa run ków do wy po czyn ku, na co co raz czę ściej
jest zwra ca na uwa ga. Usłu gi noc le go we za li cza się do pod sta wo -
wych usług tu ry stycz nych. Ba za noc le go wa sta no wi je den z naj -
istot niej szych ele men tów za go spo da ro wa nia tu ry stycz ne go, a tak że
je den z naj waż niej szych czyn ni ków de ter mi nu ją cych roz wój tu ry -
sty ki. Za so by noc le go we są po nad to jed nym z pod sta wo wych mier -
ni ków po da ży tu ry stycz nej (Bro jak -Trz asko wska 2007). W ca ło ści
in fra struk tu ry tu ry stycz nej szcze gól ne zna cze nie przy pa da ba zie
noc le go wej, któ ra za spo ka ja pod sta wo we po trze by tu ry sty i sta no wi
umow ny mier nik sto so wa ny do oce ny in fra struk tu ry tu ry stycz nej
(Ja nu szew ska 2007). Ba za ta jest jed ną z naj istot niej szych de ter mi -
nant przy czy nia ją cych się do wzro stu ru chu tu ry stycz ne go, a tym
sa mym do kształ to wa nia lo kal ne go ryn ku tu ry stycz ne go na te re nie
Kielc (Ma jew ska i in. 2005, Sza frań ski 2007). 

Ce lem pra cy jest oce na sta nu ilo ścio we go ba zy noc le go wej Kielc
i ana li za jej wy ko rzy sta nia, z uwzględ nie niem jej ro dza jów na tle
ba zy noc le go wej wo je wódz twa świę to krzy skie go. 

W pra cy przed sta wio no cha rak te ry sty ki do ty czą ce tych ro dza jów
obiek tów, któ re zo sta ły uwzględ nio ne w ze sta wie niach sta ty stycz -
nych GUS (nie uwzględ nia ona np. ba zy agro tu ry stycz nej). Wy ko -
rzy sta no da ne sta ty stycz ne opu bli ko wa ne przez Głów ny Urząd Sta -
ty stycz ny w War sza wie. 
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Obiekty i miejsca noclegowe

W Kielcach w 1995 r. było 12 obiektów noclegowych, a w 2005 r.
– 18. W 2005 r. stanowiły one 15,1% wszystkich obiektów tego
typu w województwie świętokrzyskim (tab. 1). 

Tab. 1. Obiekty i miejsca noclegowe Kielc i województwa świętokrzyskiego w
latach 1995 i 2005 w odniesieniu do powierzchni i liczby ludności. 

Tabl.1. Accomodation objects and nights lodging in Kielce and Swiętokrzyskie
Voivodeship in years 1995 and 2005, with reference to area and
population.

150

Ryc. 1. Położenie i podział województwa świętokrzyskiego na powiaty
Fig. 1. Location and distribution of Swiętokrzyskie Voivodeship on powiats

Źródło: opracowano na podstawie danych GUS.



W struk tu rze ba zy noc le go wej Kielc znaj do wa ły się na stę pu ją ce
ro dza je obiek tów: ho te le (11), mo tel (1), in ne obiek ty ho te lo we (2),
schro ni ska mło dzie żo we (2) i po zo sta łe obiek ty nie skla sy fi ko wa ne
(2). Dys po no wa ły one w 2005 r. 1544 miej sca mi noc le go wy mi, co
sta no wi ło 18,5% za ple cza noc le go we go ca łe go wo je wódz twa świę to -
krzy skie go. Do obiek tów noc le go wych o naj wyż szym stan dar dzie,
ma ją cych ka te go ry za cję, na le żą: ho te le (5 trzy gwiazd ko wych, 5 dwu -
gwiazd ko wych i 1 jed no gwiazd ko wy) i 1 mo tel jed no gwiazd ko wy. 

