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Spis treści
ANALIZY 
I PROGNOZY
4. Rynek Się RozkRęca 
Rafał Szubstarski
Jeszcze przed euro 2012 w Polsce otwarte zostaną m.in. 
ibisy i ibisy Budget w Warszawie i krakowie, campanile 
i Premiere classe we Wrocławiu, Holiday inn w Łodzi, 
Holiday inn express w Warszawie i Wałbrzychu, Hilton 
Garden inn w Rzeszowie, Hampton by Hilton 
w Świnoujściu, Best Western w Warszawie, a także Mera 
Hotel w Sopocie i narvil SPa pod Serockiem.

8. 30 naJWiękSzycH GRaczy 
HotelaRSkicH W PolSce

10. RucH W euRoPie RoŚnie 
Piotr Stawiński
na drugim miejscu w 2011 roku pod względem wzrostu 
noclegów udzielonych, wśród dużych krajów, znalazła się 
Polska ze wzrostem 7,2 proc., której rynek oparty jest na 
gościach krajowych. Jak pokazują doświadczenia z różnych 
rynków hotelarskich, to właśnie silny popyt wewnętrzny 
jest gwarantem stabilności tego sektora.

14. PolSki Rynek HoteloWy 2011 
Dorota Malinowska
Polska baza hotelowa to obecnie ponad 2,1 tys. skategory-
zowanych hoteli, dysponujących ok. 201 tys. miejsc nocle-
gowych w 102 tys. pokoi. W stosunku do roku 2010 liczba 
wszystkich pokoi i miejsc noclegowych wzrosła o ok.  
6,5 proc. Przeważają obiekty trzygwiazdkowe (983)  
i dwugwiazdkowe (647).

18. Rynek HotelaRSki 
W naJWiękSzycH MiaStacH
alex kloszewski
12 miesięcy 2011 roku to był jeden z najbardziej wymaga-
jących okresów, jakich byliśmy świadkami w ostatnich 

latach, tak ze wzgledów gospodarczych, jak i politycznych. 
Jak radził sobie w nim polski rynek hotelarski? Dobrze. 
i powinien radzić sobie jeszcze lepiej. 

24. inWeStoWanie na Rynku 
nieRucHoMoŚci HoteloWycH
adam konieczny
kryzys finansowy spowodował, że na znaczeniu straciły 
hotele z wyższego segmentu rynku, szczególnie hotele 
5-gwiazdkowe. zyskały natomiast hotele budżetowe i eko-
nomiczne, zwłaszcza sieciowe.

26. WPŁyW euRo na Hotele. 
kto PRzyJeDzie, GDzie BęDzie SPaŁ
Wiktor kołakowski
ceny hoteli 5-gwiazdkowych podczas euro 2012 będą się 
kształtowały w granicach 300–350 euro, 3- i 4-gwiazdko-
wych na poziomie 100–250 euro, a najtańsze miejsca 
w akademikach, na kwaterach i kempingach w granicach 
20–50 euro. 

32. Jak Hotele oDPoWiaDaJą 
na Pytania e-MailoWe
Małgorzata Mroczkowska, adam Pawlicz
W ramach Wydziału zarządzania i ekonomiki usług 
uniwersytetu Szczecińskiego przeprowadzono badanie  
jakości odpowiedzi na zapytania e-mailowe udzielane 
przez reprezentatywną grupę 200 hoteli.

ReklaMa:
Małgorzata Grenda, Wioletta Wiater 

PRenuMeRata:
Monika Sadowska-kłakus

DRukaRnia JANTAR

www.e-hotelarz.pl

DoDatek Do MieSięcznika HotelaRz

ReDaktoR naczelny: 
Rafał Szubstarski 

SekRetaRz ReDakcJi: 
Dariusz Wasilewski

oPRacoWanie GRaFiczne: 
Dominika adamczyk 

WyDaWca:
Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne  
ProMedia sp. z o.o. ul. Paca 37, 0-386 Warszawa
tel. +48 22 333 88 00
faks +48 22 333 88 99 
hotelarz@pws-promedia.pl

MaRketinG:
krzysztof Gonciarek (Dyrektor)
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INWESTYCJE 
I WYPOSAŻENIE
36. co DecyDuJe o SukceSie 
inWeStycJi HoteloWeJ
Janusz Mitulski
Biznes hotelowy spośród innych biznesów związanych 
z nieruchomościami, jak biurowce, czy galerie handlowe, 
jest najtrudniejszy, gdyż jest najbardziej złożony. Po pierw-
sze trzeba wybrać właściwą lokalizację, a następnie do niej 
należy dopasować produkt.

38. ŹRóDŁa FinanSoWania 
inWeStycJi HoteloWeJ
adam Pilczuk, cezary Sarnecki
największe problemy z finansowaniem inwestycji mają 
inwestorzy rozpoczynający działalność w hotelarstwie. 
najczęściej nie posiadają oni doświadczenia w branży, 
historii kredytowej, itd.

42. loGiStyka Sieci HoteloWeJ
Piotr Borkowski
Sieć hotelowa jako skomplikowana organizacja niezależ-
nych jednostek często posiada wielu zróżnicowanych 
dostawców towarów. Jak zorganizować łańcuch dostaw, 
aby wszystkie produkty docierały na czas?

44. inteliGentnie i noWoczeŚnie
Wiktor kołakowski
Rozwój technologii przynosi nieograniczone możliwości 
dla usług świadczonych przez hotele, ale i tak najważniej-
szy będzie szybki, darmowy internet, łączność z urządze-
niami i usługami hotelowymi oraz oczywiście telewizor. 

48. iDealna Sala na konFeRencJe
anna Patoleta
Sale konferencyjne w przypadku wielu hoteli decydują 
o ich być albo nie być na rynku.  Jak i czym przyciągnąć 
organizatorów konferencji?

52. WykŁaDziny: 
Rynek PRoDucentóW i DyStRyButoRóW
Wiktor kołakowski
Rynek producentów i dostawców wykładzin 
dla hoteli jest bardzo rozbudowany, a przez to trudny do 
ogarnięcia dla inwestora, wkraczającego na rynek, 
a nawet dla hotelarzy, którzy już prowadzą obiekty. 

54. Jakie WykŁaDziny 
Do JakicH PoMieSzczeń
angelika Popiołek
Wszystkie wykładziny dywanowe do obiektów 
użyteczności publicznej muszą spełniać rygorystyczne 
normy trudnopalności. 

56. WSzyStko o okleinacH i taPetacH
Mariusz Jarymowicz
W europie są cztery największe firmy, które zajmują 
się produkcją oklein ściennych na potrzeby hoteli. Są 
to Vescom, newmore, Muraspec i Bn inernational. 

58. PokóJ z Łazienką
anna Patoleta
Geometryczne motywy graficzne, kubistyczne 
kształty armatury i nietypowa forma ceramiki to 
pomysły na odważną i modną aranżację łazienki 
hotelowej. 

62. kRyteRia DoBoRu WyPoSażenia 
i koSMetykóW Do koncePcJi SPa
Beata adamczyk
Poszukiwania i ostateczny wybór wyposażenia 
do SPa to etap inwestycji, do którego inwestorzy 
powinni podejść ze szczególna starannością.  

64. ile koSztuJe zaBieG SPa
anita Bajdalska
Wiedza o parametrach finansowych SPa daje odpo-
wiedź, czy warto pewne zabiegi wykonywać, czy też 
jest to zysk jedynie dla operatora kosmetycznego, 
który dobrze na nas zarabia.



raport z rynku hotelarskiego 
w polsce 2012

przez ostatnie lata otwierało się w polsce ponad 100 
hoteli rocznie. obecnie jest ich blisko 2,1 tys. 
Jeszcze w  2007 roku nie było ich nawet 1,5 tys.; 
funkcjonowało zaledwie kilkanaście obiektów 

5-gwiazdkowych, a dzisiaj jest ich blisko 50. to wszystko 
pokazuje tempo rozwoju polskiego rynku. i  są to obiekty 
nowoczesne, dobrze wyposażone, w większości przypadków 
spełniające wymogi wysokiego profesjonalizmu, jakich 
powinno się od nich oczekiwać.  

zaspokajają one rosnący ruch biznesowy i turystyczny do 
polski, który dzięki euro 2012 ma jeszcze znacząco wzrosnąć, 
jeśli wierzyć analizom. sama impreza ma wykreować 
i wzmocnić zainteresowanie polską jako krajem z dużą ilością 
atrakcji turystycznych, pięknymi krajobrazami, cywilizowaną 
infrastrukturą drogowo-komunikacyjną i  z  dogodnymi 
warunkami noclegowymi. według szacunków instytutu 
turystyki w latach 2013–2016 liczba gości  przyjeżdżających 
do polski ma wzrosnąć do 14–16 mln z obecnych ok. 11–12 
mln. to 3–4 mln więcej ludzi do obsłużenia, nakarmienia 
i przenocowania.  i oby tak rzeczywiście było. 

Rynkowe ryzyka
pojawiają się jednak obawy związane z ryzykiem nadpodaży 
pokoi hotelowych w kraju, w którym lato trwa trzy miesiące, 
a on sam nie jest potężnym centrum biznesowo-gospodar-
czo-turystycznym, jak niemcy (Berlin, Monachium, 
Frankfurt, hamburg, stutgart itd.), austria (wiedeń, alpy), 
szwajcaria (zurich, alpy), holandia  (amsterdam, rotterdam), 
anglia (londyn) czy nawet czechy (praga) i rosja (Moskwa, 
st. petersburg).

  obawy te nie muszą się jednak spełnić, jeśli nowe hotele 
będą prezentowały wysoką jakość obsługi, realizowane będą 
inwestycje w rozwój bazy kongresowej w największych mia-
stach, a  gospodarka krajowa nadal będzie rozwijała się bez 
większych zawirowań. wówczas drogi już będą, lotniska już 
będą, szybkie koleje już będą, miasta odnowione i z efektyw-
niejszą komunikacją już będą, dobre hotele wszystkich kate-
gorii też już będą. Dlaczego by tu nie przyjeżdżać i nie robić 
interesów albo wybrać się na urlop do tego pięknego kraju, 

który się widziało (było się) w czerwcu 2012 roku przy okazji 
Mistrzostw europy w  piłce nożnej? Jedyną poważna obawą 
może być rozwój sytuacji gospodarczej na rynkach międzyna-
rodowych. a tu przyszłość nie napawa optymizmem, to praw-
da. grecja po raz kolejny wywinęła się na chwilę przed ban-
kructwem, m.in.  w związku z tym, ale nie tylko z tym, sytu-
acja gospodarek strefy euro jest bardzo  nieprzewidywalna, 

ameryka cały czas boryka się z  wychodzeniem z  kryzysu, 
w głębsze tarapaty może wpaść hiszpania, portugalia, irlandia 
i włochy. wszystko to wiązałoby się z poważnym ogranicze-
niem przyjazdów najlepszej kategorii gości: zagranicznych 
gości biznesowych i konferencyjnych. to ich odpływ spowodo-
wał w polskich hotelach największy problem w roku 2009. Bo 
polacy cały czas coraz więcej jeżdżą do polskich hoteli. i to jest 
pozytywny aspekt polskiego sektora noclegowego – duży 
rynek wewnętrzny, dzięki czemu ok. 70 proc. ruchu generują 

4

rynek się rozkręca
Co by nie mówić, rok 2011 był dla polskiego hotelarstwa bardzo udany, nawet mimo deszczowego 
lata. A ma to być dopiero początek tłustych lat. Pomimo globalnego kryzysu z lat 2008–2010 inwe-
stycje w branży hotelarskiej trwały na całego (choć część uległa spowolnieniu). Dlatego w ostatnim 
czasie mamy do czynienia z wysypem nowych, dobrych hoteli. Wygląda na to, że polskie hotelar-
stwo jest już przygotowane na Euro 2012. Tylko co będzie potem…
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Jeszcze przed Euro 2102 
nastąpi wysyp nowych hoteli 
sieciowych. otwarte zostaną 

cztery ibisy i ibisy Budget 
w Warszawie i Krakowie, 

Holiday inn w Łodzi, Holiday 
inn Express w Warszawie 

i Wałbrzychu, Hilton garden 
inn w rzeszowie, Hampton 
w Świnoujściu, Campanile 

i premiere Classe  
we Wrocławiu, kolejny  

Best Western w Warszawie

Rafał SzubStaRSki

W latach 2013–2016 liczba gości 
pRzyjeżdżających do polSki, 
m.in. dzięki pRomocji zWiązanej z 
euRo 2102, ma WzRoSnąć do 14–16 
mln z obecnych. 11–12 mln. to 3–4 
mln Więcej ludzi do pRzenocoWa-
nia, nakaRmienia i obSłużenia

2010 2011 zmiana 11/10 
5* 42 46 9%

4* 180 208 15%

3* 868 931 7%

2* 634 652 3%

1* 208 213 0%

Łącznie 1932 2045 6%

Źródło: „hotelarz” na podstawie turystyka.gov.pl

liCzBa HoTEli W polSCE (W marCu)



analizy i prognozy
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goście krajowi. to osłabia nieco potencjalny brak gości 
zagranicznych. co mają robić takie rynki, jak krajów 
nadbałtycki lub czech, gdzie od 60 do 90 proc. ruchu 
stanowią goście zagraniczni, i  to głównie biznesowi?  
poza tym, co ma być to będzie, może też nagle przyjść 
pięć mroźnych lat, i co wtedy? 

Różne modele, ten sam efekt
piłka będzie po stronie polskich hotelarzy.  a  że 
potrafią oni tworzyć udane obiekty, pokazał choćby 
rok 2011, w  którym zaistniały takie hotele, jak 
krasicki w lidzbarku warmińskim, odyssey clubhotel 
wellness &  spa w Dąbrowie k. kielc, puro hotel we 
wrocławiu, intererie Medical spa w  Świnoujściu, 
kompleks olandia w wielkopolsce. z jednej strony – 
otwarto sieciowy hilton garden inn w  krakowie, 
z  drugiej – designersko-ekologiczny hotel ramka 
w poznaniu.  a można by jeszcze wymieniać długo: 
Bukovina w  Bukowinie tatrzańskiej,  Bukowy park 
Medical spa w  Świeradowie zdroju, podkowa 
w  siewierzu, st. Bruno w  giżycku, Dyplomat 
w  olsztynie, Qubus w  Bielsku Białej, Focus 
w  gdańsku, czy B&B i  puławska residence 
w warszawie oraz kilka hoteli Best western.

4-gwiazdkowy hotel krasicki w zamku Biskupów, ze 
125 pokojami, z profesjonalnym centrum spa, bogatą 
ofertą konferencyjną, urządzony i wyposażony nowo-
cześnie, ale w klimacie historycznego miejsca (i z wła-
snym obserwatorium) może się zaliczać do najlepszych 
hoteli w  europie w  swojej kategorii. podobnie jak 
otwarty w  2010 hilton gdańsk czy uruchomiony 
w 2009 roku andel’s Łódź. są to jednocześnie przykłady 
trzech różnych modeli hotelarstwa, które prowadzą do 
sukcesu, jeśli podchodzi się do tego z pasją. 

krasicki to „dziecko” polskiego przedsiębiorcy 
andrzeja Dowgiałły, który od lat inwestuje na warmii 
i Mazurach w obiekty hotelarskie (zamek ryn, anders 
w starych Jabłonkach, Miłomłyn spa w Miłomłynie). 
każdym swoim kolejnym obiektem udowadnia, że 
zna się na tym co robi, i każdy kolejny obiekt jest lep-
szy od poprzedniego. 

hilton gdańsk to hotel należący do globalnej 
sieci hilton worldwide, ale za którym stoi przedsię-
biorczość i  talent biznesowo-hotelarski Jana 
wójcikiewicza, działającego w branży od ponad 20 
lat (Jurata w  Juracie, astor w  Jastrzębiej górze, 
hanza w  gdańsku). hilton dał franczyzę, markę 
i know-how, ale to od jego zaradności  (i jego syna) 
zależało, czy przedsięwzięcie to odniesie sukces. 
i  udało się stworzyć nowy obiekt w  centrum 
starego Miasta bardzo udanie nawiązujący do ota-
czającej go architektury (projekt autorstwa stefana 
kuryłowicza), co najważniejsze, świadczący usługi 
na najwyższym poziomie.

andel’s Łódź to chyba obecnie najbardziej rozpo-
znawalny polski hotel w europie pod względem swo-
jej architektury i designu. inwestycja wartości blisko 
300 mln zł w XiX-wieczną przędzalnię fabryki izraela 
poznańskiego zaowocowała stworzeniem obiektu, 
który swoją historyczną bryłą skontrastowaną z naj-
nowszym „surowym” designem w  wystroju wnętrz, 
wyróżnia się europie. 

