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INNOWACJE W ZARZĄDZANIU 

EKOLOGIA JAKO PODSTAWA INNOWACYJNEGO  
PROdUktU hOtElARSkIEgO

Adam Pawlicz
Marta Sidorkiewicz

wstęp

Cechą współczesnego rynku usługowe-
go, w  tym hotelarskiego, jest hiperkonkuren-
cja, spowodowana rywalizacją zewnętrzną 
i wewnętrzną usługodawców. W konsekwencji 
przedsiębiorstwa usługowe, w tym hotelarskie, 
aby wyróżnić się na tle pozostałych, zmuszane 
są do kreowania innowacyjnych i unikatowych 
produktów hotelarskich. Współcześnie jednym 
ze sposobów uzyskania przewagi konkuren-
cyjnej na rynku, w zakresie innowacji produk-
towych, jest wykorzystywanie szeroko pojętej 
ekologii, będącej podstawą ekorozwoju. 

Obserwacja współczesnego rynku hote-
larskiego pozwala postawić tezę, iż istota 
ekorozwoju jest powoli dostrzegana przez 
przedstawicieli branży hotelarskiej. Zapewne 
ma to związek z faktem, iż to właśnie z działal-
nością hotelarską wiąże się negatywne oddzia-
ływanie na środowisko w  postaci ton śmieci 
i marnotrawstwa energii. Stąd też, biorąc pod 
uwagę obecny trend ekologiczny, hotelarze, 
tworząc swój produkt, powinni w  większym 
stopniu wziąć ten fakt pod uwagę. Ekologia 
bowiem może już wkrótce stanowić decydujący 
argument w wyborze potencjalnego hotelu na 
miejsce zaspokajania potrzeb noclegowych.

Celem artykułu jest przedstawienie rozwią-
zań ekologicznych stosowanych przez branżę 
hotelarską w kontekście kreowania przez nią 
innowacyjnych produktów hotelarskich oraz 
asymetrii informacji jako przeszkody implemen-
tacji rozwiązań ekologicznych w hotelarstwie. 

Opracowanie zostało podzielone na cztery 
części. Pierwsze dwie mają charakter teore-
tyczny, w których przedstawiono podstawowe 
zagadnienia dotyczące produktu hotelarskiego 
oraz funkcje innowacji ekologicznych w hotelar-
stwie. Część trzecia ma charakter empiryczny 
i przedstawia analizę poruszonych zagadnień 
teoretycznych w  ujęciu praktycznym. Część 

czwarta natomiast ma charakter analityczny 
i  dotyczy asymetrii informacji jako przeszko-
dy implementacji rozwiązań ekologicznych 
w hotelarstwie.

Artykuł jest wynikiem studiów literaturo-
wych z zakresu marketingu, turystyki i hotelar-
stwa oraz doniesień branżowych, dostępnych 
na stronach internetowych obiektów hotelar-
skich. 

teoretyczne aspekty produktu 
hotelarskiego

Działalność hotelarska, czyli świadczenie 
usług noclegowych i  gastronomicznych zali-
cza się do podstawowej działalności turystycz-
nej (są to podstawowe usługi turystyczne)1. 
Głównym zadaniem hotelarstwa na rynku 
turystycznym jest kształtowanie turystycznej 
bazy noclegowej oraz świadczenie odpowied-
nich usług w  ramach funkcjonowania przed-
siębiorstw hotelarskich, a dokładnie zapewnie 
turystom, w  zależności od ich oczekiwań, 
odpowiednich warunków pobytu poza swoim 
miejscem zamieszkania2.

Istotę hotelarstwa stanowi przede wszyst-
kim gościnność, a  więc zapewnienie odpo-
wiedniej wygody, standardu i  określonego 
poziomu usług hotelarskich, bezpieczeństwa 
pobytu gości w obiekcie hotelowym (bezpie-
czeństwo osobiste, wniesionego mienia, prze-
ciwpożarowe, kulinarne, sanitarno-higieniczne 
itp.) czy też dobrej atmosfery w czasie pobytu 
w  hotelu. Gościnność w  hotelarstwie to nie 

1 Skuteczne prowadzenie obiektu hotelarskiego 
i  gastronomicznego, red. R. Gałecki, Wydawnictwo 
VERLAG DASHÖFER, Warszawa 200-2001, część 2, 
rozdział 1, s. 1.

2 D. Szostak, M. Sidorkiewicz, Wzajemne relacje mię-
dzy turystyką biznesową a  hotelarstwem na współ-
czesnym rynku turystycznym, Zbiór materiałów 
pokonferencyjnych „Turystyka biznesowa”, Wyższa 
Szkoła Turystyki i  hotelarstwa w  Gdańsku, Gdańsk 
2007, s. 288.
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tylko odpowiednie traktowanie gości hotelo-
wych i oferowanie im pewnego zestawu usług 
za odpowiednią, wcześniej ustaloną odpłat-
nością, ale w ramach oferowanej gościnności 
hotel powinien stwarzać warunki pobytu zbli-
żone do domowych (jeżeli jest to możliwe to 
pod każdym względem jakim oczekuje gość 
hotelowy)3. Gościnność w  hotelarstwie jest 
pewnego rodzaju zestawem specyficznych 
zachowań osób pracujących w  hotelarstwie 
lub prowadzących zakłady noclegowe, nakiero-
wany na zaspokojenie podstawowych potrzeb 
gości hotelowych, tj. snu, jedzenia, pragnienia, 
zgodnie z wyuczonymi i stale kształtowanymi 
wzorcami. Na gościnność istotny wpływ mają 
takie elementy, jak kultura organizacyjna przed-
siębiorstwa hotelarskiego, przepisy, regulaminy 
i opisy stanowisk, poziom wykształcenia ogól-
nego i zawodowego pracowników hotelowych, 
indywidualne predyspozycje osobowe perso-
nelu hotelowego, formalne wymogi dotyczące 
przyznanej kategorii konkretnemu obiektowi 
hotelowemu itp.4.

Istotnym dla tematu artykułu zagadnieniem 
jest pojęcie usługi, które tworzą produkt dane-
go przedsiębiorstwa. Pojęcie usługi nie jest 
łatwe do zdefiniowania, ponieważ wiąże się 
ją z  ogromnym zdywersyfikowaniem sektora 
usług i trudnościami z objęciem jedną definicją 
wszystkich zróżnicowanych dziedzin ludzkiej 
aktywności, które występują na rynku. W prak-
tyce bowiem najczęściej spotyka się produkty 
będące mieszanką komponentów usługowych 
i materialnych5. W ujęciu ekonomicznym pod 
pojęciem usług określa się użyteczne produkty 
niematerialne, które są wytwarzane w wyniku 
pracy ludzkiej (czynności) w procesie produkcji, 
przez oddziaływanie na strukturę określonego 
obiektu (człowieka lub przedmiotu material-
nego) w celu zaspokojenia potrzeb ludzkich6. 