Względ ną mia rą, nie za leż ną od wiel ko ści jed nost ki ad mi ni stra -
cyj nej, wy ra ża ją cą w spo sób syn te tycz ny wy po sa że nie w ba zę noc -
le go wą, jest wskaź nik gę sto ści obiek tów zbio ro we go za kwa te ro wa -
nia – licz ba obiek tów na 100 km2 (Ciu pa 2003; Bier nat, Ciu pa
2007). Śred ni wskaź nik gę sto ści obiek tów zbio ro we go za kwa te ro -
wa nia w Kiel cach w 1995 r. wy no sił 11,0, a w 2005 r. 16,5 obiek -
tów/100 km2, pod czas gdy w wo je wódz twie świę to krzy skim od po -
wied nio 1,002 i 1,016 a w Pol sce w 2005 r. by ło 2,15 obiek tów/100
km2. Wzrost te go wskaź ni ka w Kiel cach zwią za ny jest z oddaniem
do użytku kil ku ho te li, głów nie dla po trzeb go ści przy jeż dża ją cych
na Tar gi Kiel ce (rys. 2). Pro ces roz wo ju ba zy noc le go wej w Kiel -
cach po stę pu je na dal i w 2007 r. funk cjo no wa ły tu już 22 ho te le. 

In nym wskaź ni kiem cha rak te ry zu ją cym wy po sa że nie w ba zę
noc le go wą tu ry sty ki jest licz ba miesz kań ców przy pa da ją ca na
1 obiekt noc le go wy zbio ro we go za kwa te ro wa nia (Ciu pa 2003; Bier -
nat, Ciu pa 2007). Im wyż sze war to ści te go wskaź ni ka, tym mniej
ko rzyst ne wy po sa że nie w ba zę noc le go wą. W Kiel cach w 1995 r.
wskaź nik ten wy no sił 17 659, a w 2005 r. ob ni żył się do 11 531.
W wo je wódz twie świę to krzy skim w 2005 r. wskaź nik ten wy no sił
10 868 osób przy pa da ją cych na 1 obiekt noc le go wy, pod czas gdy
w Pol sce 5 675 (rys. 3). 

Cha rak te ry sty ką roz ło że nia omawianej bazy jest wskaź nik gę -
sto ści miejsc noc le go wych wy ra żo ny licz bą miejsc na 1 km2 (Ciu pa
2003; Bier nat, Ciu pa 2007). W wo je wódz twie świę to krzy skim śred -
ni wskaź nik gę sto ści miejsc noc le go wych (WSKgmn) w ro ku 1995
osią gnął war tość 0,775 miej sca noc le go we go/1 km2 a w
2005 r. 0,712. W Kiel cach wskaź nik ten w 1995 r. wy no sił 13,7,
a w 2005 r. 14,2. War to jed no cze śnie za zna czyć, że w Pol sce osią -
gnął on w ana li zo wa nych la tach na stę pu ją ce war to ści: w 1995 –
2,29 miejsc noclegowych/1 km2, a w 2005 – 1,82 miejsc
noclegowych/1 km2 (rys. 4). 
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Ryc. 2. Wskaź nik gę sto ści obiek tów noc le go wych (WSK gon – licz ba obiek -
tów/100 km2) w Kiel cach na tle po wia tów i wo je wódz twa świę to krzy -
skie go (war tość w na wia sie) w la tach 1995 i 2005. Źró dło: opra co wa no
na pod sta wie da nych GUS. 

Fig. 2. Ac co mo da tion ob jects den si ty (WSK gon – ob jects/100 km2) in Kiel ce in
the po wiats and Swię to krzy skie Vo ivo de ship back gro und (va lue in pa ren -
the sis) in years 1995 and 2005.

Ryc. 3. Wskaź nik licz by miesz kań ców przy pa da ją cych na 1 obiekt noc le go wy
(WSKlm/1 on) w Kiel cach na tle po wia tów i wo je wódz twa świę to krzy -
skie go (war tość w na wia sie) w la tach 1995 i 2005. Źró dło: opra co wa no
na pod sta wie da nych GUS. 

Fig. 3. In dex of in ha bi tant per ac com mo da tion ob ject (WSKim/1 on) in Kiel ce
in the po wiats and Swię to krzy skie Vo ivo de ship back gro und (va lue in pa -
ren the sis) in years 1995 and 2005.



Ko lej ną względ ną mia rą okre śla ją cą roz miesz cze nie miejsc noc le go -
wych jest wskaź nik okre śla ją cy licz bę miesz kań ców przy pa da ją cych na
1 miej sce noc le go we lm/1 mn (Ciu pa 2003; Bier nat, Ciu pa 2007). W Kiel -
cach w ro ku 1995 osią gnął war tość 141,5, a 2005 r. 134,4, pod czas gdy
w wo je wódz twie świę to krzy skim 148,6 i 155,1, a w Pol sce od po wied nio
54,0 i 63,2 (rys. 5).
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Ryc. 4. Wskaź nik gę sto ści miejsc noc le go wych (WSKgmn – licz ba miejsc noc -
le go wych/1km2) w Kiel cach na tle po wia tów i wo je wódz twa świę to krzy -
skie go (war tość w na wia sie) w la tach 1995 i 2005. Źró dło: opra co wa no
na pod sta wie da nych GUS. 