Najciekawsze hotele
wracając do roku 2011, pod względem debiutów 
należał on do krasickiego i… puro hotel we 
wrocławiu, będącym jego całkowitym przeciwień-
stwem. 100-pokojowy hotel na starym Mieście jest 
pierwszym tak precyzyjnym przykładem nowego 
modelu świadczenia usług hotelarskich w  polsce. 
opiera się on na dążeniu do „samoobsługowości” 
gości, dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań 
technologicznych wspartych nowoczesnym desi-
gnem. taki pomysł oferują np. sieci citizenM, Qube, 
easy-hotel. taką polską sieć (za pienią-
dze skandynawskiego funduszu, który 
wcześniej zaangażowany był w  stwo-
rzenie sieci Qubus hotel) chce stworzyć 
puro hotel. kolejne obiekty powstają 
w  krakowie, poznaniu, inne mają być 
m.in. w  warszawie i  gdańsku. a  rok 
2011 to też otwarcia takich hoteli jak: 
pierwszy 5-gwiazdkowy obiekt w  woj. 
świętokrzyskim – odyssey clubhotel, 
pięknie położony na zboczu góry, z roz-
budowaną ofertą spa & wellness; kom-
pleks olandia składający się z  zabytko-
wych obiektów pofolwarcznych i nawią-
zujący do kultury osiadłych tu kiedyś 
rolników holenderskich, ze skansenem, 
dworem, spichlerzem, młynem i z pro-
fesjonalną ofertą konferencyjno-rekre-
acyjną, czy interferie Medical spa 

w  Świnoujściu – największy hotel otwarty w  ubie-
głym roku z ponad 300 pokojami. w podsumowaniu 
roku 2011 wspomnieć też należy o takim hotelu jak 
ramka w  poznaniu, niewielkim, niezależnym, ale 
wyróżniającym się na tle polskich obiektów odważny-
mi rozwiązaniami designerskimi (w stylu, określanym 
przez projektantów, jako cyber barok) i zaawansowa-
nymi technologiami proekologicznymi, rzadko stoso-
wanymi w polskich hotelach na taką skalę. włącznie 
z roślinami przeznaczonymi specjalnie do garaży, ele-
wacją składającą się z 50 tys. elementów złotej i chro-
mowanej mozaiki ze stali kwasoodpornej, co ograni-
cza utratę ciepła oraz miejscem  do doładowywania 
swoich samochodów na prąd. 

Sieci tuż przed skokiem
patrząc na otwarcia nowych obiektów w  2011 roku 
zwraca uwagę mała liczba nowych hoteli sieciowych. 
praktycznie ich obecność ograniczyła się do otwarcia na 
początku stycznia hiltona garden inn w  krakowie ze 

nazWa poKoJE STanDarD loKalizaCJa

interferie medical Spa 308 4* Świnoujście

puławska residence 197 3* Warszawa

Hilton garden inn 154 4* Kraków

B&B 154 2* Warszawa

Bukovina 152 4* Bukowina

Krasicki 125 4* lidzbark Warm.

Qubus Hotel 122 4* Bielsko Biała

Szafran 116 4* Czeladź

Haston City 111 4* Wrocław

puro Hotel 102 3* Wrocław

naJWiĘKSzE HoTElE oTWarTE W 2011 r. W polSCE

nazWa loKalizaCJa poKoJE

narvil  Spa Serock 325

mera Spa Sopot 145

ibis i ibis Budget Warszawa 330

ibis i ibis Budget Kraków 300

Holiday inn Łódź 134

Holiday inn Express Warszawa 124

Holiday inn Express Wałbrzych 130

Hilton garden inn rzeszów 100

Hampton by Hilton Świnoujście 104

Campanile i premiere Classe Wrocław 280

Best Western poleczki Warszawa 56

golden Tulip międzyzdroje 110

naJWaŻniEJSzE oTWarCia planoWanE 
W 2012 roKu



154 pokojami i pod koniec grudnia B&B w warszawie ze 
126 pokojami. Jednak jest to tylko cisza przed burzą. 

coraz aktywniejsza obecność zachodnich sieci 
objawi się już w pierwszym półroczu tego roku, jesz-
cze przed euro 2012, gdy otwartych zostanie co naj-
mniej 12 takich hoteli: ibis i ibis Budget w warszawie 
i krakowie, holiday inn w Łodzi,  holiday inn express  
w wałbrzychu i w centrum biznesowym poleczki oraz 
Best western poleczki w warszawie,  hilton garden 
inn w  rzeszowie,,  campanile i  premiere classe we 
wroclawiu, hampton by hilton w  Świnoujściu. 
a  w  ciągu roku dołączyć ma do nich jeszcze  kilka 
hoteli Best western, m.in. w  gdańsku i  Łebie oraz 
golden tulip w Międzyzdrojach.

w  latach 2013–2014 otwarte mają być m.in. 
renaissance (Marriott) w  warszawie, Doubletree by 
hilton w  Łodzi i  warszawie, hilton garden inn 
w  krakowie, wrocławiu i  warszawie, courtyard by 
Marriott w  gdyni, golden tulip w  gdańsku, 
władysławowie i zakopanem, holiday inn w Dąbrowie 
górniczej, novotel w  Łodzi,  hampton w warszawie, 
gdańsku i  toruniu, B&B we wrocławiu i  Łodzi, 
campanile i premiere classe w katowicach, Bydgoszczy 
i zielonej górze.  wkrótce na polskim rynku pojawić ma 
się amerykańska sieć super 8 oraz niemieckie intercity 
i  Motel one. w  kolejnych latach zadebiutować ma 
5-gwiazdkowa marka royal tulip w Juracie i 3-gwiazd-

kowy tulip inn w warszawie. w planach jest budowa 
obiektu sheraton tałty koło Mikołajek. a to tylko część 
nowych hoteli markowych, bo można oczekiwać, że 
w najbliższych miesiącach sieci co chwila będą podpi-
sywać nowe umowy (najczęściej franczyzowe ) na 
otwarcia następnych hoteli pod takimi markami, jak 

hilton garden inn, hampton by hilton, holiday inn 
express, Best western, Mercure czy ibis. na dwie ostat-
nie marki, jak i  inne ze swojego portfolio, stworzyła 
ofertę franczyzową sieć accor. to ważna nowość, gdy 
największy gracz na rynku działający dotąd na zasa-
dzie własności swoich hoteli zmienia strategię i oferuje 
rynkowi franczyzę na dotychczas niedostępne marki. 
a są to marki najpopularniejsze w swoich segmentach: 

ibis, Mercure, novotel to największe sieci w segmen-
tach w polsce (ibis – 18, a wkrótce 22 obiekty razem 
z  etapami, Mercure – 3, novotel – 8). wszystko to 
spowoduje gwałtowny przyrost liczby sieciowych 
hoteli. Jak dotąd hoteli pod globalnymi markami 
w polsce działa zaledwie nieco ponad 100. na ponad 2 
tys. wszystkich, czyli ok. 5 proc. (pod względem liczby 
pokoi to ok. 8–9 proc., bo hotele sieciowe mają zazwy-
czaj ponad 100 pokoi, a  5-gwiazdkowe nawet po 
300–500, podczas gdy przeciętny polski hotel ma ich 
55). w ciągu trzech lat (2012-2014) otworzyć ma się 
ok. 50 kolejnych, czyli nastąpi wzrost o ok. 50 proc. to 
mówi samo za siebie i pokazuje, w którą stronę zmie-
rzał będzie rynek: w stronę uczestnictwa  w międzyna-
rodowych sieciach. i to najlepiej pod markami ekono-
micznymi, bo ich szybki rozwój to kolejna tendencja, 
jaka będzie obserwowana na polskim rynku. 

Branża coraz bardziej profesjonalna
wystarczy popatrzeć na planowane otwarcia nowych 
hoteli sieciowych. Jakie nazwy się pojawiają najczę-
ściej? ibis, campanile, hampton, holiday inn express, 
B&B. Marki sieci ekonomicznych. Bo też i dla franczy-
zobiorców są one najkorzystniejsze ekonomicznie. ich 
budowa kosztuje najmniej, cały know-how jest dość 
prosty, cieszą się one największym popytem wśród 
gości. i do tego jeszcze, co najważniejsze, są najbar-
dziej efektywne, bo sprzedają głównie noclegi, na 
których hotelarz zarabia 80 proc. ich ceny i gastrono-
mię, która jest zyskowna na poziomie 20 proc. a prak-
tycznie nie ma wydatków, poza skromnym persone-
lem i  mediami. no i  opłatami franczyzowymi, które 
nie są może duże, bo wynoszą do kilkunastu procent 
wszystkich przychodów mogą wynosić. ale też i takie 
obiekty najszybciej się zwracają franczyzobiorcom, 
a więc są najbardziej przez nich pożądane. 

ta prawda zaczyna docierać też do polskich przed-
siębiorców, dlatego też należy się spodziewać jeszcze 
szybszego przyrostu liczby nowootwieranych hoteli 
sieciowych. Jednak żeby mogło się tak stać, na rynku 
potrzebni byli świadomi franczyzobiorcy, czyli ludzie, 
którzy wiedzą, co chcą osiągnąć i jak. to kolejne ważne 
zjawisko, które można zaobserwować w  ostatnich 
latach na polskim rynku hotelarskim. to już nie są 
czasy, gdy za otwieranie hoteli brał się każdy, w którym 
zagrała kawaleryjska fantazja. obecni inwestorzy są 
coraz bardziej świadomi hotelarstwa i wchodzą w ten 
rynek po wcześniejszym gruntownym rozpoznaniu go 
i próbach zrozumienia (przynajmniej sporo z nich). 

i  to jest najbardziej optymistyczna wiadomość, 
jaką przyniósł rok 2011. oprócz tego, że wszystkie naj-
ważniejsze wskaźniki hotelowe – revpar, aDr, obło-
żenie rosły w ubiegłym roku, a rosnąć powinny jeszcze 
szybciej w roku 2012 i następnych. 
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obecnie W polSce działa nieco 
ponad 100 hoteli pod międzyna-
RodoWymi maRkami. jeSzcze W 
tym Roku pRzybyć ma ich ok. 20, a 
W ciągu najbliżSzych tRzech lata 
(2012-2015) ok. 50. czyli ich liczba 
WzRośnie o połoWę 

SiEĆ poKoJ HoTElE plany oTWarĆ

aCCor ok. 9500 47 ibis i ibis Budget Warszawa i Kraków 
(2012), novotel Łódź (2013)

rEziDor 1822 8 -

STarWooD 1546 6 Sheraton Tałty (2014-15)

iHg 1284 6 Holiday inn Łódź, Holiday inn Express 
Warszawa i Wałbrzych(2012), Holiday 

inn Dąbrowa górnicza (2013-14) 

BEST WESTErn 1257 11 m.in. obiekty w Warszawie, gdańsku, 
Łebie

louVrE HoTElS group 1102 10 Campanile i premiere Classe Wrocław 
(2012) Campanile Katowice, 

Bydgoszcz, zielona góra, golden 
Tulip gdańsk, zakopane, 

Władysławowo,  royal Tulip Jurata, 
Tulip inn Warszawa (2013-16)

ViEnna 
HoTElmanagEmEnT

1011 5 -

marrioTT 
inTErnaTional

754 2 renaissance Warszawa, Courtyard 
gdynia

HilTon WorlDWiDE 618 3 Hilton garden inn rzeszów, Hampton 
Świnoujście (2012), DoubleTree by 
Hilton Łódź, Wawer, Hgi Kraków, 
Warszawa, Hampton Warszawa, 

gdańsk (2013-2014)

gloBal HyaTT 250 1 -

pozoSTaŁE SiECi miĘDzynaroDoWE:  B&B (247,2), iBB (243,2), SCanDiC (220, 2), nH Hotels (100, 1)

Źródło: hotelaRz, marzec 2012

10 naJWiĘKSzyCH SiECi zagraniCznyCH W polSCE
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Wśród operatorów i właści-
cieli hoteli w polsce zdecy-
dowanym liderem jest ac-

cor/orbis, ale za jego pleca-
mi  stawka jest już bardzo 

wyrównana. po przejęciu ho-
telu Sobieski na drugie miej-

sce wysunął się rezidor, ale 
walczy on o tę pozycję  z sie-

cią gołębiewski, Starwood 
jest tuż przed Qubusem, a 

gromada rywalizuje z inter-
continental Hotels group  i 
Best Western.  W pierwszej 
dziesiątce znajduje się pię-

ciu graczy z polski.  W najbliż-
szym czasie znacząco powin-

na wzrosnąć pozycja Hilton 
Worldwide, iHg i Best We-

stern i  louvre Hotels group.

SIEĆ LICZBA POKOI LICZBA HOTELI LOKALIZACJA  ROK 2011 (i wcześniej) ROK 2012 (i później) 

1. orBiS/aCCor (marki Sofitel, Mercure, novotel, ibis, Etap, 
orbis Hotels)

ok. 10 500 56 główne miasta wyprzedaż hoteli sieci orbis Hotels otwarcie ibis i ibis Budget w Warszawie i Krakowie, otwarcie novotelu w Łodzi (2013), sprzedaż kolej-
nych obiektów orbis Hotels: polonez, giewont itd.