3 C. Witkowski, Podstawy hotelarstwa, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w  Warszawie, War-
szawa 1998, s. 13.

4 J. Piasta, Gościnność …czyli jak opisać nieopisane?, 
http://www.hotelarze.pl/ (27.11.2006).

5 A. Tokarz, Ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 23

6 M. Daszkowska, Usługi. Produkcja, rynek, marketing, 
PWN, Warszawa 1998, s. 17.

Do podstawowych cech usług należy zali-
czyć7:

 • niematerialność,
 • jednoczesność procesu świadczenia i kon-

sumpcji,
 • niejednolitość usług (trudności w ich stan-

daryzacji),
 • nietrwałość usług,
 • brak możliwości nabycia usług na włas-

ność,
 • substytucyjność,
 • komplementarność,
 • brak ochrony patentowej.

Przedmiotem działania przedsiębiorstw 
hotelarskich jest ich produkt, który tworzą usłu-
gi hotelarskie, definiowane zgodnie z polskim 
prawodawstwem jako krótkotrwałe, ogólno-
dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, 
pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na 
ustawianie namiotów lub przyczep samocho-
dowych oraz świadczeniem w obrębie obiektu 
usług z  tym związanych8. Usługi hotelarskie 
mogą być świadczone zarówno w obiektach 
hotelarskich, zaliczanych do hotelarstwa 
właściwego (np. hotele, pensjonaty, motele, 
kempingi), jak i w innych obiektach, w których 
usługa ta jest podstawą prowadzonej działal-
ności bądź uzupełnieniem działalności innej, 
podstawowej, wobec której świadczenia hote-
larskie są komplementarne9.

Usługi hotelarskie ze względu na swoją zło-
żoność dzielone są na usługi noclegowe, gastro-
nomiczne oraz dodatkowe10. Usługi hotelarskie 
są w swojej istocie i specyfice produkcji uniwer-
salne, dotyczą wielu obiektów hotelarskich.

7 P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Mar-
keting. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 709–713, 716–718 
oraz Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejter-
ski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, PWN, Warsza-
wa 2005, s. 42-43.

8 Ustawa z  29 sierpnia 1997 roku o  usługach tury-
stycznych, Dz.  U. nr  133, poz.  884 z  późniejszymi 
zmianami.

9 D. Milewski, A. Pawlicz, M. Sidorkiewicz, Oferta 
hotelarska w  miejscach kultu religijnego w  Polsce 
na przykładzie domów pielgrzyma [w:] Turystyka reli-
gijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2010, s. s. 346-356.

10 M. Turkowski, Marketing usług hotelarskich, Wyda-
nie III, PWE, Warszawa 2010, s. 19.
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Usługa hotelarska rozumiana w kategoriach 
produktu rozpatrywana może być przez poten-
cjalnego klienta z różnych punktów widzenia11:

 • cech zewnętrznych produktu – tj. lokali-
zacji obiektu, rodzaju obiektu (np. hotel, 
pensjonat), formalną kategorię, wygląd, jak 
również bezpośrednie otoczenie obiektu,

 • podstawowej użyteczności produktu – 
jak wynika z definicji hotelu zaspokojenie 
potrzeby wypoczynku oraz głodu wraz 
z możliwością samodzielnego wyboru przez 
klienta rodzaju, wielkości czy wyposażenia 
pokoju czy usług gastronomicznych,

 • sumy użyteczności – jaką dostarcza pro-
dukt.
Usługa hotelarska zazwyczaj nie jest celem 

konsumpcji samym w sobie, określana jest mia-
nem usługi umożliwiającej, a także ułatwiającej 
odbycie podróży i pobyt w miejscu docelowym 
podróży12. Współcześnie jednak może stać 
się celem samym w sobie wraz z elementami 
dodatkowymi, tworząc określony produkt13.

Działające na współczesnym rynku turystycz-
nym obiekty hotelarskie w celu przetrwania na 
konkurencyjnym rynku turystycznym zmuszone 
są do poszukiwania nowych rozwiązań pozwa-
lających uzyskać im przewagę konkurencyjną. 
Współczesny turysta poszukuje niestandardowej 
oferty. Jedną z możliwości wykreowania odpo-
wiedniego i innowacyjnego produktu hotelarskie-
go stanowi wykorzystanie potencjału szeroko 
rozumianej ekologii. Połączenie usług hotelar-
skich w oparciu o ochronę środowiska naturalne-
go z atrakcyjnym, bo niepowtarzalnym miejscem, 
przy którego budowie zastosowano ekologicz-
ne rozwiązania architektoniczne może stanowić 
czynnik wyróżniający obiekt na tle innych. 

11 R. Głowacki, Z. Kossut, T. Kramer, Marketing, PWN, 
Warszawa 1984, s. 55 [za:] M. Turkowski, Marketing 
usług hotelarskich…, op. cit., s. 40.

12 M. Turkowski, Marketing usług hotelarskich…, op. 
cit., s. 34.

13 K. Orfin, M. Sidorkiewicz, A. Wolna-Samulak, Kreowa-
nie ofert specjalnych w obiektach hotelarskich a wydłu-
żanie sezonu turystycznego [w:] Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego nr 710 „Problemy zarzą-
dzania, finansów i  marketingu” nr  24 – „Marketing 
Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty – Konku-
rencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych”, red. G. 
Rosa, A. Smalec, Wydawnictwo Naukowe Uniwersyte-
tu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 387.

Funkcje innowacji ekologicznych 
w hotelarstwie

Termin innowacja posiada wiele definicji 
i  tłumaczeń. Rozszyfrowaniem ich znaczenia 
zajęły się takie osobistości świata naukowego, 
jak P. Drucker, J. Schumpeter, P. Kotler, G. 
Altschuller oraz wielu innych. 

Z  tego względu pojęcie innowacji jest 
rozumiane i  rozpatrywane niezwykle szeroko. 
W  potocznym rozumieniu „innowacja” ozna-
cza coś nowego i innego od dotychczasowych 
rozwiązań. Dosyć często może się kojarzyć 
z potrzebną zmianą na lepsze. Ogólnie rzecz 
ujmując, można stwierdzić, iż innowacja to wpro-
wadzenie czegoś nowego, rzecz nowo wpro-
wadzona, nowość, reforma. Takie tłumaczenie 
owego pojęcia obowiązuje zarówno w termino-
logii języka polskiego, jak również w innych pań-
stwach. Wynika to z silnego oddziaływania źródeł 
łacińskich, albowiem słowo innowacja w języku 
łacińskim to innovatio, czyli odnowienie14. 