Fig. 4. In dex of  ni ghts lod ging den si ty (WSKgmn – pla ces/1km2) in Kiel ce in
the po wiats and Swię to krzy skie Vo ivo de ship back gro und (va lue in pa -
ren the sis) in years 1995 and 2005.



Z punk tu wi dze nia po ten cja łu ba zy noc le go wej, na tle wo je -
wódz twa świę to krzy skie go wy raź nie za zna cza się do mi na cja mia sta
Kiel ce, co jed nak nie jest rów no znacz ne z wy stę po wa niem tu naj -
wyż szej atrak cyj no ści ofe ro wa ne go pro duk tu tu ry stycz ne go. 

Ko rzy sta ją cy z usłu gi noc le go wej i licz ba 
udzie lo nych noc le gów

Mier ni kiem za in te re so wa nia ba zą noc le go wą jest m. in. licz ba
osób ko rzy sta ją cych z niej oraz licz ba udzie lo nych noc le gów. Oso ba
ko rzy sta ją ca z usłu gi noc le go wej mo gła no co wać jed ną noc lub wię -
cej, a z tym wią że się czas po by tu w obiek cie ho te lar skim. W Kiel -
cach i w wo je wódz twie świę to krzy skim w 2005 r., w po szcze gól -
nych ro dza jach obiek tów, do ko na no ana li zy licz by osób ko rzy sta ją -
cych z noc le gów oraz licz by udzie lo nych im noc le gów ogó łem,
z uwzględ nie niem go ści za gra nicz nych. Licz ba osób ko rzy sta ją cych
z noc le gów w Kiel cach w 2005 r. wy no si ła 74,8 tys., co w ska li wo -
je wódz twa sta no wi ło 25,3%. Udział go ści za gra nicz nych ko rzy sta ją -
cych z noc le gów w Kiel cach osią gnął 10,3% ogó łu (rys. 6). 

Po nad po ło wa (50,6%) wszyst kich osób ko rzy sta ją cych z noc -
le gów w wo je wódz twie świę to krzy skim w 2005 r. no co wa ła w ho -
te lach, 11,7% w ośrod kach szko le nio wo -w yp oczy nk owych i 10,6%
w mo te lach. Naj mniej osób sko rzy sta ło z ośrod ków ko lo nij nych
(0,08%). Go ście za gra nicz ni przy by wa ją cy do wo je wódz twa świę -
to krzy skie go bli sko w 90% ko rzy sta li z ho te li, a tyl ko czę ścio wo
z mo te li, ośrod ków szko le nio wo -w yp oczy nk owych i kem pin gów
(rys. 7). W Kiel cach na to miast, gdzie znaj du je się 5 ro dza jów obiek -
tów noc le go wych, naj wię cej osób ko rzy sta ło z ho te li (61,3%) i mo -
te li (18,1%) a naj mniej z in nych obiek tów ho te lar skich (3,4%).
Udział go ści za gra nicz nych ko rzy sta ją cych z noc le gów w ho te lach
był tu dość ni ski, wy no sił bo wiem tyl ko 15,8% (rys. 7).
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Ryc. 5. Wskaź nik licz by miesz kań ców przy pa da ją cych na 1 miej sce noc le go we
(WSKlm/1 mn) w Kiel cach na tle po wia tów i wo je wódz twa świę to krzy -
skie go (war tość w na wia sie) w la tach 1995 i 2005. Źró dło: opra co wa no
na pod sta wie da nych GUS. 

Fig. 5. In dex of  in ha bi tant per ni ght lod ging (WSKim/1 mn) in Kiel ce ion the
po wiats and Swię to krzy skie Vo ivo de ship back gro und (va lue in pa ren the -
sis) in years 1995 and 2005.
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Ryc. 6. Oso by ko rzy sta ją ce z noc le gów w Kiel cach (ogó łem i go ście za gra nicz -
ni) w po szcze gól nych po wia tach wo je wódz twa świę to krzy skie go w 2005
r. Źró dło: opra co wa no na pod sta wie da nych GUS. 