2. rEziDor (radisson Blu, park inn, rezydent) 1822 8 największe miasta zakup hotelu Jan iii Sobieski prace nad park inn Wrocław

3. HoTElE goŁĘBiEWSKi (gołębiewski) 1606 (+700)* 4 Mikołajki, Wisła, 
Karpacz, Białystok

budowa gołębiewski Karpacz z 898 pokojami legalizacja gołębiewski Karpacz

4. STarWooD HoTElS (Sheraton, Westin, le Meridien) 1546 6 Duże miasta modernizacja obecnych obiektów prace nad otwarciem Sheraton Tałty k. Mikołajek (2014 – 2015)

5. QUBUS  HoTElS (Qubus) 1538 14 Duże i średnie 
miasta

otwarcie Qubus Bielsko-Biała przygotowywanie Qubus poznań

6. SpÓŁDziElnia TUrySTyCzna groMaDa (gromada) 1320 14 Warszawa, poznań, 
średnie i małe 
miasta

prace nad budową kongresowego hotelu gromada Kraków prace nad budową kongresowego hotelu gromada Kraków

7. inTErConTinEnTal HoTElS groUp (intercontinental, 
Holiday inn, Holiday inn Express)

1284** 6 Duże i średnie 
miasta

otwarcie Holiday inn Bydgoszcz (2010) `otwarcia Holiday inn w Łodzi i Dąbrowie górniczej, Holiday inn Express w Warszawie i Wałbrzychu

8. BEST WESTErn (Best Western, Best Western premier) 1257 11 Cała polska przyłączenie pięciu hoteli do sieci w Warszawie, Krakowie, rzeszo-
wie i gorzowie

przyłączenie co najmniej ośmiu hoteli m.in. w Warszawie, gdańsku, Łebie

9. grUpa HoTEloWa WaM/HoTElE 21 (nazwy własne) 1213 16 Cała polska przetargi na sprzedaż kolejnych hoteli przetargi na sprzedaż kolejnych hoteli

10. pUHiT (Best Western, rT, nazwy własne) 1107 6 Warszawa
 i Kraków

włączenie do sieci Best Western hoteli Felix i portos w Warszawie oraz 
rT Monopol w Krakowie

dwa hotele w Warszawie: ekonomiczny Start przy Moście północnym i konferencyjny obiekt na 
Mokotowie pod znaną marką

11. loUVrE HoTElS groUp (Campanile, premiere Classe, gol-
den Tulip)

1102*** 10 rebranding Kyriad 
prestihe na golden
 Tulip, prace nad 
hotelami Campanile
 i  golden Tulip

otwarcie kompleksu Campanile – premiere Classe we Wrocławiu 
(2012), prace nad otwarciami w kilku innych miastach; umowa z pKo 
Bp na otwarcie siedmiu hoteli pod markami różnymi markami gol-
den  Tulip  do 2017

12. ViEnna HoTElManagEMEnT inTErnaTional (andel’s, 
angelo, Chopin, amber)

1011 5 Duże miasta
 i Międzyzdroje

wyjście z systemu hotelu Sobieski przebudowa hotelu Chopin w Krakowie (2013-2014)

13. grUpa Trip (nazwy własne) 793 4 zakopane, ossa - -

14. CEnTrUM-HoTElE (nazwy własne) 787 5 Łódź sprzedane przez skarb państwa prywatny właściciel planuje zamknąć część hoteli

15. MarrioTT inTErnaTional (Marriott, Courtyard) 754 2 Warszawa rozpoczęcie budowy 5-gwiazdkowego renaissance na okęciu otwarcie renaissance (2013) i Courtyard w gdyni (2014)

16. HilTon WorlDWiDE (Hilton, Hilton garden inn) 618**** 3 największe 
miasta

otwarcie Hilton garden inn w Krakowie otwarcie Hilton garden inn w rzeszowie i Hamptona w Świnoujściu (2012), Hgi w Krakowie, Hamp-
tonów w Warszawie i gdańsku, DoubleTree by Hilton w Łodzi i Warszawie (2013)

17. DiaMEnT (Diament) 601 8 Śląsk i Wrocław podnoszenie standardu z 3 na 4 gw. hoteli w Katowicach, Wrocławiu, 
wcześniej w Ustroniu i gliwicach, start Ustroń Spa & Wellness

inwestycje w zabrzu i Ustroniu (2013-2014)

18. inTErFEriE (nazwy własne) 545 5 Miejscowości
 turystyczne

otwarcie hotelu Medi-Spa w Świnoujściu sprzedaż hotelu lubin

19. liKUS HoTElE (nazwy własne) 528 6 Duże miasta prace nad otwarciem hotelu Warszawa w Warszawie prace nad otwarciem hotelu Warszawa, remont grand Hotel Łódź

20. HoTElE WarSzaWSKiE SyrEna (polonia, Metropol, MDM) 511 3 Warszawa - -

21. grUpa anDErS (nazwy własne) 451 4 Warmia i Mazury otwarcie hotelu Krasicki w lidzbarku dalsze inwestycje w swoim regionie

22. HoTElE 500/JW. ConTrUCTion (Hotele 500) 442 4 Trasy wystawienie na sprzedaż hotel zi sieci otwarcie 4-gwiazdkowego hotelu Spa Czarny potok w Krynicy

23. DESilVa HoTElS (DeSilva, DeSilva inn, by DeSilva) 380 4 Cała polska przejęcie zarządzania hotelem w pruszkowie otwarcie DeSilva Mikołajki (2012) i DeSiva premium poznań (2013)

24. zDroJoWa inVEST (nazwy własne) 379 2 Kołobrzeg otwarcie Ultra-Marine w Kołobrzegu otwarcie obiektów w Szklarskiej porębie, Krynicy, Ustroniu i Świnoujściu

25. B&D HoTElS (Hp park) 375 3 Wrocław, poznań, 
olsztyn

- -

26. iMMoBilE (Focus) 369 4 Miasta dzierżawa hotelu w gdańsku otwarcie hotelu w Chorzowie, rozbudowa hoteli w Łodzi i Bydgoszczy, dzierżawa kolejnych hoteli

27. EUropEJSKi FUnDUSz HipoTECzny (nazwy własne) 355 4 Kazimierz Dln., 
Łeba, Bochnia, 
Mazury

prace nad hotelem w Malborku prace nad hotelem w Malborku 

28. gloBal HyaTT (Hyatt) 250 1 Warszawa - -

29. B&B HoTElS (B&B) 247 2 Warszawa, Toruń otwarcie hotelu w Warszawie, zakup działek pod hotele we Wrocła-
wiu i Łodzi

otwarcie hoteli we Wrocławiu i Łodzi (2013-2014)

30. iBB (iBB) 243 2 poznań, lublin - plany hotelu w gdańsku
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SIEĆ LICZBA POKOI LICZBA HOTELI LOKALIZACJA  ROK 2011 (i wcześniej) ROK 2012 (i później) 

1. orBiS/aCCor (marki Sofitel, Mercure, novotel, ibis, Etap, 
orbis Hotels)

ok. 10 500 56 główne miasta wyprzedaż hoteli sieci orbis Hotels otwarcie ibis i ibis Budget w Warszawie i Krakowie, otwarcie novotelu w Łodzi (2013), sprzedaż kolej-
nych obiektów orbis Hotels: polonez, giewont itd.

2. rEziDor (radisson Blu, park inn, rezydent) 1822 8 największe miasta zakup hotelu Jan iii Sobieski prace nad park inn Wrocław

3. HoTElE goŁĘBiEWSKi (gołębiewski) 1606 (+700)* 4 Mikołajki, Wisła, 
Karpacz, Białystok

budowa gołębiewski Karpacz z 898 pokojami legalizacja gołębiewski Karpacz

4. STarWooD HoTElS (Sheraton, Westin, le Meridien) 1546 6 Duże miasta modernizacja obecnych obiektów prace nad otwarciem Sheraton Tałty k. Mikołajek (2014 – 2015)

5. QUBUS  HoTElS (Qubus) 1538 14 Duże i średnie 
miasta

otwarcie Qubus Bielsko-Biała przygotowywanie Qubus poznań

6. SpÓŁDziElnia TUrySTyCzna groMaDa (gromada) 1320 14 Warszawa, poznań, 
średnie i małe 
miasta

prace nad budową kongresowego hotelu gromada Kraków prace nad budową kongresowego hotelu gromada Kraków

7. inTErConTinEnTal HoTElS groUp (intercontinental, 
Holiday inn, Holiday inn Express)

1284** 6 Duże i średnie 
miasta

otwarcie Holiday inn Bydgoszcz (2010) `otwarcia Holiday inn w Łodzi i Dąbrowie górniczej, Holiday inn Express w Warszawie i Wałbrzychu

8. BEST WESTErn (Best Western, Best Western premier) 1257 11 Cała polska przyłączenie pięciu hoteli do sieci w Warszawie, Krakowie, rzeszo-
wie i gorzowie

przyłączenie co najmniej ośmiu hoteli m.in. w Warszawie, gdańsku, Łebie

9. grUpa HoTEloWa WaM/HoTElE 21 (nazwy własne) 1213 16 Cała polska przetargi na sprzedaż kolejnych hoteli przetargi na sprzedaż kolejnych hoteli

10. pUHiT (Best Western, rT, nazwy własne) 1107 6 Warszawa
 i Kraków

włączenie do sieci Best Western hoteli Felix i portos w Warszawie oraz 
rT Monopol w Krakowie

dwa hotele w Warszawie: ekonomiczny Start przy Moście północnym i konferencyjny obiekt na 
Mokotowie pod znaną marką

11. loUVrE HoTElS groUp (Campanile, premiere Classe, gol-
den Tulip)

1102*** 10 rebranding Kyriad 
prestihe na golden
 Tulip, prace nad 
hotelami Campanile
 i  golden Tulip

otwarcie kompleksu Campanile – premiere Classe we Wrocławiu 
(2012), prace nad otwarciami w kilku innych miastach; umowa z pKo 
Bp na otwarcie siedmiu hoteli pod markami różnymi markami gol-
den  Tulip  do 2017

12. ViEnna HoTElManagEMEnT inTErnaTional (andel’s, 
angelo, Chopin, amber)

1011 5 Duże miasta
 i Międzyzdroje

wyjście z systemu hotelu Sobieski przebudowa hotelu Chopin w Krakowie (2013-2014)

13. grUpa Trip (nazwy własne) 793 4 zakopane, ossa - -

14. CEnTrUM-HoTElE (nazwy własne) 787 5 Łódź sprzedane przez skarb państwa prywatny właściciel planuje zamknąć część hoteli

15. MarrioTT inTErnaTional (Marriott, Courtyard) 754 2 Warszawa rozpoczęcie budowy 5-gwiazdkowego renaissance na okęciu otwarcie renaissance (2013) i Courtyard w gdyni (2014)

16. HilTon WorlDWiDE (Hilton, Hilton garden inn) 618**** 3 największe 
miasta

otwarcie Hilton garden inn w Krakowie otwarcie Hilton garden inn w rzeszowie i Hamptona w Świnoujściu (2012), Hgi w Krakowie, Hamp-
tonów w Warszawie i gdańsku, DoubleTree by Hilton w Łodzi i Warszawie (2013)

17. DiaMEnT (Diament) 601 8 Śląsk i Wrocław podnoszenie standardu z 3 na 4 gw. hoteli w Katowicach, Wrocławiu, 
wcześniej w Ustroniu i gliwicach, start Ustroń Spa & Wellness

inwestycje w zabrzu i Ustroniu (2013-2014)

18. inTErFEriE (nazwy własne) 545 5 Miejscowości
 turystyczne

otwarcie hotelu Medi-Spa w Świnoujściu sprzedaż hotelu lubin

19. liKUS HoTElE (nazwy własne) 528 6 Duże miasta prace nad otwarciem hotelu Warszawa w Warszawie prace nad otwarciem hotelu Warszawa, remont grand Hotel Łódź

20. HoTElE WarSzaWSKiE SyrEna (polonia, Metropol, MDM) 511 3 Warszawa - -

21. grUpa anDErS (nazwy własne) 451 4 Warmia i Mazury otwarcie hotelu Krasicki w lidzbarku dalsze inwestycje w swoim regionie

22. HoTElE 500/JW. ConTrUCTion (Hotele 500) 442 4 Trasy wystawienie na sprzedaż hotel zi sieci otwarcie 4-gwiazdkowego hotelu Spa Czarny potok w Krynicy

23. DESilVa HoTElS (DeSilva, DeSilva inn, by DeSilva) 380 4 Cała polska przejęcie zarządzania hotelem w pruszkowie otwarcie DeSilva Mikołajki (2012) i DeSiva premium poznań (2013)

24. zDroJoWa inVEST (nazwy własne) 379 2 Kołobrzeg otwarcie Ultra-Marine w Kołobrzegu otwarcie obiektów w Szklarskiej porębie, Krynicy, Ustroniu i Świnoujściu

25. B&D HoTElS (Hp park) 375 3 Wrocław, poznań, 
olsztyn

- -

26. iMMoBilE (Focus) 369 4 Miasta dzierżawa hotelu w gdańsku otwarcie hotelu w Chorzowie, rozbudowa hoteli w Łodzi i Bydgoszczy, dzierżawa kolejnych hoteli

27. EUropEJSKi FUnDUSz HipoTECzny (nazwy własne) 355 4 Kazimierz Dln., 
Łeba, Bochnia, 
Mazury

prace nad hotelem w Malborku prace nad hotelem w Malborku 

28. gloBal HyaTT (Hyatt) 250 1 Warszawa - -

29. B&B HoTElS (B&B) 247 2 Warszawa, Toruń otwarcie hotelu w Warszawie, zakup działek pod hotele we Wrocła-
wiu i Łodzi

otwarcie hoteli we Wrocławiu i Łodzi (2013-2014)

30. iBB (iBB) 243 2 poznań, lublin - plany hotelu w gdańsku

*Uwzględniono 200 pokoi w Karpaczu, hotel ma łącznie 898 i zdobywa pozwolenia na ich uruchomienie
** po otwarciu wiosną Holiday inn Łódź łącznie ok. 1410 pokoi
** *po otwarciu wiosną kompleksu we Wrocławiu z 280 pokojami, łącznie 1382
****po otwarciu wiosna/lato hoteli Hampton w Świnoujściu i garden inn w rzeszowie łącznie ok. 820 pokoi
Niektóre hotele przyporządkowane są do dwóch podmiotów: sieci i właściciela np. Holiday Inn 
Warszawa – marka IHG, właściciel Orbis; Best Western Felix, Portos – marka Best Western, właściciel PUHIT



raport z rynku hotelarskiego 
w polsce 2012

wzrost liczby noclegów w  krajach ue 
wyniósł 3,8 proc. w porównaniu do 2010 
roku, gdy było to 3,6 proc.  – wynika 
z  najnowszych danych europejskiego 

urzędu statystycznego eurostat. większą liczbę udzielo-
nych noclegów odnotowano w niemal wszystkich krajach 
unii, oprócz włoch, z których dostępne były wyniki (nie-
dostępne były z grecji, gdzie zapewne akurat odnotowano 
poważny spadek, irlandii i luksemburga). ale wzrosty te 
były różne, od blisko 0,5 proc. do  20 proc. w polsce udzie-
lono o  7,6 proc. więcej noclegów, czyli na tle średniej 
europejskiej było dwa razy lepiej. 