Literatura ekonomiczna dotycząca innowacji 
w Polsce jest bardzo bogata. Od tłumaczeń funda-
mentalnych prac z zakresu innowacji P. Drucke-
ra15 poprzez pozycje zwarte polskich autorów16 
aż po liczne artykuły naukowe badające związek 
innowacji z konkurencyjnością polskich przedsię-
biorstw17 lub z kooperacją i czasem18. 

T. Żabińska19 przedstawia w swoim arty-
kule rolę innowacji w  różnych koncepcjach 

14 J. Prystrom, Działalność innowacyjna a  konkuren-
cyjność polskich podmiotów gospodarczych, http://
www.ue.katowice.pl/ (07.02.2013).

15 P. Drucker, Innowacje i  przedsiębiorczość. Praktyka 
i zasady, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 1992.

16 Por. P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje i  Krea-
tywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006; 
W. Janasz, K. Kozioł, Determinanty działalności inno-
wacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007; 
B. Fiedor, Teoria innowacji, PWN, Warszawa 1979.

17 A. Tomaka, K. Cyran, Innowacyjność przedsiębiorstw 
jako kluczowy element konkurencyjności polskiej 
gospodarki, „e-Finanse” 2010, vol. 6, nr 3, s. 26–36.

18 A. Laskowska-Rutkowska, Czas, kooperacja, inno-
wacja – presja czasu a innowacyjne formy kooperacji 
sieciowej [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego nr 453, Wydawnictwo Naukowe Un iwersy-
tetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 123–132.

19 T. Żabińska, Innowacje w klasycznej i nowych kon-
cepcjach marketingu, w: Turystyka – Innowacje 
– Konsument, red. D. Chudy-Hyski, M. Żemła, Kato-
wice 2008, s. 89–100.
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marketingu. Jako alternatywną dla tradycyjnej 
koncepcji marketingu T. Żabińska wskazuje 
koncepcję strategii „błękitnego oceanu”, która 
polega na tworzeniu nowych produktów bazu-

jących na kreacji zupełnie nowych potrzeb. 
Tabela 1 przedstawia porównanie strategii mar-
ketingu klasycznego i marketingu „błękitnego 
oceanu”. 

tabela 1. porównanie strategii marketingu klasycznego i strategii błękitnego oceanu

Strategia marketingu klasycznego Strategia błękitnego oceanu

Konkurowanie w istniejącej przestrzeni rynkowej Tworzenie wolnej przestrzeni rynkowej

Zwalczanie konkurencji Konkurencja przestaje być istotna

Wykorzystanie istniejącego popytu Tworzenie i przechwytywanie nowego popytu

Konieczność znajdowania kompromisu między wartoś-
cią a kosztem

Przełamanie przymusu między wartością a kosz-
tem

Uporządkowanie całego systemu działań firmy zgodnie 
z  jej strategicznym wyborem między wyjątkowością 
a niskimi kosztami

Uporządkowanie całego systemu działań firmy 
zgodnie z jej dążeniem do wyjątkowości i niskich 
kosztów

Źródło: W. Chan Kim, R. Mauborgne, Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005, s. 38, za: 
T. Żabińska, Innowacje w klasycznej i nowych koncepcjach marketingu, w: Turystyka – Innowacje – Konsu-
ment, red. D. Chudy-Hyski, M. Żemła, Katowice 2008, s. 98.

Wydaje się, że koncepcja błękitnego oce-
anu jest w dużej części spójna z teorią ekono-
mii dobrobytu, według której przedsiębiorstwa 
dążą do zwiększenia tzw. nadwyżki producenta 
poprzez np. różnicowanie swoich produktów 
oraz utrudnianie konsumentom dokonanie 
porównania cen i jakości dóbr danego przed-
siębiorstwa i konkurentów.

Innowacje związane z  ekologią w  sekto-
rze turystycznym zaliczane są najczęściej do 
innowacji procesowych i wskazywane są w lite-
raturze jako jedne z najlepszych przykładów 
działań innowacyjnych w turystyce. Większość 
ekonomistów zgadza się jednak, że liczba inno-
wacji ekologicznych w sektorze turystycznym 
jest wciąż zbyt mała. Wynika to głównie z nastę-
pujących przesłanek20:

 • sektor turystyczny jest zdominowany przez 
małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie 
są w stanie wygenerować wystarczających 
środków na badania i  rozwój, pomiędzy 
wielkością przedsiębiorstwa a liczbą dzia-

20 K. Weiermair, Produkt improvement or innovation: 
What is the key to success in tourism?, w: OECD, 
Innovation and Growth in Tourism, OECD Publis-
hing, Paris 2006, s. 53–66.

łań innowacyjnych występuje pozytywna 
korelacja21,

 • sektor prywatny podejmuje działania inno-
wacyjne tylko w  przypadku, gdy pozwoli 
mu to na osiągnięcie krótkoterminowych 
zysków,

 • większość innowacji, ze względu na duże 
ryzyko ich wprowadzenia, ukierunkowana 
jest na zmniejszenie kosztów przedsiębior-
stwa oraz obniżanie cen,

 • większość małych i  średnich przedsię-
biorstw jest raczej imitatorami innowacji 
niż podejmującymi działania innowacyjne.
Działania innowacyjne przedsiębiorstw, 

w  tym przedsiębiorstw turystycznych, gene-
rują znaczne korzyści zewnętrzne (np. duża 
część innowacji w sektorze turystycznym ma 
charakter procesowy i  jest łatwa w  imitacji), 
dlatego podmioty publiczne na różnych pozio-
mach angażują się we wspieranie innowacji 
w  sektorze turystycznym. Zgodnie z  opinią 
większości ekonomistów podmioty publiczne 

21 P. Braun, Networking tourism SMEs: E-commerce 
and e-marketing issues in regional Australia, “Infor-
mation Technology & Tourism” 2002, nr 5, s. 13–23.
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nie powinny jednak bezpośrednio wspierać 
rozwiązań innowacyjnych, tak aby uniknąć 
zachowań oportunistycznych (tj. wykorzysta-
niu projektu przez przedsiębiorstwa jedynie 
do zwiększenia własnej pozycji konkurencyjnej 
na rynku). Wsparcie powinno być udzielane 
projektom badawczym, w  których kooperuje 
większa liczba podmiotów, a efekty będą mogły 
stać się dobrem publicznym dostępnym dla 
wszystkich zainteresowanych22. 