Fig. 6. Per sons using with ac co mo da tion in Kiel ce (in ge ne ral and fo re ign vi si -
tors) in the po wiats back gro und of Swię to krzy skie Vo ivo de ship in 2005.

Ryc. 7. Oso by ko rzy sta ją ce z noc le gów w Kiel cach (ogó łem i go ście za gra nicz -
ni) w róż nych ro dza jach obiek tów w 2005 r. Źró dło: opra co wa no na pod -
sta wie da nych GUS. 

Fig. 7. Pe ople who use ac co mo da tion in Kiel ce (in ge ne ral and fo re ign vi si tors)
in dif fe rent kind of to urist ob jects in 2005.



W ro ku 2005 w obiek tach noc le go wych Kielc udzie lo no
128,5 tys. noc le gów (rys. 8), co w ska li wo je wódz twa sta no wi ło 
21,9 %. Udział go ści za gra nicz nych kształ to wał się tu od po wied nio
13,2% i 9,0%. W ho te lach wo je wódz twa świę to krzy skie go udzie lo -
no naj wię cej noc le gów (46,3%), a go ście za gra nicz ni sta no wi li tu
18,2%. Na dru gim miej scu pod tym wzglę dem zna la zły się ośrod ki
szko le nio wo -w yp oczy nk owe – 11,8%, a go ście za gra nicz ni sta no -
wi li tu 3,1%. Naj więk szy udział tu ry stów za gra nicz nych (21,9%)
za re je stro wa no na kem pin gach (ryc. 7 i 8). 
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Ryc. 8. Udzie lo ne noc le gi w Kiel cach, ogó łem i go ściom za gra nicz nym, oraz
w po wia tach wo je wódz twa świę to krzy skie go w 2005 r. Źró dło: opra co -
wa no na pod sta wie da nych GUS. 

Fig. 8. Ac co mo da tion gi ven in Kiel ce (in ge ne ral and fo re ign vi si tors) and in po -
wiats of Świę to krzy skie Vo ivo de ship in 2005. 



W Kiel cach naj wię cej noc le gów, bo aż 72,7%, udzie lo no rów -
nież w ho te lach, w mo te lach zaś 10,5%, a naj mniej w in nych obiek -
tach ho te lar skich - 3,1%. Go ściom za gra nicz nym od wie dza ją cym
Kiel ce noc le gi udzie la no głów nie w ho te lach (95,0%) (rys. 9). 

Śred ni czas po by tu w obiek tach noc le go wych Kielc wy no sił
1,7 do by ho te lo wej a go ści za gra nicz nych 2,2 do by. W wo je wódz -
twie świę to krzy skim wy no sił on od po wied nio 2,0 i 2,3 do by, pod -
czas gdy w Pol sce 2,9 i 2,4 do by. 

Wy ko rzy sta nie miejsc noc le go wych w 2005 r. w Kiel cach
osiągnęło 22,8%, w wo je wódz twie świę to krzy skim 32,9% a w Pol -
sce 35,0%. W Kiel cach naj więk sze wy ko rzy sta nie miejsc noc le go -
wych mia ło miej sce w mo te lach (57,0%) i w in nych obiek tach ho te -
lar skich (55,3%), pod czas gdy w ho te lach tyl ko 24,5% (rys. 10).
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Ryc. 9. Udzie lo ne noc le gi w Kiel cach, ogó łem i go ściom za gra nicz nym, w róż -
nych ro dza jach obiek tów w 2005 r. Źró dło: opra co wa no na pod sta wie da -
nych GUS. 

Fig. 9. Lod ging pro vi ded in Kiel ce to ge ne ral and fo re ign vi si tors in dif fe rent
kind of to urist ob jects in 2005.



Pod su mo wa nie 

W Kiel cach w 2005 r. znaj do wa ło się tyl ko 5 ro dza jów obiek -
tów noc le go wych, wśród któ rych by ło naj wię cej ho te li trzy- i dwu -
gwiazd ko wych. W wo je wódz twie świę to krzy skim jest dość skrom -
ne za ple cze noc le go we o naj wyż szym stan dar dzie, a jed no cze śnie
jest zbyt ma ło miejsc noc le go wych w ta niej ba zie, tj. w schro ni -
skach mło dzie żo wych i w do mach wy ciecz ko wych. 