Wracają turyści zagraniczni
liczba noclegów udzielonych obcokrajowcom rosła szyb-
ciej (7,3 proc) niż noclegów gości krajowych (1,2 proc.), co 
świadczy o tym, że międzynarodowy ruch turystycznych, 
który załamał się w  latach 2008-2009, wyszedł już na 
dobre z kryzysu. w 2010 roku wzrósł on o 5,1 proc. wzrost 
liczby obcokrajowców odnotowano we wszystkich 24 
badanych krajach ue, w  dziesięciu z  nich był on nawet 
dwucyfrowy, co dodatkowo potwierdza fakt, że turyści 
znowu zaczęli jeździć zagranicę.

najbardziej skorzystały z  tego trzy kraje nadbałtyckie 
oraz Bułgaria i rumunia, w których wzrosty liczby nocle-
gów udzielonych cudzoziemcom, a na nich oparte są tam-
tejsze rynki hotelowe, wyniosły od 15 do 20 proc. ale spe-
cyfika tych rynków polega na tym, że w czasach kryzysu 
przeżywają one największe spadki (w  latach 2008–2009 
sięgały one po 20–30 proc.), a w czasach prosperity naj-
większe wzrosty, jak teraz. Jednak ogólna liczba udzielo-
nych noclegów nie powróciła tam jeszcze do stanu sprzed 
kryzysu. poza tym, wśród ok. 1,6 mld noclegów udziela-
nych przez obiekty hotelowe w krajach ue, akurat te pań-
stwa mają niewielki udział.

poza wymienioną piątką, największe wzrosty liczby 
noclegów udzielanych cudzoziemcom odnotowały 
hiszpania (14,7 proc.) i portugalia (12,3 proc.), co świad-
czy o  tym, że obydwu tym krajom, których gospodarka 
w dużej mierze oparta jest na turystyce, udało się na nowo 
przyciągnąć do siebie turystów. w  czasie kryzysu spadki 
w tych krajach wynosiły 8–12 proc., co np. dla hiszpanii, 
udzielającej najwięcej noclegów w  europie (ponad 250 
mln rocznie), w tym ponad połowę obcokrajowcom, ozna-
czało ok. 12–13 mln mniej sprzedanych pokoi. w  przy-

padku portugalii, która nie jest dużym krajem, ale pod 
względem liczby udzielanych noclegów zajmuje siódme 
miejsce w ue, spadek o 10 proc. oznacza ok. cztery miliony 
mniej noclegów. Można pomnożyć te liczby przez 30–40 
euro, czyli średnią cenę noclegu, aby oszacować, jakie 
straty ponoszą te kraje w czasie kryzysu i ile zyskują, gdy 
ruch wraca (choć na pewno spadły tam znacząco ceny, co 
jest drugim miernikiem rynku hotelarskiego).

w polskich hotelach i obiektach hotelowych odnotowa-
no w  2011 roku wzrost liczby noclegów obcokrajowców 
o 4,4 proc. to nieco mniej niż średnia europejska, ale też 
i w polsce nie odnotowano wcześniej aż tak dramatyczne-

10

Ruch 
w europie rośnie

Po dwóch latach spadków w 2008 i 2009 roku, europejska branża hotelowa w 2011 roku odnotowa-
ła wzrost liczby udzielonych noclegów, zapoczątkowany już w 2010 roku. Udzielono ich nawet wię-
cej niż w dotychczas rekordowym roku 2007. Jak zwykle, dobre wyniki odnotowano w Polsce. 
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W całkowitej liczbie nocle-
gów w 2011 roku na czoło-
wych miejscach, pomijając 

kraje nadbałtyckie oraz Buł-
garię i rumunię,  znalazły się 

Hiszpania (wzrost 7,8), polska 
ze wzrostem 7,2 proc., której 

rynek oparty jest na gościach 
krajowych i na biznesie oraz 
portugalia z podobnym ryn-

kiem do hiszpańskiego

Piotr StawińSki

Liczba nocLegów udzieLonych 
obcokrajowcom roSła Szybciej 
(+7,3 Proc) niż nocLegów gości 
krajowych (+1,2 Proc.), co świad-
czy o tym, że międzynarodowy 
ruch turyStycznych, który zała-
mał Się w Latach 2008-2009, 
wySzedł już na dobre z kryzySu
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go odpływu cudzoziemców, jak w krajach bardziej turystycznych. poza tym polski 
rynek opiera się na gościach krajowych, którym udziela się blisko 70 proc. 
wszystkich noclegów. Dzięki temu oparł się on największemu kryzysowi, bo 
liczba polaków korzystających z  hoteli stale rosła, w  związku z nienajgorszą 
sytuacją gospodarczą w kraju, szczególnie na tle innych gospodarek. 

Po gościach krajowych widać, gdzie kryzys
wzrost liczby noclegów udzielonych gościom krajowym wyniósł w 2011 roku 1,2 
proc.  tempo wzrostu było niższe niż w przypadku obcokrajowców, ale też goście 
krajowi w czasie kryzysu częściej korzystali ze swoich rodzimych obiektów, stąd 
też spadki w tym segmencie wcześniej były mniejsze. Jednak w kilku krajach ue 
odnotowano spadek noclegów gości krajowych w 2011. oprócz czysto turystycz-
nych cypru i Malty, gdzie odsetek obywateli tych krajów w swoich hotelach sta-
nowi mniej niż 10 proc., spadki odnotowano też we włoszech (-5,1 proc.), 
hiszpanii (-1,7 proc.), portugalii (-1,5 proc.), wlk. Brytanii (-1,2 proc.) i  na 
węgrzech (-0,2 proc.), co pokazuje europejską mapę państw w największym kry-
zysie (dla przypomnienia, w  zestawieniach nie uwzględniono brakujących 
danych z grecji i irlandii). 

Jak zwykle dobrze na tym tle wypada polska, w  której odnotowano wzrost 
liczby noclegów gości krajowych o  9,0 proc., co pomijając kraje bałtyckie 
i Bułgarię, było największym skokiem w europie. a dla polski to rynek wewnętrz-
ny, jak wspomniano wcześniej, jest strategiczny. 

polski rynek, podobnie jak rynki skandynawskie czy niemiecki, opiera się na 
gościach krajowych, którzy wykupują ok. 70 proc. noclegów, dzięki temu udało 
mu się w miarę spokojnie przejść przez kryzys (choć inaczej wyglądało to z per-
spektywy samych hotelarzy) w porównaniu do innych krajów.  w 2008 roku, gdy 
zaczynały się spadki, polska odnotowała 4,7-procentowy wzrost w liczbie udzie-
lonych noclegów. Był to najlepszy wynik w europie po słowacji, w której goście 
prawdopodobnie chcieli skorzystać jeszcze z tanich noclegów przed przyjęciem 
euro (i rzeczywiście w następnym roku, już z cenami w euro, słowacja zanotowa-
ła ponad 18-procentowy spadek, jeden z największych w europie, nawet jak na 
kryzys).

 polska zawdzięczała ten wynik jedynie aktywności samych polaków, którzy w 
przeciwieństwie do innych nacji nie odczuwali tak bardzo osłabienia gospodar-
czego. liczba ich noclegów wzrosła o 9,9 proc. w porównaniu do 2007 roku 
(większy wzrost w tej kategorii zanotowały tylko słowacja i Bułgaria). Bo już w 
przypadku noclegów obcokrajowców zanotowano jeden z większych w unii 
spadków o  4,9 proc. (więcej straciły tylko grecja, rumunia i holandia). tragicznie 
pod tym względem w polskich hotelach było w ostatnich czterech miesiącach 
2008 roku, gdy liczba noclegów gości z zagranicy spadła o blisko 12 proc., najwię-
cej na wszystkich badanych rynkach. 

choć polska zanotowała w 2009 roku, tak jak wszystkie inne rynki, ogólny 
spadek liczby noclegów o 3,1 proc., to i tak był on jednym z mniejszych w unii 
europejskiej, gdzie wyniósł 5,1 proc. (niższe były tylko w szwecji, niemczech, 
wlk. Brytanii, słowenii i austrii). na Łotwie wyniósł on prawie 25 proc., a na 
litwie ponad 20 proc. Łącznie w całym 2009 roku w polskich hotelach udzielo-
no cudzoziemcom o 6,5 proc. mniej noclegów, podczas gdy w całej unii 
europejskiej o 9,1 proc.  to, że rok ów nie był tak dramatyczny dla polskiego 
rynku, jak mógłby być, znowu polscy hotelarze zawdzięczali rodakom. 
wprawdzie liczba ich noclegów również spadła, o 1,5 proc. (mniej niż średnia 
europejska, która wyniosła -1,6 proc.), ale miała z czego spadać, pamiętając 
wcześniejsze dobre wynik. 

rok 2010 był już czasem powrotu na ścieżkę wzrostu. polscy hotelarze udzie-
lili o 10,4 proc. noclegów niż rok wcześniej, podczas gdy w całej unii wzrost 
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wyniósł 2,8 proc. lepsze wyniki  osiągnęły tylko 
małe rynki krajów nadbałtyckich i Malta, gdzie rok 
wcześniej spadki były najwyższe w europie. i trady-
cyjnie nie zawiedli rodacy, którym udzielono aż o 
11,8 proc. więcej noclegów niż rok wcześniej. Był to 
europejski rekord pod względem wzrostów wśród 
gości krajowych. po raz pierwszy od dwóch lat 
zanotowano go także w liczbie noclegów obcokra-
jowców – o 7,5 proc.  przy średniej dla całej unii na 
poziomie 5,1 proc.

spory wzrost gości krajowych odnotowała też 
niewielka, ale bogata Dania i najlepiej chyba radzą-
ce sobie w  kryzysie, oprócz polski rzecz jasna, 
niemcy (5,3 proc.) oraz czesi i  Francuzi, a  także, 
odzyskujące kondycję słowacja i  słowenia (we 
wszystkich wzrost o ponad 3 proc.). to z kolei może 
być mapa państw, które mają w  miarę zdrowe 
gospodarki, co rynek hotelarski dobrze pokazuje. 

Najzdrowsze modele rynku
w  całkowitej liczbie noclegów w  2011 roku na 
czołowym miejscu znalazła się hiszpania (wzrost 
7,8 proc.), której udało się przyciągnąć turystów 
zagranicznych, mimo spadków wśród gości krajo-
wych. tu widać było kryzys, który dotknął ten kraj. 
hiszpanom udzielono mniej noclegów w hiszpanii 
o  blisko 2 proc., podczas gdy ruch zagraniczny 
wzrósł o  ponad 8 proc. to zapewniło hiszpanii 
solidny wzrost liczby udzielonych noclegów.
na drugim miejscu w 2011 roku wśród liczących się 
krajów pod względem wzrostu noclegów udzielo-
nych znalazła się polska ze wzrostem 7,2 proc., któ-
rej rynek oparty jest na gościach krajowych i na biz-
nesie. Jak pokazują doświadczenia z  różnych ryn-
ków hotelarskich, to właśnie silny popyt wewnętrz-
ny jest gwarantem stabilności tego sektora. a pol-
ski rynek wewnętrzny z  19 mln noclegów zalicza 

się do jednego z większych w europie poza krajami 
pierwszej piątki. więcej noclegów w  swoim kraju 
wykupują tylko austriacy i  szwedzi (ale rynek 
austriacki jest i tak rynkiem bazującym na gościach 
zagranicznych, których noclegi stanowią ponad 70 
proc.). kryzys 2009 roku najdotkliwiej odczuły małe 
rynki oparte na turystyce i biznesie zagranicznym, 
jak Łotwa, litwa, cypr, słowacja czy Malta. wśród 
krajów „wielkiej piątki” jedynie hiszpania udziela 
więcej noclegów cudzoziemcom i to ona z tej grupy 
odczuła największe spadki w 2009 roku.
w  2011 roku dobrze radziła sobie też portugalia 
z  podobnym rynkiem do hiszpańskiego, a  także 
Dania, z  dużym biznesem międzynarodowym 
w hotelach, ale też z wieloma atrakcjami turystycz-
nymi (kopenhaga, legoland, andersen itp.), 
a  także niemcy z  dużym segmentem gości krajo-
wym i rozwiniętą podażą dla gości biznesowych. 

raport z rynku hotelarskiego 
w polsce 2012
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+19,8 litwa

+18,3 Bułgaria

+14,6 Estonia 

+14,1 Łotwa

+13,4 rumunia

+9,3 Dania

+8,1 Czechy

-7,8 Hiszpania

+7,6 polska

+7,2 portugalia

+5,9 Chorwacja

+5.9 Słowenia

+5.7 Słowacja

+5,4 niemcy

+4,7 Cypr

+4,4 Belgia

+4,5 norwegia

+4,0 Finlandia

+ 3,8 Średnia w UE

+3,1 Szwecja

+3.0 Francja

+2,8 Węgry 

+2,8 Holandia

+0,6 austria

+0,5 Wlk. Brytania

-1,2 Włochy

-2,1 Szwajcaria

zmiana liCzBy noClEgóW  
UDziElonyCH goŚCiom W krajaCH 

UE W 2011 r. Do 2010 r. (W proC.)

+20,6 litwa

+15,0 Bułgaria

+13,4 rumunia

+10,5 Łotwa

+9,9 Estonia 

+9,0 polska

+7,6 Dania

+5,3 norwegia

+5,3 niemcy

+4,1 Belgia

+3,9 Słowacja

+3,8 Czechy

+3,4 Chorwacja 

+3,4 Francja

+3,3 Szwecja

+2,3 Holandia

+1,7 Słowenia

+1,7 Finlandia

+ 1,2 Średnia w UE

-0,2 Węgry

-0,4 Szwajcaria

-1,2 Wlk. Brytania

-1,5 portugalia

-1,7 Hiszpania

-2,1 austria

-5,1 Włochy

-15,0 Cypr

zmiana liCzBy noClEgóW  
UDziElonyCH goŚCiom krajoWym  

W 2011 r. Do 2010 r. (W proC.)

+19,5 Bułgaria

+19,3 litwa

+16,0 Estonia 

+15,4 Łotwa

+14,7 Hiszpania

+12,3 portugalia

+11,2 Dania

+10,7 rumunia

+10,5 Czechy 

+10,3 Finlandia

+8,1 Słowenia

+7,7 Słowacja

+ 7,3 Średnia w UE

+7,0 Cypr

+6,2 Chorwacja

+6,0 niemcy

+5,5 Węgry

+4,6 Belgia

+4,4 polska

+3,9 Włochy

+3,6 Wlk. Brytania

+3,4 Holandia

+2,6 Szwecja

+2,4 norwegia

+2,3 Francja

+1,6 austria

-3,4 Szwajcaria

zmiana liCzBy noClEgóW  
UDziElonyCH oBCokrajoWCom  

W 2011 r. Do 2010 r. (W proC.)

Źródło: eurostat (badanie obejmujące kraje ue, Szwajcarię, norwegię i chorwację. grecja i irlandia nie podały informacji)





Korzyści płynące z  organizacji Euro 2012 nie 
ograniczają się do efektów krótkoterminowych. 
Ważne wydarzenia sportowe wiążą się zwykle 
ze wzrostem liczby zagranicznych turystów 

także w dłuższej perspektywie.

Podaż
Polska baza hotelowa to obecnie ponad 2,1 tys. skatego-
ryzowanych hoteli, dysponujących ok. 201 tys. miejsc noc-
legowych w 102 tys. pokoi. W stosunku do roku 2010 licz-
ba wszystkich pokoi i  miejsc noclegowych wzrosła o  ok. 
6,5 proc. Przeważają obiekty trzygwiazdkowe (983) 

i dwugwiazdkowe (647). Na 10 tys. mieszkańców przypa-
da ok. 26,7 pokoju oraz 52,7 miejsca noclegowego, co sta-
nowi wzrost o  1,7 pokoju i  2,7 miejsca noclegowego 
w  stosunku do 2010 r., jednak nadal jest to najsłabszy 
wynik w  Unii Europejskiej. Wskaźniki te są najniższe na 
Lubelszczyźnie – odpowiednio 9,8 i  18,9, a  najwyższe 
w Małopolsce – 42,9 i 89,2.

W 2011 r. polska baza hotelowa powiększyła się o 194 
skategoryzowane obiekty, które oferują ponad 14,6 tys. 
miejsc noclegowych w  przeszło 7,3 tys. pokojach. 
Nowopowstałe hotele to przede wszystkim obiekty 3- 
i 2-gwiazdkowe. Regionem, w którym zostało skategory-
zowanych najwięcej hoteli, było woj. małopolskie oraz ślą-
skie (odpowiednio 32 i 21 nowych obiektów). 