Ekoturystyka jest stosunkowo nowym zja-
wiskiem, które nie ma ogólnie przyjętej definicji. 
Niektórzy autorzy wskazują na ekoturystykę 
jako szansę, inni jako zagrożenie dla zrówno-
ważonego rozwoju turystyki. Pojęcie zostało 
stworzone przez branżę turystyczną w  celu 

22 A. Pawlicz, E-turystyka, PWN, Warszawa 2012.

promocji usług turystycznych ze względu na 
ogólne pozytywne postrzeganie terminu23.

Należy jednak podkreślić, że wdrażanie 
szeroko rozumianych rozwiązań ekologicz-
nych służy jednak nie tylko odróżnieniu się od 
konkurencji oraz budowie nowego produktu 
turystycznego. Z  badań przeprowadzonych 
przez P. Gryszel, D. Jaremen i A. Rapacza24 
wśród prawie 50 hotelarzy, których celem 
badań było określenie stanu wiedzy oraz 
poziomu implementacji rozwiązań proekolo-
gicznych w dolnośląskich hotelach wynika, iż 
wizerunek „hotelu przyjaznemu środowisku” 
został oceniony jako najmniej istotny wśród 
czynników decydujących o pozycji hotelu na 
rynku (rysunek 1). 

23 S. Horner, J. Swarbrooke, International Cases in 
Tourism Management, Elsevier, 2005, s. 251–260.

24 P. Gryszel, D. Jaremen, A. Rapacz, Zasady zrówno-
ważonego rozwoju w praktyce funkcjonowania obiek-
tów hotelarskich, w: Zrównoważony rozwój turystyki, 
red. S. Wodejko, Szkoła Główna Handlowa, Warsza-
wa 2008, s. 365–386.

rysunek 1. Czynniki decydujące o pozycji hotelu na rynku

Źródło: P. Gryszel, D. Jaremen, A. Rapacz, Zasady zrównoważonego rozwoju w  praktyce funkcjonowa-
nia obiektów hotelarskich, w: Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, Szkoła Główna Handlowa,  
Warszawa 2008, s. 365–386.
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Przeprowadzone badania wskazały również 
na stosunkowo wysoką samoocenę hotelarzy 
w zakresie wiedzy na temat ekologii. Większość 
z nich wskazała na „slogan” jako najbardziej 
pasujące określenie do pojęcia „turystyka zrów-
noważona”.

Wśród stosowanych w  hotelach rozwią-
zań ekologicznych dominowały jednak roz-
wiązania łączące obniżenie kosztów i ochronę 
środowiska. Był to najczęściej wskazywany 
motyw stosowania polityki proekologicznej 
w hotelach, a spośród wskazywanych rozwią-
zań proekologicznych jedynie „stosowanie 
detergentów nie zawierających szkodliwych

 

substancji” można było zakwalifikować jako roz-
wiązanie nie obniżające kosztów25. (rysunek 2)

Do pozostałych funkcji innowacji ekologicz-
nych w hotelarstwie należy zaliczyć zgodność 
z normami ochrony środowiska oraz szeroko 
rozumiany wpływ na otaczające środowisko 
(atrakcje naturalne, które mogą być głównym 
magnesem przyciągającym turystów do danego 
regionu turystycznego). Wydaje się jednak, że 
zwłaszcza w przypadku obiektów położonych 
w miastach oraz dużych skupiskach turystycz-
nych, indywidualny wpływ rozwiązań proekolo-
gicznych w hotelach będzie na stan środowiska 
naturalnego będzie stosunkowo ograniczony. 

25 Ibidem.

rysunek 2. rozwiązania przyjazne środowisku w hotelach

Źródło: P. Gryszel, D. Jaremen, A. Rapacz, Zasady zrównoważonego rozwoju w  praktyce funkcjonowania 
obiektów hotelarskich, w: Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko…, op. cit., s. 365–386.
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Podsumowując funkcje innowacji ekolo-
gicznych w hotelarstwie, na podstawie zapre-
zentowanych treści, można sklasyfikować je 
jako (rysunek 3):

 • marketingowe,
 • kosztowe,
 • pozostałe. 

rysunek 3. Funkcje innowacji ekologicznych w hotelarstwie

Funkcje innowacji
ekologicznych
w hotelarstwie

KosztoweMarketingowe Pozostałe

Źródło: Opracowanie własne

rozwiązania ekologiczne 
w hotelarstwie. Case study 

Wzrost zainteresowania ekologią i  kon-
taktem z  naturą jest widoczny w  działaniach 
podejmowanych przez obiekty hotelarskie. Nie-
jednokrotnie przyczyną takiego stanu rzeczy 
są korzyści, jakie wynikają ze stosowania roz-
wiązań proekologicznych w obiektach hotelar-
skich. W literaturze przedmiotu są wskazywane 
następujące26: 

 • obniżenie kosztów działalności, dzięki bar-
dziej racjonalnej gospodarce surowcami, 
energią, wodą i odpadami, 

 • wzrost konkurencyjności dzięki wdroże-
niom technicznym i  technologicznym, 
pozwalającym na sprawniejsze zarządzanie 
organizacją, środowiskiem i pracownikami, 

 • wizerunek organizacji przyjaznej dla śro-
dowiska, 

 • udział w ogólnopolskiej inicjatywie wymia-
ny doświadczeń, wykorzystania potencjału 
współpracy i wzajemnej promocji (marke-
ting ekologiczny), 

26 Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, źródło: http://
www.fpds.pl/ za: R. Dziuba, Efektywność ekolo-
gicznych rozwiązań na przykładzie certyfikowanych 
obiektów hotelarskich, http://www.turyzmdlaregionu.
eu/ (07.02.2013).

 • wzrost świadomości ekologicznej pracow-
ników oraz klientów organizacji. 
Oferta hoteli w  kontekście ochrony śro-

dowiska, w  pierwszej kolejności ma związek 
z elementami oferty typowo noclegowej, która 
odnosi się do jednostek mieszkalnych. Aspek-
ty ekologiczne nawiązują do następujących 
świadczeń hotelu27:

 • zmiana pościeli i  ręczników na żądanie 
gości, 

 • używanie przez hotel detergentów łagod-
nych dla środowiska, 

 • możliwość segregacji śmieci przez gości, 
 • stosowanie energooszczędnych rozwiązań 

oświetleniowych, 
 • oszczędzanie wody poprzez zainstalowanie 

na bateriach mieszaczy wody z powietrzem 
oraz modernizacja systemu uzdatniania 
wody. 
Ponadto hotele segregują niebezpieczne 

odpady (świetlówki, baterie, sprzęt elektronicz-
ny), w tym odpady te są również zbierane od 
pracowników, prowadzą zbiórkę materiałów do 
ponownego przetworzenia (szkło, papier, olej 
etc.) oraz prowadzą monitoring i ustalanie har-
monogramu pracy urządzeń wentylacyjnych 
w zależności od zapotrzebowania. Dodatkowo 

27 A. Róg-Skrzyniarz, Ekologia decyduje o  wyborze 
hotelu, http://www.e-hotelarz.pl/ (15.01.2011).
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niektóre hotele starają się uczestniczyć w akcji 
„Godzina dla Ziemi”, podczas której gaszone są 
światła we wszystkich publicznych miejscach 
obiektów, korzysta się wtedy tylko i wyłącznie 
ze świec. Miejsca publiczne hotelu udekorowa-
ne zostają w tym dniu licznymi świeczkami, co 
stwarza niepowtarzalną atmosferę, ale przede 
wszystkim zwraca uwagę gości na kwestię eko-
logii28. Pracownicy uczestniczą również regu-
larnie w akcji „Sprzątanie Świata”. 

