
Przedmiot:  Podstawy hotelarstwa  

Drodzy Uczniowie skończyliśmy dział SPOSOBY OCENIANIA JAKOŚCI USŁUG HOTELARSKICH 

podręcznik ,,Organizacja pracy w hotelarstwie’’ WSIP część I , zaczynamy dział TURYSTYCZNA BAZA 

NOCLEGOWA W POLSCE. 

Wysyłałam Wam wcześniej tematykę dotyczącą zagadnień jakości usług hotelarskich. Poprosiłam o 

wykonanie ćwiczeń, które zostaną ocenione. Ćwiczenia te zostaną potraktowane jako powtórzenie 

materiału i sprawdzenie przyswojonej wiedzy. Zwróćcie uwagę na estetykę pracy, na pomysłowość, 

dokładne wykonanie poleceń.  

Jeśli będziecie mieli problem z wykonaniem zadania bardzo proszę o maila.  

Wykonane prace proszę przesłać na adres mailowy:  ds.ekonomik@op.pl w temacie wpisując 

przedmiot, klasa, numer z dziennika ucznia ( proszę pamiętać o podpisaniu się  ) 
Wykonanie pracy w zeszycie (wklejacie tekst lub piszecie ręcznie) 

 

Nasze zajęcia powinny się odbyć w szkole 30.03.2020 r. oraz 02.04.2020 r.  realizując zajęcia zdalnie 

niżej dwa tematy: 

(przypominam o systematycznej notatce !) 

Temat: Charakterystyka bazy noclegowej w Polsce 

O bazie noclegowej wspominaliśmy przy klasyfikacji obiektów noclegowych.  

 Baza noclegowa to jeden z podstawowych elementów zagospodarowania turystycznego, w skład 

którego wchodzą różnego rodzaju obiekty noclegowe i urządzenia towarzyszące, pozwalające 

turystom na przebywanie poza miejscem stałego zamieszkania w warunkach zbliżonych do ich stałych 

upodobań.  

Charakter i struktura bazy noclegowej w znacznym stopniu zależą od uwarunkowań przyrodniczych 

oraz społeczno-ekonomicznych.  

Czytając o bazie noclegowej przypominamy podział obiektów noclegowych. Obiekty noclegowe 

dzielimy : 

  Według Ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (przypomnienie strona w podręczniku 129) 

 Według Głównego Urzędu Statystycznego (przypomnienie strona w podręczniku 125) 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2018-

roku,1,16.html 

 

Temat: Wykorzystanie  i rozmieszczenie bazy noclegowej  

Informacje na temat bazy noclegowej są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodowisko_przyrodnicze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baza_noclegowa#Podział_według_Ustawy_o_usługach_hotelarskich_oraz_usługach_pilotów_wycieczek_i_przewodników_turystycznych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baza_noclegowa#Podział_według_Ustawy_o_usługach_hotelarskich_oraz_usługach_pilotów_wycieczek_i_przewodników_turystycznych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baza_noclegowa#Podział_według_Głównego_Urzędu_Statystycznego
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2018-roku,1,16.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-2018-roku,1,16.html


Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2019 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2019 

roku link poniżej: 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/baza-noclegowa-

wedlug-stanu-w-dniu-31-lipca-2019-r-i-jej-wykorzystanie-w-pierwszym-polroczu-2019-

roku,4,16.html 
 

Według stanu na dzień 31 lipca 2019 r. w Polsce znajdowało się 11 251 turystycznych obiektów 

noclegowych. 

 

Liczba udzielonych noclegów w I półroczu 2019 r. wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu 

roku poprzedniego o 6,5%.  

 

W I półroczu 2019 r. w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się 16,1 mln turystów. 

Najwięcej noclegów w I połowie 2019 r. udzielono w województwach: małopolskim (6,8 mln) i 

zachodniopomorskim (6,3 mln).  

W I połowie 2019 r. w obiektach hotelowych wynajęto 14,6 mln pokoi. 

Najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano w zakładach uzdrowiskowych – 

78,0% 

Tematy  wyżej zrealizujesz też czytając podręcznik na stronie od 175 do 194. 

Zachęcam do zapoznania się z statystykami Głównego Urzędu Statystycznego linki poniżej: 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/baza-noclegowa-wedlug-

stanu-w-dniu-31-lipca-2019-r-i-jej-wykorzystanie-w-pierwszym-polroczu-2019-roku,4,16.html 

 

Po zapoznaniu się z materiałem zrób notatkę.  

Pozdrawiam serdecznie, 

Danuta Semeniuk 
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