PoLsKi rynek   
hotelowy 2011
W 2011 r. na rynku hotelowym w Polsce utrzymała się dobra koniunktura. Prezydencja Polski w UE 
w drugiej połowie roku miała pozytywny wpływ na rozwój rynku – wzrosły zarówno średnie ceny za 
pokój (ADR), jak i obłożenie hoteli. Zbliżające się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej stanowią dodat-
kowy czynnik pobudzający rozwój rynku. 
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Dorota Malinowska

Stan polSkiej bazy hotelowej w 2011 r.
województwo liczba hoteli liczba pokoi liczba miejSc 

noclegowych
wSkaźnik miejSc noclegowych 

przypadających na 
10 tyS. mieSzkańców

dolnośląskie 231 10999 21883 76,0

Kujawsko-pomorskie 108 4120 7855 38,0

Lubelskie 57 2110 4071 18,9

Lubuskie 70 2671 5148 50,9

Łódzkie 93 5145 9727 38,4

Małopolskie 304 14210 29531 89,2

Mazowieckie 209 16427 30567 58,3

opolskie 43 1082 2135 20,8

Podkarpackie 111 3173 6361 30,2

Podlaskie 24 1371 2789 23,5

Pomorskie 152 7681 15576 69,5

Śląskie 184 9277 18625 40,2

Świętokrzyskie 77 2910 5821 46,0

Warmińsko-mazurskie 99 5414 11251 78,8

Wielkopolskie 246 9262 17655 51,6

zachodniopomorskie 98 6202 12365 73,0

Polska 2 106 102 054 201 360 52,7

RaPoRt z RyNKU hotELaRsKiEgo 
W PoLscE 2012
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w 2011 r. polska baza hotelo-
wa powiększyła się o 194 ska-
tegoryzowane obiekty, które 

oferują ponad 14,6 tys. miejsc 
noclegowych w przeszło  

7,3 tys. pokojach. nowopow-
stałe hotele to przede wszyst-

kim obiekty 3- i 2-gwiazd-
kowe. regionem, w którym 
zostało skategoryzowanych 

najwięcej hoteli, było woj. 
małopolskie oraz śląskie 

(odpowiednio 32 i 21 nowych 
obiektów). 



hotele, których otwarcie jest planowane na 2012 r., 
to przede wszystkim obiekty 3- i  4-gwiazdkowe 
w  Warszawie, Wrocławiu i  Krakowie. Kilka hoteli 
powstanie również w mniejszych miastach, takich jak 
toruń, suwałki czy Białystok. Udział rynkowy hoteli 
ekonomicznych prawdopodobnie nie będzie znaczący, 
ale dużą część tej grupy będą stanowić obiekty marko-
we. W Warszawie jeszcze w ostatnich dniach 2011 roku  
ruszył hotel B&B. hotele ibis oraz ibis Budget (accor) 
zostaną wkrótce otwarte w  Warszawie i  Krakowie, 
campanile i  Première classe (Louvre) we Wrocławiu, 
holiday inn Express w  Warszawie i  Wałbrzychu, 
a hampton by hilton w Świnoujściu. 

Markowe hotele ekonomiczne stanowią atrak-
cyjny produkt dla inwestorów z uwagi na następu-
jące czynniki: 
◙ dobrą relację ceny do jakości, 
◙ większą odporność na wahania gospodarki 
światowej, 

◙ stosunkowo niskie nakłady inwestycyjne, co wiąże 
się z małym ryzykiem deweloperskim oraz łatwiej-
szym dostępem do finansowania, 
◙ wysoką efektywność operacyjną, 
◙ krótszy okres osiągnięcia maksymalnej zdolności 
operacyjnej w porównaniu do hoteli średniej i wyższej 
klasy. 

z hoteli wyższych kategorii, które rozpoczną działal-
ność w  2012 r. pod uznaną marką, warto wymienić 
130-pokojowy hotel holiday inn w  Łodzi oraz osiem 
hoteli, które planuje uruchomić pod swoją marką Best 
Western w  różnych regionach kraju. grupa Best 
Western rozwija się przez oferowanie bardzo elastycz-
nych umów franczyzy, pozostawiając właścicielom 
hoteli dużo swobody w  sposobie zarządzania obiek-
tem. to pozwala na szybki rozwój marki (tylko 
w zeszłym roku w Polsce do sieci dołączyło sześć obiek-
tów), z  drugiej strony oznacza, że znak firmowy nie 
zawsze będzie się kojarzyć z  tą samą jakością usług. 

Największa liczba obiektów grupy Best Western na 
świecie potwierdza skuteczność strategii rozwoju tej 
sieci. Wzrost liczby hoteli działających w  Polsce pod 
uznanymi markami międzynarodowych operatorów 

jest zjawiskiem pozytywnym. ich obecny udział 
w ogólnej liczbie hoteli oscyluje wokół 7 proc., podczas 
gdy w  Europie ten wskaźnik wynosi 34 proc., 
a w stanach zjednoczonych aż 70 proc. 

Grupa hotelowa accor/orbis 
zbyła w 2011 r. aktywa o wartości 
100 Mln euro. większość sprzeDa-
nych hoteli zMieni swoją funkcję, 
GDyż nabywców interesowały 
Głównie Działki, na których się 
znajDowały się te obiekty

w 2011 r. hotel bristol został sprzedany 
za 19,5 mln euro. rok 2012 będzie rokiem 
markowych hoteli ekonomicznych jak 
campanile i premiere classe, b&b czy ibisy

aNaLizy i PRogNozy
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Rynek inwestycyjny 
inwestorzy działający na rynku hotelowym ostrożnie 
podejmują decyzje nabywcze. Największym zaintere-
sowaniem cieszą się hotele markowe o stabilnym prze-
pływie finansowym, zarządzane na podstawie umów 
dzierżawy i  umów hybrydowych. Uwagę inwestorów 
przyciąga przede wszystkim Warszawa oraz najlepsze 
lokalizacje w  innych miastach, w  tym głównie 
w  Krakowie i Wrocławiu.  W  2011 r. grupa hotelowa 
accor/orbis zbyła aktywa o  wartości 100 mln euro. 
Większość sprzedanych hoteli zmieni swoją funkcję, 
gdyż nabywców interesowały głównie działki, na któ-
rych się znajdują, np.: hotel Mercure fryderyk chopin 
w Warszawie, Neptun w  szczecinie, Prosna w  Kaliszu 
oraz prawdopodobnie cracovia w Krakowie. inne nieru-
chomości sprzedane przez accor, jak hotel Le Méridien 
Bristol w Warszawie oraz hotel francuski w Krakowie, 
będą kontynuowały działalność hotelarską. ze względu 
na realizowaną przez accor strategię sprzedaży akty-
wów (głównie na zasadach sale&leaseback), oferta tej 
grupy hotelowej może się okazać szczególnie atrakcyjna 
dla inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych 
transakcjami portfelowymi. inna ważna transakcja to 
kupno hotelu jan iii sobieski przez firmę 
Wenaasgruppen. obecnie nieruchomość działa pod 
marką Radisson Blu – będzie nią zarządzać grupa hote-
lowa Rezidor. 

Cechy rynku hotelowego w Polsce 
◙ Relacja ceny do jakości pozostaje decydującym kry-
terium wyboru hotelu. 
◙ Markowe hotele zarządzane przez międzynarodowe 
sieci hotelowe odnotowują lepsze wyniki niż konku-
rencja. 

◙ Niewielka liczba transakcji inwestycyjnych wynika 
z rozbieżnych oczekiwań cenowych sprzedających 
i kupujących. 
◙ Uwaga inwestorów skupia się na markowych hote-
lach warszawskich oraz najlepszych lokalizacjach 
w Krakowie, Wrocławiu, gdańsku i Poznaniu. 
◙ deweloperzy chętnie angażują się w projekty wielo-
funkcyjne ze względu na niskie ryzyko inwestycyjne 
(dywersyfikacja przychodów, zwiększony dostęp do 
finansowania). 
◙ inwestorzy unikają transakcji typu forward purcha-
se, czyli przyrzeczenia kupna już na etapie budowy. 
◙ Nadal preferowane są umowy typu sale&leaseback.
◙ słaba infrastruktura transportowa ogranicza rozwój 
rynku hotelowego.

Dorota Malinowska jest konsultantem ds. nieru-
chomości hotelowych w Cushman & Wakefield

w 2011 r.
polska baza hotelowa powięk-
szyła się o 194 skateGoryzowa-
ne obiekty z ponaD 14,6 tys. 
Miejsc nocleGowych w prze-
szło 7,3 tys. pokojach. nowe 
hotele to przeDe wszystkiM 
obiekty 3- i 2-GwiazDkowe. 
najwięcej nowych hoteli 
otwarto w woj. MałopolskiM 
oraz śląskiM

fo
t: 

Vi
EN

Na
 h

ot
EL

M
aN

ag
EM

EN
t, 

W
iz

Ua
Li

za
cj

a

16 2o12

RaPoRt z RyNKU hotELaRsKiEgo 
W PoLscE 2012

stan polskiej bazy hotelowej w 2011 r.
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liczba pokoi liczba hoteliliczba  miejsc noclegowych

* ** *** **** *****
hotele ibis i ibis budget pojawią 
się w warszawie i krakowie

hotel sobieski został sprzedany 
za 50 mln euro





raport z rynku hotelarskiego 
w polsce 2012

unia europejska i  stefa euro w  dalszym ciągu 
musiały mierzyć się z  ciężkimi czasami. 
w związku z niespodziewanymi wydarzenia-
mi i zgiełkiem panującym na świecie – klęska 

naturalna w Japonii, arabska wiosna, spowolnienie ame-
rykańskiej i  chińskiej gospodarki, jak również fluktuacje 
cen dóbr i usług – trudne scenariusze dotknęły większość 
krajów europejskich. 
wyjątkiem po raz kolejny okazała się polska, gdzie wzrost 
pkB w  2011 roku kształtował się na poziomie około 4  
proc. Fakt ponownego wyboru partii rządzącej, co miało 
miejsce pierwszy raz od momentu wprowadzenia demo-
kracji w 1989 roku, był z pewnością dobrym i potrzebnym 
sygnałem wskazującym na polityczną stabilizację kraju. 
również prezydencja polski w unii europejskiej w drugiej 
połowie roku stanowiła wyjątkowy i  specjalny okres dla 
naszej stosunkowo młodej demokracji.
pomimo wszystkich wspomnianych powyżej wydarzeń 
i  wyzwań stawianych przez makroekonomię, włączając 
w  to niestabilność gospodarczą, dług europejski oraz 
trudności sektora bankowego, polski rynek hotelowy 
w porównaniu do roku 2010 poradził sobie nienajgorzej. 

Warunki gospodarcze
rok 2011 w  rzeczywistości okazał się całkiem dobry dla 
operatorów hotelowych w  polsce. ten pozytywny wynik 
w  dużym stopniu związany był z  unijną prezydencją 
polski. szacujemy, że to trwające sześć miesięcy wydarze-
nie wygenerowało w  polsce około 47 tys. dodatkowych 
noclegów. Bardzo dobrymi wynikami cieszyły się szcze-
gólnie hotele w  warszawie i trójmieście. stolica ponownie 
zanotowała dobre wyniki w segmencie 5-gwiazdkowym, 
ze średnią dzienną stawką za pokój (aDr) na poziomie 
103 euro oraz średnim poziomem obłożenia wynoszącym 
72,3  proc.

Do czynników pozytywnie wpływających na rynek 
w  polsce należał stosunkowo wysoki wzrost pkB, silna 
pozycja sektora eksportowego i  produkcyjnego, relatyw-
nie dobra pozycja złotówki oraz 2,8 proc. wzrostu popytu 
krajowego. wartość Bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych w  roku 2011 szacowana jest na około 
11 mld euro, co stanowi około 40-proc. skok w porówna-
niu z rokiem 2010.
tak jak w roku poprzednim, pozytywny wpływ na rozwój 
gospodarczy w roku 2011 miała dalsza realizacja inwesty-

cji w  drogi, stadiony, koleje i  lotniska. wybudowanych 
zostało 200 km nowych dróg za cenę około 6,5 mld euro.  
Dalszy ciąg pozytywnych wyników eksportu i  produkcji 
(8,7  proc. wzrost rok do roku) w połączeniu z osłabieniem 
polskiej waluty pomogło gospodarce narodowej przezwy-
ciężyć negatywny wpływ spowolnienia gospodarczego 
unii europejskiej.
indeksy na polskiej giełdzie papierów wartościowych były 
niższe o 21  proc. (wig 20), na co wpływ miały zawirowa-
nia na światowych rynkach. te negatywne wyniki były 
podobne do wyników innych giełd europejskich.  na gpw 
wciąż wzrasta liczba nowych ofert (13 debiutów na głów-
nym parkiecie w 2011r.), jak również coraz mocniej zazna-
cza swój udział giełda new connect, oddział dla spółek 
o niższym kapitale. warto wspomnieć, że polska gwp jest 

18

rynek hotelarski 
w największych miastach 

– jest dobrze
12 miesięcy 2011 roku to był jeden z najbardziej wymagających okresów, jakich byliśmy świadkami 
w ostatnich latach, tak ze względów gospodarczych, jak i politycznych. Jak radził sobie w nim polski 
rynek hotelarski? dobrze. i powinien radzić sobie jeszcze lepiej. 
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rok 2011 okazał się całkiem 
dobry dla operatorów hotelo-

wych w polsce. Ten pozytywny 
wynik w dużym stopniu zwią-

zany był z unijną prezyden-
cją polski, która wygenerowała  

wygenerowało w polsce oko-
ło 47 tys. dodatkowych nocle-
gów. Bardzo dobrymi wynika-
mi cieszyły się szczególnie ho-

tele w  Warszawie i Trójmieście. 
Stolica ponownie zanotowa-

ła dobre wyniki w segmencie 
5-gwiazdkowym, ze średnią 

dzienną stawką za pokój (aDr) 
na poziomie 103 euro oraz 

średnim poziomem obłożenia 
wynoszącym 72,3  proc.

Alex KloszewsKi

MiaSTo oBŁoŻEniE aDr

Warszawa* 70% € 88

Kraków 63% € 66

gdańsk 61% € 59

Wrocław 66% € 59

poznań 46% € 67

Łódź 54% € 62

*4 i 5 gwiazdkowe hotele

oBŁoŻEniE i aDr W naJWiĘKSzyCH 
MiaSTaCH polSKi
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obecnie na 3 miejscu w  europie pod względem 
wartości ipo’s i ustępuje jedynie  giełdom  london 
stock exchange oraz Deutsche Böurse.