Innym praktycznym i dość powszechnym 
przykładem trendu ekologicznego wykorzysta-
nego przez branżę hotelarską jest segregowa-
nie odpadów i ich właściwe zagospodarowanie. 
W rozmowach kuluarowych z branżą wskazuje 
się również na projekty przebudowy obiektów 
w kontekście stosowania przez nie energii ze 
źródeł alternatywnych (baterie słoneczne)29. 
Ponadto w budowie są już obiekty, które już 
w  projektach architektonicznych mają wska-
zane tego typu rozwiązania. 

Przykładem hoteli ekologicznych może być 
sieć Four Seasons, która stworzyła eko hotele na 
wyspach Bora Bora. Korzystają one po części 
z odnawialnej energii słonecznej i zostały stwo-
rzone przede wszystkim z naturalnych mate-
riałów. Wyróżniającym aspektem tych hoteli 
może być zastosowana ekologiczna technolo-
gia klimatyzacji, której podstawą jest cyrkulacja 
zimnej wody z dna oceanu. Obiekty zrzeszone 
w tej sieci wprowadzają program prowadzący 
do osiągnięcia celów zrównoważonego roz-
woju poprzez wspieranie ochrony środowiska, 
organizację recyklingu, minimalizację wpływu 
pestycydów na otoczenie czy nawet warunki 
oferowane podczas zatrudniania lokalnego 
personelu. Stawia się więc nie tylko na samą 
ochronę środowiska, lecz także pomoc ludziom 
mieszkającym w danym regionie30.

28 http://www.klubcsr.pl/ (24.10.2011). 
29 M. Sidorkiewicz, Environmental aspects of business 

hotels’ offer [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 658 „Economic problems of tour-
ism” nr  17 (1/2012), red. B. Meyer, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2012, s. 47-56.

30 Ekologia a hotele, Magazyn „Tu byliśmy”, http://tuby-
lismy.pl/ za: R. Dziuba, Efektywność ekologicznych 
rozwiązań na przykładzie certyfikowanych obiek-
tów hotelarskich, http://www.turyzmdlaregionu.eu/ 
(07.02.2013). 

Funkcjonowanie hoteli opiera się również 
na działalności konferencyjno-kongresowej, 
gdyż to ona w dużej mierze niweluje negatyw-
ne skutki sezonowości. Jak pokazują statystyki, 
przeciętnie podczas trzydniowego spotkania, 
w którym udział bierze 500 osób, produkuje się 
6 ton odpadów oraz zużywa się 100 000 kilo-
watów energii i 200 000 litrów wody. 

W  związku z  tym, aby zmniejszyć nega-
tywny wpływ na środowisko obiekty hotelar-
skie sieci Starwood, czyli np. hotel Sheraton 
Poznaniu kreując ofertę skierowaną do tury-
stów biznesowych, stara się wyeliminować 
z niej takie elementy, które mają pejoratywny 
wpływ na otoczenie naturalne. Przykład może 
stanowić oferta organizacji konferencji, pod-
czas której hotel biznesowy oferuje31:

 • przygotowanie kącika z  przyborami biu-
rowymi zamiast notatników i  długopisów 
rozłożonych przy każdym uczestniku, 

 • wykorzystanie tablic wielokrotnego użytku 
zamiast tablic z wielkimi arkuszami papieru,

 • wykorzystanie podczas spotkania tylko 
światła dziennego zamiast sztucznego 
oświetlenia,

 • włączanie klimatyzacji tylko na prośbę 
uczestników spotkania, a także zachęcanie 
gości do otwierania okien, 

 • serwowanie wody mineralnej w dużym dys-
trybutorze zamiast małych butelek,

 • serwowanie śmietanki i mleka w dzbankach 
a nie jednorazowych opakowaniach,

 • przygotowanie ekologicznej przerwy kawo-
wej z  naturalnymi sokami owocowymi 
i  ciasteczkami przygotowanymi w  hotelu 
z produktów ekologicznych, 

 • przegotowanie ekologicznego menu luncho-
wego z lokalnych produktów sezonowych, 

 • wykorzystanie mniejszej liczby obrusów 
i serwetek podczas spotkania,

 • zachęcanie organizatorów spotkań do prze-
syłania materiałów konferencyjnych pocztą 
elektroniczną zamiast ich drukowania, który 
ma na celu ochronę środowiska32.

31 A. Róg-Skrzyniarz, Ekologia decyduje o  wyborze 
hotelu, http://www.e-hotelarz.pl/ (15.01.2011).

32  Zorganizuj spotkanie przyjazne środowisku, www.e-
-konferencje.pl/ (20.07.2009).
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Dodatkowo, do dyspozycji uczestników 
konferencji jest tzw. Green Meeting Concier-
ge, czyli osoba, która przygotowuje salę i dba 
o przestrzeganie zasad ekologii.

W Polsce istnieje również możliwość cer-
tyfikacji ekologicznej obiektu hotelarskiego. 
Mowa tu o  certyfikacie „Czysta turystyka” 
dla branży turystycznej. Zaświadczenie tego 
rodzaju dedykowane jest głównie hotelom, 
hostelom, pensjonatom i domom gościnnym, 
które przez wdrożenie ekologicznych roz-
wiązań chcą obniżyć koszty funkcjonowania 
swych firm oraz podnieść jakość oferowanych 
usług33. Fundacja „Partnerstwo dla Środowi-
ska” nadaje certyfikat od 2 lat co może być 
dobrym wyznacznikiem do weryfikacji słuszno-
ści stosowania rozwiązań ekologicznych wśród 
certyfikowanych obiektów.

asymetria informacji jako 
przeszkoda implementacji rozwiązań 
ekologicznych w hotelarstwie 

Wydaje się, że główną przeszkodą w imple-
mentacji rozwiązań ekologicznych w hotelar-
stwie jest asymetria informacji. Konsumenci nie 
są w stanie sprawdzić czy dany hotel faktycznie 
stosuje rozwiązania chroniące środowisko czy 
jedynie wykorzystuje ten fakt w polityce promo-
cji. Nawet jeśli konsument jest w stanie zidenty-
fikować niektóre rozwiązania ukierunkowane na 
ochronę środowiska to nie jest w stanie określić 
jaki jest zakres ilościowy i jakościowy działań 
proekologicznych. 