War to ści wskaź ni ka do ty czą ce wy po sa że nia w ba zę noc le go wą
w Kiel cach ule gły wy raź nej po pra wie w sto sun ku do 1995 r.
Wskaź nik ten wy ra żo ny licz bą miesz kań ców przy pa da ją cych na
1 obiekt noc le go wy w wo je wódz twie świę to krzy skim na tle Pol ski
jest wy so ce nie ko rzyst ny. Jest ono pod tym wzglę dem na koń cu li sty
ran kin go wej wo je wództw. 

Wskaź nik gę sto ści miejsc noc le go wych wy ra żo ny ich licz bą na
1 km2 wy ka zu je ten den cję wzro sto wą w Kiel cach, pod czas gdy
w wo je wódz twie świę to krzy skim, na tle Pol ski, jest na dal ni ski. 

Mia sto Kiel ce na tle wo je wódz twa świę to krzy skie go, z punk tu
wi dze nia po ten cja łu ba zy noc le go wej, wy raź nie do mi nu je. Nie jest
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Ryc. 10. Wy ko rzy sta nie miejsc noc le go wych w Kiel cach i wo je wódz twie świę -
to krzy skim na tle Pol ski w 2005 r. we dług ro dza ju obiek tu. Źró dło:
opra co wa no na pod sta wie da nych GUS. 

Fig. 10. Oc cu pan cy of ni ghts lod ging in Kiel ce and Swię to krzy skie Vo ivo de -
ship in con trast to the area of Po land in 2005, ac cor ding to kind of to -
urist ob ject.



to jed nak rów no znacz ne z wy stę po wa niem tu naj wyż szej atrak cyj -
no ści ofe ro wa ne go pro duk tu tu ry stycz ne go. 

Po nad po ło wa osób ko rzy sta ją cych z noc le gów w wo je wódz -
twie świę to krzy skim no co wa ła w ho te lach, a naj mniej osób ko rzy -
sta ło z ośrod ków ko lo nij nych. W Kiel cach rów nież naj wię cej osób
ko rzy sta ło z ho te li, naj mniej zaś z in nych obiek tów ho te lar skich.
Go ście za gra nicz ni przy by wa ją cy do wo je wódz twa w 90% ko rzy -
sta li z ho te li. 

W sa mych ho te lach wo je wódz twa świę to krzy skie go udzie lo no
46,3% wszyst kich noc le gów, a go ście za gra nicz ni sta no wi li tu
18,2%. W Kiel cach rów nież naj wię cej noc le gów udzie lo no w ho te -
lach (72,7%), z któ rych go ście za gra nicz ni ko rzy sta li naj czę ściej, bo
aż w 95%. 

Wy ko rzy sta nie miejsc noc le go wych w Kiel cach w więk szo ści
ro dza jów obiek tów, a przede wszyst kim w ho te lach, jest mniej sze
niż śred nie w wo je wódz twie i w Pol sce. 

Ba za noc le go wa Kielc, po mi mo że wy róż nia się na tle wo je -
wódz twa świę to krzy skie go, to i tak jest jesz cze nie wy star cza ją co
roz wi nię ta. 

W 2007 r. funk cjo no wa ły tu już 22 ho te le. W ostat nich la tach
po stę po wa ła roz bu do wa ba zy noc le go wej Kielc, co zna la zło po -
twier dze nie w war to ściach wskaź ni ka licz by obiek tów noc le go -
wych na 100 km2. 

Ana li za do ty czą ca ba zy noc le go wej wska zu je na na stę pu ją ce
pro ble my: 

– roz bu do wa ba zy noc le go wej jest za sad ni czym wa run kiem
zwięk sze nia ilo ści atrak cyj nych ofert tu ry stycz nych, 

– mo der ni za cja ist nie ją cej ba zy (pod wyż sze nie stan dar du)
mo że wy raź nie zwięk szyć licz bę przy by wa ją cych tu tu ry stów pol -
skich i za gra nicz nych, 

– sto pień wy ko rzy sta nia ba zy noc le go wej wska zu je na nie wy -
star cza ją cą pro mo cję i mar ke ting re gio nal ne go pro duk tu tu ry stycz -
ne go. 
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