Hotele W naJWiększycH miastacH
WarszaWa
rok 2011 ByŁ BarDzo DoBryM okreseM Dla 
sektora hotelowego w  stolicy. w  ciĄgu 
caŁego roku zauwaŻalny ByŁ silny popyt na 
noclegi w  segMencie BiznesowyM oraz 
MaŁych konFerencJi.
hotele w kategorii 5 gwiazdek miały obłożenie na 
poziomie 72,3  proc. przy średniej stawce za pokój 
(aDr) wynoszącej około 103 euro. Dostrzegalny był 
również trend wzrostu obłożenia hoteli w weeken-
dy, co stanowi pozytywny sygnał wskazujący na 
rozwój turystyki wypoczynkowej w polsce. 
Dobre wyniki odnotował także segment hoteli 
4-gwiazdkowych, w  którym średnie obłożenie 
pokoi wyniosło 68  proc., a aDr 72 euro. Markowe 
hotele w  pozostałych segmentach w  warszawie 
odnotowały około 8  proc. wzrost revpar (przychód 
w  przeliczeniu na 1 pokój) w  stosunku do roku 
2010. 

najważniejsze inwestycje
inwestycje hotelowe, których realizacja rozpoczęła 
się w 2011 roku to budowa 365-pokojowego obiek-
tu Doubletree by hilton hotel & conference oraz 
oferującego 250 pokoi hotelu renaissance by 
Marriott na terenie lotniska. 
najważniejsze transakcje 2011 roku to sprzedaż 
hotelu sobieski za kwotę około 52 mln euro spółce 
wenaasgruppen, która podpisała kontrakt na 
zarządzanie hotelem z grupą rezidor, dzięki czemu 
hotel funkcjonuje obecnie pod marką radissonBlu 

sobieski i w ciągu nadchodzących 18 miesięcy pod-
dany zostanie gruntownej renowacji. wieczyste 
użytkowanie hotelu le Meridien Bristol zostało 
sprzedane przez orbis/accor za kwotę 21,3 mln 
euro pochodzącej z wielkiej Brytanii firmie starman 
hotels, powiązanej z obecnym dzierżawcą.
w  grudniu 2011, za cenę 31 mln euro, echo 
investment s.a. kupiła od orbis/accor hotel 
Mercure chopin. hotel 
został zamknięty, a na jego 
miejscu nowy właściciel 
wybuduje nowoczesny 
budynek komercyjny 
o powierzchni 47 tys. mkw. 
w  planach jest budowa, 
w okolicach lotniska, hotelu 
hampton by hilton ze 123 
pokojami, który ma być 
otwarty w  połowie 2013 
roku. w  pobliżu lotniska 
powstaje też 124-pokojowy 
express by holiday inn, któ-
rego otwarcie planowane 
jest na czwarty kwartał 
2012 roku. a  w  grudniu 
2011 roku otwarto w  tych 
okolicach B&B warszawa 
airport ze 125 pokojami.
Dwa istniejące hotele 
w  warszawie przyjęły 
markę Best western. oba 
obiekty należą do polskiej 
grupy puhit i  zlokalizowa-
ne są na Mokotowie 
i  pradze.  w  czerwcu hotel 
kyriad w warszawie zmienił 

szyld na debiutującą w polsce markę golden tulip, 
która według zapowiedzi louvre hotels będzie 
jedną z najszybciej rozwijających się marek tej sieci 
w  kraju. warimpex sprzedał starwood capital 50  
proc. udziałów w inwestycjach campanile i premier 
classe, a  także udziały w  hotelu Jan iii sobieski. 
w  poprzednich latach sprzedał też andel’sa 
w krakowie i przymierza się do kolejnych sprzedaży 
i transakcji sale & leaseback. 

euro 2012 – miasto gospodarz 
warszawa będzie gospodarzem pięciu meczów 
rozegranych w  ramach mistrzostw ueFa euro 
2012, które rozpoczną się 8 czerwca. 
w  warszawie wystąpią reprezentacje polski, 
grecji i  rosji. w  dniach rozgrywania meczów 
należy spodziewać się znacznego obłożenia 
pokoi hotelowych w stolicy. stosunkowo wysoki 
poziom obłożenia pokoi we wszystkich segmen-
tach spodziewany jest także w  okresie poprze-
dzającym rozgrywki. w  warszawie zakwatero-
wana zostanie obsługa techniczna, przedstawi-
ciele ueFa, drużyny rosji, grecji i polski, jak rów-
nież bardzo lukratywny segment sponsorów. 
szacujemy, że mistrzostwa ueFa euro 2012 

przyjazdy turystów (mln) 
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wygenerują około 125 tys. dodatkowych nocle-
gów w warszawie.

krakÓW
hotele w  krakowie rÓwnieŻ oDnotowaŁy 
wyniki lepsze niŻ w  roku 2010. pozioM 
oBŁoŻenia w  segMencie hoteli Markowych 
wyniÓsŁ okoŁo 63  proc., a  wskaŹnik aDr 
ksztaŁtowaŁ siĘ na pozioMie okoŁo 65 euro. 
hotele 5-gwiazDkowe oDnotowaŁy 71  proc. 
oBŁoŻenia, z aDr na pozioMie 91 euro.
Miasto cieszyło się bardzo korzystnym sezo-
nem letnim, który opiera się głównie na tury-
styce wypoczynkowej. 54  proc. pokoi wynaję-
tych zostało przez gości zagranicznych. wzrost 

przyjazdów turystycznych w  2011 kształtował 
się na poziomie 6,7  proc.. część tego wzrostu 
wynikała z  faktu pełnienia przez polskę 
prezydencji w radzie ue. znacząca część podró-
ży z  warszawy do krakowa związana była 

z tym historycznym, ale wciąż tylko jednorazo-
wym wydarzeniem. 
kraków należy również do z  najpopularniej-
szych w  polsce destynacji krótkich przerw 
weekendowych (city-breaków). w  trakcie 
modernizacji jest także infrastruktura kolejo-
wa, dzięki czemu usprawnione zostało połą-
czenie warszawa–kraków. od maja 2012 r. 
podróż na tej trasie ma trwać zaledwie dwie 
godziny.  Miasto oferuje szeroki wybór wyda-
rzeń i  imprez kulturalnych, jak np. Festiwal 
kultury Żydowskiej czy krakowski Festiwal 
Filmowy. 
sektor Bpo (Business process outsourcing) 
wciąż generuje znaczną liczbę noclegów 

w  segmencie korporacyjnym. kraków po cichu 
staje się jedną z  najbardziej popularnych 
destynacji dla sektora Bpo. 
swoją działalność ulokowało tu wiele między-
narodowych firm, m.in. iBM, shell, hitachi, 

google, Bayer, lufthansa, electrolux, ge, 
Motorola i hp.

najważniejsze inwestycje
◙ w  styczniu uruchomiony został pierwszy 
w polsce hotel marki hilton garden inn
◙ na ostatni kwartał 2013 roku planowane jest 
otwarcie hotelu hilton garden inn na lotnisku 
Balice (część wielofunkcyjnej inwestycji realizowa-
nej przez Międzynarodowy port lotniczy 
w krakowie)
◙ we wrześniu otwarto duży 4-gwiazdkowy hotel 
galaxy
◙ w  drugim kwartale 2012 planowane jest uru-
chomienie hoteli iBis/etap z ponad 300 pokojami,
◙ hotel holiday inn zostanie rozbudowany o kolej-
ne 90 pokoi. zakończenie inwestycji planowane jest 
na iV kwartał 2012 rok
◙ w 2011 roku hotel rt Monopol zlokalizowany na 
starym Mieście przyjął markę Best western
◙ największą transakcją, jaka miała miejsce 
w 2011 roku była sprzedaż hotelu Francuski za 22 
mln zł funduszowi alterco 
◙ w  budowie jest hotel kongresowy gromada 
z ponad 200 pokojami, który oddany miał być już w 
2010 roku
◙ w budowie jest centrum kongresowe realizowa-
ne przez Budimex-Ferrovial, które według założeń 
ma zostać ukończone i oddane do użytku w poło-
wie 2014 roku.

ueFa euro 2012 (centrum pobytowe) 
kraków został wybrany na centrum pobytowe (tre-
ningowe) reprezentacji anglii, holandii i  włoch 
podczas mistrzostw ueFa euro 2012. Będzie to 
miało niezwykle korzystny wpływ na działalność 
krakowskich hoteli w ciągu czterech tygodni trwa-
nia imprezy. 

trÓJmiasto 
gDaŃsk, gDynia, sopot. w  2011 roku te trzy 
Miasta raDziŁy soBie stosunkowo DoBrze, 
gŁÓwnie DziĘki okazJi organizacJi kilku 
waŻnych wyDarzeŃ zwiĄzanych z  uniJnĄ 
prezyDencJĄ polski.  

raport z rynku hotelarskiego 
w polsce 2012
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KaTEgoria WarSzaWa KraKÓW poznaŃ WroCŁaW gDaŃSK ŁÓDŹ SzCzECin

Hotel ***** 10 10 1 5 4 0 0

Hotel **** 7 25 5 10 5 2 4

Hotel *** 22 74 22 25 14 10 6

Hotel ** 13 20 15 3 7 9 4

Hotel * 9 5 2 4 0 2 5

Total: 61 134 45 47 30 23 19

Źródło: Colliers

liCzBa oFiCJalniE SKaTEgoryzoWanyCH HoTEli na KoniEC 2011 roKU

przyjazdy turystów (mln) 
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największym wzrostem revpar cieszyły się hotele w gdańsku.  Średnie  obłoże-
nie w gdańskich hotelach wyniosło ok. 61  proc., przy średniej dziennej stawce za 
pokój wynoszącej 59 euro. hotele 5-gwiazdkowe osiągnęły 66 proc. poziomu 
obłożenia oraz aDr w wysokości 88 euro. 
również hotele w  sopocie cieszyły się lepszymi wynikami niż w  roku 2010. 
szacujemy, że segment 5-gwiazdkowy zakończył rok ze średnim poziomem obło-
żenia około 58  proc. oraz średnim aDr około 112 euro. w gdyni poziom obłoże-
nia pokoi hotelowych kształtował się na poziomie około 49  proc., przy wskaźniku 
aDr wynoszącym około 47 euro.

najważniejsze inwestycje
w  marcu 2011 r. otwarty został 
3-gwiazdkowy hotel Focus (gdańsk) 
oferujący 98 pokoi. w  połowie 2013 
roku otwarty ma być hampton by 
hilton przy lotnisku im. lecha wałęsy. 
powstaje kilka mniejszych hoteli nieza-
leżnych, głównie w gdańsku.
podtrzymujemy swoją rekomendację, 
że wszystkie miasta powinny wspólnie 
budować produkt „trójmiasta” jako 
całości, posiadający poważną i  spójną 
strategię promocyjną  zamiast ad-hoc 
podejmować indywidualne działania 
marketingowe. 

ueFa euro 2012 – miasto 
gospodarz (gdańsk)
w  gdańsku w  ramach mistrzostw 
rozegrane zostaną cztery mecze, 
z  czego najbardziej obiecująco zapo-
wiada się pojedynek: włochy – 
hiszpania.  na pewno wpłynie to na 
wyśrubowanie wskaźników hotelar-
skich w trójmieście.

WrocŁaW
oBŁoŻenie w  znaczĄcych Mar-
kowych oBiektach wszystkich 
kategorii we wrocŁawiu wyniosŁo 
ŚreDnio 66  proc., przy wskaŹniku 
aDr ksztaŁtuJĄcyM siĘ na pozioMie 
59 euro. aDr uzyskany przez 
hotele 5-gwiazDkowe (raDisson 
Blu, soFitel, granary, Monopol 
i platiniuM palace)  wyniÓsŁ ŚreDnio 86 euro, a oBŁoŻenie 67  proc.. 
niezwykle ważnym wydarzeniem było dla wrocławia wygranie konkursu na 
europejską stolicę kultury 2016. to nie tylko ogromny sukces miasta, ale rów-
nież wielka szansa na wykreowanie wizerunku wrocławia jako topowej desty-
nacji kulturalnej w unii europejskiej. 
najważniejsze inwestycje
◙ w  kwietniu miało miejsce otwarcie puro hotel wrocław. polska spółka już 
zapowiedziała budowę drugiego obiektu tej marki, który zlokalizowany będzie 
w poznaniu.  

◙ pod koniec roku do użytku oddany został oferujący 111 pokoi 4-gwiazdkowy 
hotel haston city. należące do hotelu centrum konferencyjne o powierzchni 1,5 
tys. mkw., które zrealizowane ma zostać na początku 2012 roku stanowić 
będzie mile widziany suplement wrocławskiej podaży obiektów z  segmentu 
Mice. 
◙ w  końcowej fazie realizacji znajduje się inwestycja składająca się z  hoteli 
dwóch marek: campanile i premier classe, których otwarcie planowane jest na 
drugi kwartał 2012 r.

◙ na liście przyszłych inwesty-
cji wciąż pozostaje 5-gwiazd-
kowy hilton, którego realizacja 
nawet jeszcze nie ruszyła ze 
względu na brak finansowania. 
te same problemy dotykają 
projekt hotelu hilton garden 
inn, do którego wejść ma inna 
marka sieciowa.

ueFa euro 2012 – mia-
sto gospodarz
w ramach mistrzostw ueFa euro 
2012 we wrocławiu rozegrane 
zostaną trzy mecze, w tym mecz 
polska–rosja. Już dzisiaj, tak jak 
i  inne miasta-gospodarze, wro-
cławski rynek hotelarski korzy-
sta ze wzrostu cen za pokój.
 
poznaŃ
w  2011 roku poprawĘ 
wy nikÓw oDnotowaŁy nie-
ktÓre hotele w  poznaniu. 
sheraton, iBB anDresia, iBis 
i  caMpanile ByŁy liDeraMi 
na rynku. hotele we 
wszystkich kategoriach 
osiĄgnĘŁy ŚreDnio 46  proc. 
oBŁoŻenia pokoi oraz aDr 
na pozioMie 67 euro.  
ŚreDnie oBŁoŻenie naJlepieJ 
prosperuJĄcego hotelu to 
63  proc., przy aDr na 
pozioMie okoŁo 89 euro. 
wyzwanie dla poznania w dal-
szym ciągu stanowi rynek 

Mice. Dlatego poznań powinien dołożyć wszelkich starań, aby polepszyć swoją 
pozycję w tym bardzo lukratywnym segmencie.  w 2011 r. w poznaniu odbyły 
się otwarte Mistrzostwa europy w  Brydżu sportowym, Międzynarodowa 
konferencja intertech oraz Światowe regaty wioślarskie weteranów. 

ueFa euro 2012 
– miasto gospodarz
w ramach euro 2012 w poznaniu rozegrane zostaną trzy mecze. w dwóch z nich 
wystąpi reprezentacja włoch, której zwykle towarzyszy ogromna liczba kibiców. 
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ŁÓdŹ
ŁÓDŹ w 2011 roku oDnotowaŁa niewielki spaDek wynikÓw hoteli.
zmniejszyły się organizowane w mieście lokalne i regionalne konferencje, jak rów-
nież liczba uczestników korzystających z noclegów. Miejsce lidera rynku wciąż zaj-
mował mieszczący się w Manufakturze hotel andel’s, który praktycznie przejął seg-
ment małego i średniego Mice w  Łodzi. Średnie obłożenie wszystkich markowych 
hoteli w mieście wyniosło około 54  proc., natomiast wskaźnik aDr w tych obiek-
tach wyniósł średnio 62 euro. 

najważniejsze inwestycje
◙ w budowie jest nowy 4-gwiazdkowy, oferujący 191 pokoi hotel Doubletree by 
hilton. otwarcie tego hotelu będzie miało miejsce w 2013.
◙ w  drugim/trzecim kwartale 2012 rok zakończy się budowa 127-pokojowego 
hotelu holiday inn.
◙ w budowie jest hotel marki novotel ze 162 pokojami, którego otwarcie planowa-
ne jest na kwiecień 2013 rok.
colliers wierzy w świetlaną przyszłość miasta, jednak nowe władze oraz prezydent 
muszą dołożyć wszelkich starań, aby do skutku doszła realizacja planowanego cen-
trum filmowego, kulturowego i artystycznego Davida lynch’a i Franka gehry’ego, 
zlokalizowanego przy modernizowanej obecnie stacji kolejowej Łódź Fabryczna na 
terenach ec 1.
przewidujemy, że Łódź stanie się nowym centrum średnich krajowych konferencji 
i  imprez z  sektora Mice. Miasto musi wypromować i  korzystnie spozycjonować 
swoją unikalność oraz wykorzystać możliwość wykreowania wyróżniającego się 
w regionie europy środkowo – wschodniej produktu typu „destination”.

prognozy, WskazÓWki i trendy
Już w zeszłym roku można było dojść do wniosku, że prognozowanie i przewidywa-
nie przyszłości stało się niezwykle trudne. teraz, rok później, odczucie to jeszcze 
bardziej się pogłębiło.
po chaosie, który miał miejsce w 2011 roku praktycznie niemożliwe jest poleganie 
na prognozach pochodzących z  jakichkolwiek źródeł. pewne jest jedynie to, że 
strefa euro i ue dalej będą się borykały z długiem i kłopotami sektora bankowego. 