Problemem asymetrii informacji jako pierw-
szy zajął się G. Akerlof34, który w swoim szero-
ko cytowanym artykule wskazał na problemy 
asymetrii informacji w  odniesieniu do rynku 
samochodów używanych. G. Akerlof wykazał, 
że asymetria informacji prowadzi do obniże-
nia średniej jakości dóbr będących przedmio-
tem wymiany. Na rynku analizowanym przez 

33 Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, źródło: http://
www.fpds.pl/ za: R. Dziuba, Efektywność ekolo-
gicznych rozwiązań na przykładzie certyfikowanych 
obiektów hotelarskich, http://www.turyzmdlaregionu.
eu/ (07.02.2013).

34 G. Akerlof, The market for ‘lemons’: Quality uncer-
tainty and the market mechanism, „Quarterly Journal 
of Economics” 1970, nr 84 (3), s. 488–500.

G. Akerlofa sprzedawcy znają prawdziwy stan 
sprzedawanych pojazdów w  przeciwieństwie 
do ich konsumentów. Z tego względu konsu-
menci są gotowi zapłacić tylko średnią cenę 
za samochód. Powoduje to, że auta wysokiej 
jakości są wycofywane z rynku, a średnia cena 
i  jakość obniżają się. Problem cytryn (ang. 
lemons – amerykańskie slangowe określenie 
wadliwego używanego samochodu) był odno-
szony również do innych rynków m.in. rynku 
turystycznego. 

Problemy asymetrii informacji wpisują się 
w  szeroki nurt badań ekonomii dobrobytu 
z zakresu niedoskonałości rynku (obok badań 
z  zakresu kosztów transakcyjnych, efektów 
zewnętrznych oraz występowania tzw. zbędnej 
straty społecznej). 

G. Candela i P. Figini35 wskazują na asy-
metrię informacji jako jedną z przyczyn wystę-
powania kosztów transakcyjnych na rynku 
turystycznym. Producenci dóbr i  usług tury-
stycznych mają znacznie większą wiedzę na 
temat sprzedawanych produktów niż ich kon-
sumenci. Przykładowo restaurator dokładnie 
wie z jakich składników wyprodukowano posi-
łek podczas gdy klient może jedynie się domy-
ślać. A. Papatheodorou i N. Platis36 badając 
asymetrię informacji na rynku usług transportu 
lotniczego w Grecji stwierdzili, że wypadki lotni-
cze powodują, że turyści postrzegają transport 
lotniczy jako bardzo niebezpieczny pomimo, że 
statystyki wskazują na transport lotniczy jako 
relatywnie bezpieczny.

Producenci dóbr wyższej jakości (a stoso-
wanie rozwiązań ekologicznych z pewnością 
pozwala sklasyfikować dane dobro jako posia-
dające cechy wysokiej jakości), aby sprzedać 
swoje dobro po wyższej cenie, przyjmują czte-
ry główne strategie mające na celu likwidację 
problemu asymetrii informacji:

1. Inwestowanie w wizerunek i markę, która 
jest kojarzona z produktami wysokiej jakości.

2. Oferowanie gwarancji na sprzedawane 
produkty.

35 G. Candela, P. Figini, The Economics of Tourism 
Destinations, Springer, 2012.

36 A. Papatheodorou, N. Platis, Airline Deregulation, 
Competitive Environment and Safety, „Rivista di Polit-
ica Economica” 2007, nr 97, s. 221–242.
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3. Sprzedawca może dostarczyć kupują-
cemu informacje na temat jakości produktu 
poprzez np. działania z zakresu promocji.

4. Wykorzystanie certyfikatu wystawianego 
przez zewnętrzną firmę.

Czasem wykorzystywane są wszystkie stra-
tegie jednocześnie.

Certyfikat jest dokumentem formalnie stwier-
dzającym, że zewnętrzna instytucja sprawdziła 
jakość produktu i odpowiada on ogólnie dostęp-
nym normom danej instytucji. Normy ustalane 
są przez same instytucje, czasem w porozu-
mieniu z  jednostkami administracji publicznej 
lub organizacjami konsumenckimi. Certyfikaty 
mogą dotyczyć produktu en block, lub jedynie 
niektórych jego części np. jakości restauracji, 
czystości, jakości obsługi lub szeroko rozumia-
nej ekologii. Proces certyfikacji może zatem 
potencjalnie przyczynić się do redukcji asymetrii 
informacji na rynku turystycznym. 

Najbardziej fundamentalną definicją jako-
ści stwierdza że jakość jest różnicą pomiędzy 
produktem otrzymanym a oczekiwanym. Przed 
nabyciem usług turystycznych konsument for-
mułuje oczekiwania związane z produktem oraz 
jego jakością. W  przypadku usług turystycz-
nych, ich szczególne cechy wskazują na szero-
kie zastosowanie koncepcji asymetrii informacji 
w procesie zarządzania jakością. 

Pierwszą cechą usług jest nierozdzielność 
produkcji i konsumpcji. Konsumpcja usług tury-
stycznych wymaga fizycznego przemieszczania 
się turysty do regionu recepcji turystycznej a nie 
odwrotnie jak w przypadku większości dóbr mate-
rialnych. Drugą cechą jest niematerialność usług, 
która oznacza że turysta nie może wypróbować 
usługi przed jej konsumpcją. Implikuje to stosun-
kowo duże ryzyko nabycia usługi. Trzecią cechą 
usług turystycznych związaną z problemem asy-
metrii informacji jest ich heterogeniczność, która 
odnosi się do zróżnicowania usług oraz trudności 
ich standaryzacji. Heterogeniczność powoduje, 
że trudno jest wyprodukować dwie identyczne 
usługi turystyczne, co dodatkowo zwiększa nie-
pewność w zakresie jakości produktu37.

37 J.L. Nicolau, R. Sellers, The quality of quality awards: 
Diminishing information asymmetries in a  hotel 
chain, “Journal of Business Research” 2010, nr 63,  
s. 832–839.