raport z rynku hotelarskiego 
w polsce 2012
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Hotele w warszawie kategorii 5 gwiazdek miały 
w 2011 r. obłożenie na poziomie 72,3  proc. przy śred-
niej stawce za pokój ok. 103 euro. z takich wyników 
mogły się cieszyć m.in. intercontinental…

…i Radisson Blu



wiadomo także, że w 2012 roku będzie miało miejsce wiele znaczących wydarzeń 
takich jak wybory we Francji i  usa, które będą miały wpływ na światowe rynki. 
paradoksalnie, reelekcja Baracka obamy zależna jest od niemiec i decyzji kanclerz 
Merkel na temat dalszych kroków i  działań, które w  najbliższym czasie zostaną 
podjęte w związku z kryzysem zadłużeniowym unii.
inne czynniki, które należy rozważyć w perspektywie 2012 roku:  wzrost pkB polski 
w przyszłym roku będzie znów jednym z najwyższych w europie. Ma on wynieść 
między 2,5 proc. a 3,5 proc.. polska będzie nadal inwestować w projekty infrastruk-
turalne na obszarze całego kraju, na które w 2012 roku planuje wydać ponad 8 mld 
euro. Duże znaczenie będzie miało również ukończenie wszystkich obiektów reali-
zowanych w związku z mistrzostwami ueFa euro 2012. Jak zawsze przy tego typu 
ogromnych imprezach, podczas fazy przygotowań generowana jest duża liczba 
noclegów korporacyjnych i komercyjnych.
przemysł hospitality będzie cieszył się kolejnym dobrym rokiem. Dlatego planować 
należy realizację nowych inwestycji hotelowych, jeśli tylko projekt i  założenia 
takich inwestycji są ekonomicznie racjonalne. 
kiedy w 2010 roku pisaliśmy że „cztery główne polskie miasta muszą wybudować 
światowej klasy wielofunkcyjne obiekty kongresowo-wystawiennicze. obiekty 
takie są niezbędne dla rozwoju nie tylko sektora hotelowego, ale dla całej gospo-
darki, poprzez tworzenie przestrzeni dogodnych do organizacji spotkań, konferen-
cji, wystaw czy targów. rekomendujemy rozwój sektora hotelowego poprzez 
inwestowanie w obiekty skierowane do szeroko rozumianego sektora Mice. Miasta 
taki, jak wrocław, warszawa i  gdańsk rozumieją i  rozważają te sugestie. obiekty 
Mice powinny być realizowane jako infrastruktura towarzysząca nowym stadio-
nom piłkarskim” – mieliśmy na względzie przyszłość sektora i możliwości osiągnię-
cia korzyści z  inwestycji związanych z euro 2012 oraz pozytywnej marketingowo 
ekspozycji polski na świecie. podtrzymujemy nasze zeszłoroczne rekomendacje, 
widząc optymistyczny horyzont dla markowych produktów 1-,2- i  3-gwiazdko-
wych w większości regionów i miast. niezależnie od tego, co stanie się z gospodar-
ką unii i  czy sytuacja banków wróci do normy w  2012 roku, jedno jest pewne – 
ludzie wciąż będą podróżować i potrzebować wypoczynku.
historia wyraźnie pokazuje, że sektor hotelarski efektywnie rozwija się, jeśli tylko 
dostępne są wydajne środki komunikacji i możliwości transportu, a te dzięki orga-
nizacji euro 2012 rozwijane są szybciej niż miałoby to miejsce w  naturalnym dla 
polski tempie.  uważamy, że następujące ekonomiczne marki hotelowe będą kon-
tynuowały swoją strategię ekspansji na terenie polski – super 8, B&B, hampton by 
hilton oraz Best western.   

alex kloszewski jest partnerem w  dziale inwestycji Hotelowo-
rekreacyjnych w colliers international poland
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Pierwszy od 2007 roku 5-gwiazdkowy hotel  
w warszawie ruszy w połowie 2013 roku  
– Renaissance przy lotnisku im. Chopina
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raport z rynku hotelarskiego 
w polsce 2012

Deweloper odpowiada za znalezienie i  zakup 
gruntu odpowiadającego wymaganiom lokali-
zacyjnym sieci hotelowej, pozyskanie finanso-
wania oraz jego budowę. istotnym podmiotem, 

są też samorządy lokalne, które zabiegają o nowe inwesty-
cje hotelowe, szczególnie w  miastach poprzemysłowych 
przechodzących transformację w miasta usługowe. 

polityka miast wspierających biznes i  turystykę, np. 
wrocławia, polega m.in. na przygotowywaniu przetargów 
na grunty dedykowane hotelom oraz pomoc inwestorom 
w procedurach administracyjnych. projekty te uzyskują rów-
nież łatwiejszą akceptację społeczną. samorządy mogą 
także wesprzeć dewelopera w staraniach dotyczących otrzy-
mania dofinansowania z  środków ue. ale stosują wobec 
inwestorów również kary, mające zapobiec opóźnieniom 
w realizacji konkretnego hotelu. 

następnym podmiotem są operatorzy hotelowi, którzy 
chcąc się rozwijać, tworzą coraz większą gamę marek w róż-
nych standardach, poszukują nowych lokalizacji oraz part-
nerów – inwestorów krótko – lub długoterminowych.

w  ciągu dwóch ostatnich dziesięcioleci zmieniło się 
w istotny sposób nastawienie operatorów do prowadzenia 
działalności hotelowej. strategia większości sieci hotelo-
wych zakłada obecnie koncentrację na tzw. core businessie, 
czyli prowadzeniu hotelu, a nie jego fizycznym posiadaniu. 
te sieci, które były właścicielami budynków przeprowadziły 
transakcje typu „sale & lease back ‘’ lub „sale & management 
back”. transakcje te pozwalają im przeznaczyć uzyskany 
kapitał na dalszy rozwój, który odbywa się obecnie poprzez 
umowy zarządzania lub dzierżawy z bardzo ograniczoną lub 
wręcz zerową kontrybucją finansową ze strony operatora.
Bardzo ważne jest prawidłowe scharakteryzowanie sektora 
hotelowego – głównych trendów oraz czynników wpływa-
jących na jego rozwój. są to m.in. powiązania sektora hote-

lowego z  cyklem koniunkturalnym, gospodarką, inwesty-
cjami, turystyką i  transportem.  przykładem tego typu 
powiązania może być np. obserwowany w ostatnich latach 
w  polsce wpływ rozwoju połączeń lotniczych typu „low-
cost” oraz organizacji dużych imprez sportowych i kultural-
nych na rozwój hotelarstwa. inne powiązanie funkcjonalne 
polega na łączeniu hotelu z  obiektami handlowymi oraz 
biurowymi (mix-use). hotel staje się uzupełniającym ele-
mentem w  wielofunkcyjnych centrach o  charakterze mia-
stotwórczym na terenach rewitalizowanych. przykładami 
takich centrów są Manufaktura w Łodzi oraz stary Browar 
w poznaniu. 

W co warto więc inwestować?
trzeba spojrzeć na to, co dzieje się na rynku hotelowym oraz 
zidentyfikowaniu jego potrzeb. w  polsce rośnie nie tylko 
liczba turystów zagranicznych, ale także sami polacy coraz 
częściej podróżują po kraju i zatrzymują się w hotelach.

turyści zagraniczni przyjeżdżający do polski oczekują 
określonego, wystandaryzowanego poziomu usług i  tzw. 
value for money. polskim problemem jest natomiast fakt, że 
hotele w ramach tej samej kategorii 2 czy 3 gwiazdek bar-
dzo się od siebie różnią i w związku z tym liczba gwiazdek 
nie może być żadnym kryterium wyboru miejsca pobytu. 
Dlatego z  pewnością podczas euro 2012 pojawi się wśród 
gości zagranicznych wiele zaskoczeń i rozczarowań. Dla pol-
skiego klienta istotna jest przede wszystkim cena, jednak 
coraz częściej zwraca on uwagę na funkcjonalność, nowo-
czesny wygląd oraz praktyczne rozwiązania. 

kryzys finansowy spowodował, że na znaczeniu straciły 
hotele z  wyższego segmentu rynku, szczególnie hotele 
5-gwiazdkowe. zyskały natomiast hotele budżetowe i eko-
nomiczne, zwłaszcza sieciowe.w ciągu najbliższych kilku lat 
rozwijać się będą w  polsce właśnie takie obiekty. warto 
w nie inwestować ze względu na niskie ryzyko oraz szybszy 
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inwestowanie 
na rynku nieruchomości 

hotelowych
Jakie są prawidłowości, którymi charakteryzuje się współczesny rynek hotelowy? Jedną z nich jest 
fakt, że w realizację inwestycji hotelowej zaangażowanych jest wiele podmiotów. Najważniejszym i 
aktorami w procesie tworzenia hotelu, „wynajmowanymi” przez inwestora są: deweloper, a w dalszej 
kolejności bank finansujący, inwestor końcowy (np. fundusz inwestycyjny) oraz samorząd lokalny. 
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we scharakteryzowanie sek-

tora hotelowego – głównych 
trendów oraz czynników 

wpływających na jego roz-
wój. Są to m.in. powiązania 

sektora hotelowego  
z cyklem koniunkturalnym, 
gospodarką, inwestycjami, 

turystyką i transportem.  
przykładem tego typu powią-

zania może być np. obser-
wowany w ostatnich latach 

w polsce wpływ rozwoju 
połączeń lotniczych typu 

„low-cost” oraz organizacji 
dużych imprez sportowych 

i kulturalnych na rozwój 
hotelarstwa

AdAm Konieczny 



analizy i prognozy
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zwrot z  inwestycji. ograniczona gastronomia oraz 
skupienie się generowaniu dochodu z  wynajmu 
pokoju powodują, że zysk operacyjny jest na dużo 
wyższym poziomie niż w  przypadku hoteli wyższej 
klasy. Marki, w które warto inwestować w pierwszej 
kolejności to B&B, premier classe, campanile, ibis, 
ibis Budget, express by holiday inn, czy polskie marki 
takie jak Desilva inn czy Focus express.

warto również wspomnieć o markach z tzw. śred-
niej półki (mid-market), takich jak intercityhotel 
grupy steigenberger, park inn by radisson czy aloft 
grupy starwood. są one odpowiedzią dużych grup 
hotelowych na czas pokryzysowy. większość polskich 
miast powyżej 200 tys. mieszkańców jest dobrym 
miejscem na inwestycje w tego typu hotele.

  
Jakie umowy – dzierżawa, zarządzanie, 
franszyza?
z  punktu widzenia banku, firmy leasingowej czy 
finalnego inwestora najbardziej korzystna jest 
umowa dzierżawy ze stałym czynszem gwarantowa-
nym na pokój lub na mkw. takie umowy proponują 
m.in. takie B&B, Motel one, Desilva czy Focus. 
współpraca z  operatorem na zasadzie dzierżawy 
przerzuca większą część ryzyka operacyjnego na 
grupę hotelową. w  związku z  tym banki chętniej 
finansują takie właśnie przedsięwzięcia. także wyj-
ście z  tego typu inwestycji jest dużo łatwiejsze – 
warto wspomnieć, że niektóre fundusze hotelowe 
(jak np. instytucjonalne fundusze niemieckie) mogą 
kupować hotele będące wyłącznie na umowie dzier-
żawy. niestety, poza sieciami polskimi i wybranymi 
sieciami europejskimi, większość grup hotelowych 
rozwija się poprzez umowy zarządzania, franczyzy 
lub dzierżawy z czynszem zmiennym uzależnionym 
od przychodu. z  drugiej jednak strony, w  bardzo 
dobrych lokalizacjach przychód inwestora będzie 
wyższy z umowy zarządzania przy założeniu obecno-
ści mocnej marki hotelowej, takiej jak sheraton czy 
Marriott. wyjście z tego typu inwestycji jest również 
możliwe, lecz nie od razu. hotel musi ustabilizować 
swój przychód, aby potencjalny inwestor mógł skapi-
talizować dochód na bazie historycznych wyników 
hotelu. umowy zarządzania mogą więc być korzyst-
ne dla inwestorów długoterminowych. profesjonalne 
feasibility study przygotowane na zlecenie dewelo-
pera wskaże, którą umowę wybrać w  określonej 
lokalizacji. ostatnia opcja – umowa franczyzy – 
przeznaczona jest głównie dla doświadczonych hote-
larzy, którzy chcą mieć dostęp do globalnych syste-
mów rezerwacji, sieciowego marketingu oraz sprze-
daży. Franczyza dużej międzynarodowej sieci spraw-
dza się szczególne w  lokalizacjach posiadających 
potencjał przyciągnięcia zagranicznych gości.

Jakie lokalizacje?
przede wszystkim lokalizacje miejskie, które 

obsługiwać będą zarówno ruch biznesowy jak i tury-
styczny. w  związku z  szeroko zakrojonym progra-
mem modernizacji dworców kolejowych i tworzeniu 
w ich miejscu wielofunkcyjnych kompleksów komu-
nikacyjno-usługowych lokalizacja hotelu w odległo-
ści do 500 m od dworca będzie bardzo dobrą inwe-
stycją. nowe kompleksy powstają m.in. w poznaniu, 
wrocławiu, krakowie, katowicach czy warszawie 
(zachodniej). w perspektywie najbliższych lat popra-
wione zostaną połączenia kolejowe na trasie 
warszawa–gdańsk, – Łódź, cMk (2013), warszawa 
– wrocław przez cMk częstochowę i  opole (2014). 

Dodatkowo w  2014 roku pojawią się na polskich 
torach pociągi typu pendolino, które obsługiwać 
będą trasę z  gdyni przez warszawę do katowic 
i  krakowa. warto również pomyśleć o  dużych kla-
strach biurowych, takich jak chociażby warszawski 
służewiec, dużych wewnątrzmiejskich węzłach 
komunikacyjnych, blisko dużych centrów kongreso-
wo-konferencyjno-wystawienniczych, czy istot-
nych atrakcji turystycznych. zapotrzebowanie na 
hotele będzie rosło w  miastach przyciągających 
dużą liczbę centrów Bpo, czyli we wrocławiu, 
krakowie i trójmieście. warto jednak pamiętać, aby 
były to hotele sieciowe i aby ich standard odpowia-
dał zapotrzebowaniu w danej lokalizacji. trudno na 
razie powiedzieć, czy polska jest gotowa na hotele 
przy węzłach autostradowych czy przy lotniskach 
poza warszawą.

Jakie miasta? Np. Wrocław
właściwie każde miasto powyżej 50 tys. mieszkań-

ców jest dobrym miejscem do inwestycji w budżetowy 
hotel sieciowy, pod warunkiem oczywiście, że będzie 
to najlepsza lokalizacja w  mieście. wśród większych 
miast wyróżnić można wrocław, europejską stolicę 
kultury 2016. wrocław jest dzisiaj miejscem wielu 
inwestycji hotelowych, co spowodowane jest postrze-

ganiem miasta jako jednego z  najlepszych miejsc na 
nie.  kilku głównych operatorów nie rozwinęło jeszcze 
swojej sieci we wrocławiu, m.in. starwood (z markami 
westin i  sheraton), intercontinental czy hilton (dwa 
zamrożone projekty), które jednakże mają plany eks-
pansji i wkrótce mogą pojawić się na rynku wrocław-
skim. według nieoficjalnych informacji pojawiających 
się na rynku również inni operatorzy rozpatrują wejście 
na wrocławski rynek, m.in.: Desilva, nh hotels, 
Marriott, Focus, wyndham, iBB hotels, rezidor. 

organizacja euro 2012 to z  pewnością ogromny 
impuls do rozwoju biznesu hotelowego we 
wrocławiu. Jest to miasto, które ma zrównoważoną 
sytuację w  dwóch najważniejszych segmentach 
gości – turystyki indywidualnej i  biznesowej. 
w ostatniej dekadzie wrocław był jednym z najchęt-
niej wybieranych miast pod nowe inwestycje. Było to 
możliwe dzięki konsekwentnym i odważnym działa-
niom władz miasta. o  wrocławiu głośno było nie 
tylko w polsce, ale i europie, do czego przyczyniła się 
bardzo aktywna promocja miasta. konsekwencją 
tych poczynań stał się fakt, iż miasto jest bardzo chęt-
nie odwiedzane przez turystów, także zagranicznych, 
dla których ułatwiony został dostęp poprzez pozy-
skanie europejskiego lidera wśród linii niskokoszto-
wych – linii ryanair. 

w mieście brakuje jednak sieciowych hoteli eko-
nomicznych, szczególnie w centrum lub jego bliskiej 
odległości. hotele tego typu doskonale sprawdzają 
się w obsłudze ruchu turystycznego, szczególnie dla 
osób przybywających do miasta pociągiem czy 
samolotem. w tym roku otwarte zostaną campanile 
i premiere classe, w przyszłym roku B&B. planowany 
jest również Motel one oraz ibis. 