J.L. Nicolau i R. Sellers zbadali problem 
asymetrii informacji na rynku turystycznym 
wykorzystując ceny akcji przedsiębiorstw 
hotelarskich na giełdzie w Madrycie. Autorzy 
sprawdzali, jak ogłoszenie zdobycia poszcze-
gólnych certyfikatów jakości wpływało na ceny 
akcji badanych przedsiębiorstw. W  wyniku 
badań stwierdzono, że istnieje zależność 
pomiędzy zdobywaniem certyfikatów a ceną 
akcji. Zależność jednak była silna jedynie 
w  przypadku certyfikatów ISO 9000 (normy 
dotyczące zarządzania jakością), w przypadku 
mniej znanych certyfikatów związek był znacz-
nie słabszy38. Normy ISO 9000 są z pewnoś-
cią znane uczestnikom transakcji na giełdzie, 
podczas gdy ich znajomość wśród klientów 
jest zdecydowanie słabsza.

Zdobywanie certyfikatów ISO 9000 
i  innych określonych certyfikatów przez 
przedsiębiorstwa turystyczne podnosi niewąt-
pliwie jakość usług. Ze względu na potencjal-
ne korzyści dla obszaru recepcji turystycznej 
w  niektórych regionach (np. w  Katalonii/
Hiszpania) podmioty publiczne refinansują 
częściowo koszty aplikacji o tego typu nor-
my39.

K. Pasko i  A. Staszewska-Ludwiczak40 
wskazują, że w  Polsce ciągle brak jest 
powszechnie znanych certyfikatów związa-
nych z ekologią w hotelarstwie („ekocertyfika-
tów”). Autorki twierdzą, że posiadanie takiego 
certyfikatu jest bezpośrednią informacją dla 
klienta, że prowadzona działalność hotelar-
ska jest zgodna z przyjętymi przez organiza-
cję normami ochrony środowiska. Również 
J. Kronenberg41 wskazuje jedynie na kilka 
ekoetykiet w Polsce, które zostały przyznane 
jedynie niewielkiej grupie hoteli.

38  Ibidem.
39 http://www.basquetour.net/ (07.02.2013).
40 K. Pasko i A. Staszewska-Ludwiczak, „Green hotels” 

– hotele przyjazne środowisku – innowacyjna działal-
ność w hotelarstwie, w: Turystyka – Innowacje – Kon-
sument, red. D. Chudy-Hyski, M. Żemła, Katowice 
2008, s. 20-28

41 J. Kronenberg, Zrównoważony rozwój a powiązanie 
z miejscem i lokalną społecznością – Dwór w Toma-
szowicach, „Zrównoważony Rozwój – Zastosowa-
nia” 2011, nr 2, s. 52–65.
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Jako największą słabość ekoetykiet 
(certyfikatów ekologicznych) D. Weaver42 
wskazuje brak wiedzy wśród potencjalnych 
klientów. Nawet najbardziej rozpowszechnio-
ne certyfikaty jakości nie są znane klientom 
w Polsce. J. Kronenberg43 podaje przykład 
hotelu Topaz w Poznaniu, który jako jedyny 
w Polsce posiada unijną eko-etykietę. Liczba 
dostępnych certyfikatów jest duża, brak jest 
natomiast badań w zakresie wpływu posiada-
nia certyfikatów jakości na wyniki finansowe 
przedsiębiorstw hotelarskich. W  badaniach 
dotyczących ekologii (cytowanych przez 
przedsiębiorstwa zajmujące się certyfikowa-
niem rozwiązań ekologicznych) pytania są 
zadawane najczęściej w  sposób, który nie 
jest w  stanie zweryfikować czy potencjalni 
turyści są gotowi zapłacić więcej za produkt 
ekologiczny (Pytanie: „Czy preferujesz noc-
leg w  hotelu ekologicznym?” zamiast „Czy 
byłbyś skłonny zapłacić 10% więcej za noc-
leg w hotelu ekologicznym?”).

D. Weaver44 wskazuje również na system 
certyfikowania, który w przypadku wielu insty-
tucji certyfikujących opiera się zasadzie „zapłać 
– zadeklaruj ekologię – otrzymasz certyfikat”. 
Powodem braku ścisłej kontroli jest duża kon-
kurencja między instytucjami wydającymi tego 
typu certyfikaty. 

podsumowanie

Innowacyjne inicjatywy ekologiczne są 
z  pewnością działaniami mającymi na celu 
m.in. odróżnienie produktu hotelarskiego od 
konkurencji. Działania proekologiczne powinny 
być również wspierane przez podmioty publicz-
ne ze względu na interes społeczny. Jednym 
z takich działań może być ograniczanie asyme-
trii informacji na rynku, tak aby hotelarze wdra-
żający rozwiązania ekologiczne mogli żądać 
wyższych cen za swoje produkty.

42 D. Weaver, Sustainable tourism: Theory and Practice, 
Amsterdam 2006, Elsevier, s. 125–128.

43 J. Kronenberg, Zrównoważony rozwój a  powiąza-
nie z  miejscem i  lokalną społecznością…, op. cit., 
s. 52–65.

44 D. Weaver, Sustainable tourism…, op. cit., 125–128.

Jeżeli dobrowolne certyfikaty jakości nie 
są w  stanie zlikwidować asymetrii informacji 
na rynku wydaje się, że podmioty publiczne 
powinny przyjąć jedno z  dwóch rozwiązań. 
Jeżeli oszacujemy problem związany z imple-
mentacją rozwiązań ekologicznych jako bar-
dzo istotny, należy wprowadzić obowiązkową 
certyfikację (podobną do kategoryzacji), która 
pozwoli konsumentom w sposób łatwy i  tani 
podjąć decyzję o wyborze hotelu. Jeżeli jednak 
interes społeczny związany z  rozwiązaniami 
ekologicznymi w hotelach nie jest aż tak istot-
ny, wtedy należałoby zrezygnować z dofinan-
sowywania inicjatyw publicznych w  zakresie 
certyfikacji ekologicznych rozwiązań w  hote-
lach. Głównym problem przy podjęciu tego 
typu decyzji jest oszacowanie kosztów społecz-
nych certyfikacji oraz występowania asymetrii 
informacji na rynku.



INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA WE WSPÓŁCZESNYM HOTELARSTWIE

206

literatura:

 1.  Akerlof G., The market for ‘lemons’: 
Quality uncertainty and the market 
mechanism, „Quarterly Journal of Eco-
nomics” 1970, nr 84 (3).

 2.  Braun P., Networking tourism SMEs: 
E-commerce and e-marketing issues 
in regional Australia, “Information Tech-
nology & Tourism” 2002, nr 5.

 3.  Candela G., Figini P., The Economics of 
Tourism Destinations, Springer, 2012.

 4.  Daszkowska M., Usługi. Produkcja, 
rynek, marketing, PWN, Warszawa 
1998.

 5.  Drucker P., Innowacje i przedsiębior-
czość. Praktyka i  zasady, PWE, War-
szawa 1992.

 6.  Dziuba R., Efektywność ekologicznych 
rozwiązań na przykładzie certyfikowa-
nych obiektów hotelarskich, http://
www.turyzmdlaregionu.eu/.

 7.  Economics” 1970, nr 84 (3).
 8.  Ekologia a hotele, Magazyn „Tu byli-

śmy”, http://tubylismy.pl/.
 9.  Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, 

źródło: http://www.fpds.pl/
10.  Głowacki R., Kossuth Z., Kramer T., 

Marketing, PWN, Warszawa 1984.
11.  Gryszel P., Jaremen D., Rapacz A., 

Zasady zrównoważonego rozwoju 
w  praktyce funkcjonowania obiektów 
hotelarskich, w: Zrównoważony roz-
wój turystyki, red. S. Wodejko, Szkoła 
Główna Handlowa, Warszawa 2008.

12.  Horner S., Swarbrooke J., International 
Cases in Tourism Management, Else-
vier, 2005.

13.  http://www.basquetour.net/.
14.  http://www.klubcsr.pl/.
15.  Janasz W., Kozioł K., Determinanty 

działalności innowacyjnej przedsię-
biorstw, PWE, Warszawa 2007; B. Fie-
dor, Teoria innowacji, PWN, Warszawa 
1979.

16.  Kotler P., Armstrong G., Saunders J., 
Wong V., Marketing. Podręcznik euro-
pejski, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2002. 

17.  Kronenberg J., Zrównoważony rozwój 
a powiązanie z miejscem i lokalną spo-
łecznością – Dwór w Tomaszowicach, 
„Zrównoważony Rozwój – Zastosowa-
nia” 2011, nr 2.

18.  Laskowska-Rutkowska A., Czas, 
kooperacja, innowacja – presja cza-
su a  innowacyjne formy kooperacji 
sieciowej [w:] Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego nr  453, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2007.

19.  Milewski D., Pawlicz A., Sidorkiewicz 
M., Oferta hotelarska w  miejscach 
kultu religijnego w  Polsce na przy-
kładzie domów pielgrzyma [w:] Tury-
styka religijna, red. Z. Kroplewski, 
A. Panasiuk, Wydawnictwo Nauko-
we Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2010.

20.  Nicolau J.L., Sellers R., The quality of 
quality awards: Diminishing information 
asymmetries in a hotel chain, “Journal 
of Business Research” 2010, nr  63, 
s. 832–839.

21.  Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje 
i Kreatywność, Uniwersytet Szczeciń-
ski, Szczecin 2006.

22.  Orfin K., Sidorkiewicz M., Wolna-
-Samulak A., Kreowanie ofert spe-
cjalnych w  obiektach hotelarskich 
a wydłużanie sezonu turystycznego 
[w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr  710 „Problemy 
zarządzania, finansów i  marketin-
gu” nr 24 – „Marketing Przyszłości. 
Trendy. Strategie. Instrumenty – 
Konkurencyjność i  wizerunek pod-
miotów rynkowych”, red. G. Rosa, 
A. Smalec, Wydawnictwo Nauko-
we Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2012.

23.  Papatheodorou A., Platis N., Airline 
Deregulation, Competitive Environment 
and Safety, „Rivista di Politica Econo-
mica” 2007, nr 97.

24.  Pasko K., Staszewska-Ludwiczak, 
A. „Green hotels” – hotele przyjazne 
środowisku – innowacyjna działalność 



207

INNOWACJE W ZARZĄDZANIU 

w hotelarstwie, w: Turystyka – Innowa-
cje – Konsument, red. D. Chudy-Hyski, 
M. Żemła, Katowice 2008.

25.  Pawlicz A., E-turystyka, PWN, Warsza-
wa 2012.

26.  Piasta J., Gościnność …czyli jak opisać 
nieopisane?, http://www.hotelarze.pl/.

27.  Prystrom J., Działalność innowacyj-
na a  konkurencyjność polskich pod-
miotów gospodarczych, http://www.
ue.katowice.pl/.

28.  Róg-Skrzyniarz A., Ekologia decyduje 
o  wyborze hotelu, http://www.e-hote-
larz.pl/.

29.  Sidorkiewicz M., Environmental aspects 
of business hotels’ offer [w:] Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go nr  658 „Economic problems of 
tourism” nr 17 (1/2012), red. B. Meyer, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2012.

30.  Skuteczne prowadzenie obiektu hote-
larskiego i  gastronomicznego, red. 
R. Gałecki, Wydawnictwo VERLAG 
DASHÖFER, Warszawa 200-2001, 
część 2, rozdział 1.

31.  Szostak D., Sidorkiewicz M., Wzajem-
ne relacje między turystyką biznesową 
a hotelarstwem na współczesnym rynku 
turystycznym, Zbiór materiałów pokon-
ferencyjnych „Turystyka biznesowa”, 
Wyższa Szkoła Turystyki i hotelarstwa 
w Gdańsku, Gdańsk 2007.

32.  Tokarz A., Ekonomika usług, Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, Szczecin 2003.

33.  Tomaka A., Cyran K., Innowacyjność 
przedsiębiorstw jako kluczowy element 
konkurencyjności polskiej gospodarki, 
„e-Finanse” 2010, vol. 6, nr 3.

34.  Turkowski M., Marketing usług hote-
larskich, Wydanie III, PWE, Warszawa 
2010.

35.  Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o usłu-
gach turystycznych, Dz.  U. nr  133, 
poz. 884 z późniejszymi zmianami.

36.  Weaver D., Sustainable tourism: Theory 
and Practice, Amsterdam 2006, Elsevier.

37.  Weiermair K., Produkt improvement or 
innovation: What is the key to success 
in tourism?, w: OECD, Innovation and 
Growth in Tourism, OECD Publishing, 
Paris 2006.

38.  Witkowski C., Podstawy hotelarstwa, 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekono-
micznej w Warszawie, Warszawa 1998.

39.  Współczesna ekonomika usług, red. 
S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, 
G. Rosa, PWN, Warszawa 2005.

40.  Zorganizuj spotkanie przyjazne środo-
wisku, http://www.e-konferencje.pl/.

41.  Żabińska T., Innowacje w  klasycznej 
i nowych koncepcjach marketingu, w: 
Turystyka – Innowacje – Konsument, 
red. D. Chudy-Hyski, M. Żemła, Kato-
wice 2008.