Jak więc inwestować z głową?
każdy projekt hotelowy należy rozpocząć od przy-

gotowania szczegółowego feasibility study, które 
określi optymalną wielkość obiektu, standard, pro-
gram funkcjonalny, zaproponuje najlepszych opera-
torów dla danej lokalizacji oraz przedstawi symulację 
kosztów i  przychodów przedsięwzięcia. następnym 
elementom powinno być omówienie opracowania 
z kilkoma sieciami hotelowymi i przyjęcie ich uwag. 
taki dokument można wysyłać do banków oraz 
innych grup finansowych, które wyłożą pieniądze na 
inwestycje. warto także uważnie przyjrzeć się umo-
wie zarządzania czy dzierżawy hotelu, gdyż są to 
umowy wiążące strony średnio przez okres 20 lat. 

Autor jest Starszym Konsultantem w Dziale 
Doradztwa Hotelowego DTZ oraz doktorantem 
w Instytucie Geografii i Zagospodarowania 
Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk

Kryzys finAnsowy spowodowAł, 
że nA znAczeniu strAciły hotele 
z wyższego segmentu rynKu, 
szczególnie hotele 5-gwiAzdKowe. 
zysKAły nAtomiAst hotele  
budżetowe i eKonomiczne, 
zwłAszczA sieciowe



raport z rynku hotelarskiego 
w polsce 2012

liczba udzielonych noclegów w  polsce w  trakcie 
euro 2012 może wynieść nawet 1,3 mln. choć nie 
wszystkie zostaną zrealizowane w skategoryzowa-
nych obiektach. przeciętnie każdego dnia w mia-

stach–gospodarzach i  okolicach nocować będzie ponad 60 
tys. dodatkowych gości, w dniach meczów jeszcze więcej. 

takie są wnioski z „raportu iMpact” na temat wpływu 
przygotowań i organizacji Mistrzostw europy w piłce nożnej 
ueFa euro 2012 na gospodarkę polski przygotowanego na 
zlecenie spółki pl.2012. raport iMpact jest jak do tej pory 
jedynym naukowym opracowaniem dotyczącym wpływu 
euro 2012 na gospodarkę polski w  latach 2008-2020 –  
zarówno w skali całego kraju, jak i z uwzględnieniem wpły-
wu gospodarczego na poszczególne branże i regiony. został 
przygotowany pod redakcją dra Jakuba Boratyńskiego przez 
grupę ekspertów i  naukowców w  dziedzinie ekonomii ze 
szkoły głównej handlowej oraz uniwersytetu Łódzkiego 
i Jagiellońskiego. 

Ile naprawdę potrzebnych jest miejsc
„liczba dostępnych miejsc noclegowych w obiektach hote-
lowych na jednego mieszkańca w polsce jest na najniższym 
poziomie wśród krajów wcześniej organizujących 
Mistrzostwa europy w piłce nożnej. Łącznie w 2008 r. liczba 
miejsc w  hotelach w  czterech miastach goszczących euro 
2012 wynosiła 35,3 tys., z  czego najwięcej, bo 21,5 tys. 
miejscami dysponowała warszawa, następnie poznań (5,8 
tys.),wrocław (5,3 tys.) i gdańsk (2,7 tys.). 

Jeżeli weźmie się pod uwagę również wszystkie obiekty 
hotelowe (pensjonaty, motele i obiekty niesklasyfikowane) 
łączna liczba miejsc noclegowych to 41,6 tys., a jeśli wziąć 
wszystkie obiekty zakwaterowania zbiorowego (domy 
wczasowe, schroniska, kempingi itp.) łączna liczba miejsc to 
61,6 tys. Dla porównania liczba dostępnych łóżek 
w obiektach noclegowych w samym tylko wiedniu wynosiła 

w 2008 r. 49,9 tys. Biorąc pod uwagę całkowitą liczbę oraz 
długość pobytu turystów zagranicznych, którzy przyjadą do 
polski w związku z organizacją przez nasz kraj euro 2012, 
łączna liczba udzielonych noclegów może sięgnąć 880 tys., 
a nawet 1,3 mln w okresie 21 dni rozgrywania mistrzostw 
w  polsce, z  czego większość zostanie udzielona kibicom 
zagranicznym (ponad 99 proc.), w  tym w  szczególności 
zwykłym kibicom stadionowym i  kibicom bez biletów 
(odpowiednio 31,8 i 45,5 proc.). oznacza to, że przeciętnie 
każdego dnia w  miastach gospodarzach i  ich okolicach 
nocować będzie 60,6 tys. osób. Jest to co prawda poniżej 
całkowitej liczby dostępnych miejsc noclegowych 
w  obiektach zakwaterowania zbiorowego, aczkolwiek 
należy pamiętać, że obłożenie bazy noclegowej nie będzie 
równomierne zarówno pomiędzy miastami, jak i pomiędzy 
poszczególnymi dniami rozgrywek, więc liczba udzielonych 
noclegów będzie się wahać w  zależności od tego, czy 
w danym dniu będzie się odbywać mecz, czy będzie przerwa 
pomiędzy rozgrywkami. tym samym w dniach meczowych 
należy spodziewać się 100 proc. obłożenia dostępnej bazy 
noclegowej wśród miast w  najtrudniejszej sytuacji będzie 
gdańsk, gdzie oczekiwana w  2012 r. liczba miejsc 
noclegowych w hotelach wyniesie zaledwie ok. 5,5 tys., co 
stanowi jedynie 1/8 pojemności stadionu arena Bałtycka. 
Jednakże biorąc pod uwagę cały region trójmiejski 
(planowana liczba łóżek to ok. 10 tys. w  2012 r.), a  także 
bogate zaplecze turystyczne województwa pomorskiego 
z  licznymi prywatnymi kwaterami (często niere jestro-
wanymi) i  dużymi polami kempingowymi (np. rejon 
lotniska Babie Doły) nie należy spodziewać się dużych 
utrudnień w znalezieniu miejsc noclegowych, przynajmniej 
w niższej klasie. warto przy tym również zauważyć, że liczba 
1,3 mln udzielonych noclegów nie musi ograniczać się do 
miejsc zbiorowego zakwaterowania, a  część z  nich może 
zostać udzielona przez osoby prywatne, darmowo (znajomi, 
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    Wpływ euro 
      na hotele

kto przyjedzie i gdzie będzie spał
Na Euro 2012 przyjedzie do Polski 821 tys. kibiców z zagranicy, z czego połowa zostanie dłużej niż 
jeden dzień. Wydadzą oni na noclegi 130 mln zł. Ceny hoteli 5-gwiazdkowych będą się kształtowały 
w  granicach 300–350 euro, 3- i  4-gwiazdkowych na poziomie 100–250 euro, a  najtańsze miejsca 
w akademikach, na kwaterach i kempingach w granicach 20–50 euro. 
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rodzina) lub odpłatnie (mogą powstać typowe dla polskich realiów turystycznych 
liczne okresowe prywatne oferty udzielania noclegu).

z fluktuacją wskaźnika obłożenia bazy noclegowej wiąże się jeszcze problem 
overbookingu, czyli niewykorzystania części zarezerwowanej bazy hotelowej, 
dodatkowo ograniczający dostępną liczbę miejsc noclegowych. problem ten 
dotyczy przede wszystkim gości oficjalnych i  grupy ueFa Family, a  także części 

sponsorów i przedstawicieli mediów nocujących w hotelach klasy wyższej i  jest 
związany z  jednej strony z kilkukrotnymi wizytami kibiców w tych grupach bez 
wymeldowywania się w  tym czasie z  pokoju oraz z  drugiej z  polityką hoteli 
o wysokim standardzie, które podobnie jak było w przypadku austrii mogą zde-
cydować się na wprowadzenie minimalnej liczby koniecznych do wykupienia 
noclegów. 

Dzięki wprowadzeniu takiej zasady hotele te będą również dochodowe 
w  dniach bez rozgrywek w  danym mieście, kiedy większość kibiców z  wyżej 
wymienionych grup najprawdopodobniej nie będzie obecna w polsce, a faktycz-
ne obłożenie pokoi spadnie w hotelach 5-gwiazdkowych do 50-70 proc.

Efekt wyparcia
relatywnie niski poziom rozwoju bazy turystycznej w polsce wraz z blisko 100-
proc. wykorzystaniem bazy noclegowej w  trakcie trwania mistrzostw może 
przyczynić się do znaczącego ograniczenia napływu typowych turystów zagra-
nicznych w czerwcu 2012 r. do miast goszczących euro 2012.

na podstawie rozmów z  ekspertami założono, że blisko 95 proc. wszystkich 
typowych turystów zagranicznych zdecyduje się nie przyjeżdżać do tych czterech 
miast, co jest równoznaczne z obniżeniem liczby noclegów udzielonych typowym 
turystom zagranicznym o 179,1 tys. w trzech  tygodniach czerwca 2012 r. (przy 
założeniu, że całkowita liczba udzielonych noclegów turystom zagranicznym 
w polsce w czerwcu 2012 r. wyniosłaby 1 mln, z czego podobnie jak w 2008 r. 24,2 
proc. przypadłoby na cztery miasta organizujące imprezę). 

należy jednak pamiętać o  tym, że część typowych dla tego okresu turystów 
zagranicznych zdecyduje się na przyjazd w  innym terminie, a  część na nocleg 
w innym regionie polski.

skala obu tych efektów doprowadzi do tego, że 80 proc. noclegów wypartych 
z  miast-gospodarzy turystów zagranicznych powróci. Łącznie efekt wyparcia 
netto (po uwzględnieniu zmiany terminu oraz przesunięć pomiędzy poszczegól-
nymi regionami) dla miast gospodarzy wyniesie 35,8 tys. udzielonych noclegów. 
na efekt wyparcia z  miast-gospodarzy nałoży się jeszcze efekt wyparcia turystów 
zagranicznych z pozostałych regionów polski w związku z licznymi utrudnieniami 
komunikacyjnymi i wzrostem cen dóbr turystycznych. 

na duże znaczenie tego efektu wskazują badania dotyczące wpływu euro 2004 
na turystykę portugalską, z  których wynika, że najatrakcyjniejszy turystycznie 
region (algarve) odnotował w czerwcu 2004 r. spadek liczby przyjazdów turystów 
zagranicznych o 15,8 proc.. efekt ten ze względu na niższą atrakcyjność turystyczną 
polski będzie według poczynionych założeń słabszy niż w  przypadku portugalii 
i  wyniesie ok. 10 proc., czyli 294,6 tys. udzielonych noclegów. należy jednak 
pamiętać, że podobnie jak w  poprzednim przypadku skutki makroekonomiczne 
efektu wypierania będą ograniczane przez zmianę terminów w 75 proc. przypad-
ków. podsumowując, łączny wpływ efektów wypierania wyniesie w  skali kraju 
zgodnie z  założeniami 109,5 tys. udzielonych noclegów (co stanowi 8,6 proc. 
wszystkich noclegów udzielonych w ramach euro). przełoży się to na ubytek przy-
chodów z typowej turystyki zagranicznej w polsce w tym okresie o 24,5 mln zł (7,1 
mln euro), a  więc 2,8 proc. całkowitych dodatkowych przychodów z  turystyki 
zagranicznej w związku z organizacją Mistrzostw. 

otrzymane wyniki są znacząco różne od wyników otrzymanych dla szwajcarii 
i austrii. w przypadku raportu szwajcarskiego założono ubytek w liczbie nocle-
gów w związku z efektem wypierania na poziomie 50 tys., co stanowiło 6-7 proc. 
liczby udzielonych noclegów w trakcie euro 2008 w szwajcarii i 5,5 proc. dodatko-
wych przychodów z turystyki. 

różnice te mogą z  jednej strony wynikać ze znacząco większego zaplecza 
turystycznego szwajcarii (wyższy efekt wypierania w  miastach-gospodarzach 
mierzony liczbą udzielonych noclegów) oraz z  drugiej z  innej struktury ruchu 
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Blisko 95 proc. wszystkich typowych turystów 
zagranicznych zdecyduje się nie przyjeżdżać do 
polskich miast-gospodarzy, co jest równoznaczne 
z oBniżeniem liczBy noclegów  o 179,1 tys. w trzech 
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turystycznego (typowi turyści zagraniczni 
w szwajcarii mają znacznie wyższe dzienne wydatki 
niż typowi turyści w polsce). 

znacząco wyższe były prognozowane efekty 
wypierania dla austrii, gdzie w  liczbie udzielonych 
noclegów wynosiły one od 18,7 do 19,7 proc., 
a  w  przypadku wartości dodatkowych przychodów 
z turystyki od 14,8 proc. do 16,0 proc. efekty te były 
w  całości związane z  wypieraniem typowych tury-
stów zagranicznych z wiednia.

 
Efekt barceloński
udana organizacja masowej imprezy sportowej 
może przyczynić się do zwiększenia konsumpcji tury-
stycznej w  kolejnych latach po jej zakończeniu. 
wzrost ten związany będzie przede wszystkim ze 
zwiększeniem – w opinii obcokrajowców – atrakcyj-
ności kraju goszczącego imprezę, a także unowocze-
śnieniem bazy turystycznej przygotowywanej na 
czas imprezy.

najczęściej spotykanym przykładem wystąpienia 
efektów długoterminowych dla przychodów z tury-
styki zagranicznej związanych z  organizacją imprez 
masowych jest znaczący wzrost napływu turystów 
zagranicznych do Barcelony po letnich igrzyskach 
olimpijskich w 1992 r. 

po pojawieniu się zapotrzebowania na organiza-
cję wyjazdu w  celach turystycznych decydent 
wybiera 2-3 potencjalne miejsca spędzenia wypo-
czynku. Dokonuje tego na podstawie własnego 
wyobrażenia o poszczególnych miejscach, kształto-
wanego często na podstawie własnych doświad-
czeń i przekazów medialnych oraz opinii i rekomen-
dacji znajomych.

następnie weryfikuje wybrane miejsca docelowe 
pod kątem swoich potrzeb, sprawdzając dostępną 
bazę hotelową i turystyczną. Dopiero po tej weryfika-
cji najczęściej podejmowana jest ostateczna decyzja 
dotycząca celu wyjazdu. organizacja imprez maso-
wych może wpłynąć na oba etapy podejmowania 
decyzji.

po pierwsze, dzięki organizacji wydarzeń mię-
dzynarodowych, takich jak Mistrzostwa europy 
w piłce nożnej, do danego regionu przyjeżdża duża 
liczba osób, która nie zdecydowałaby się przyjechać 
w innym wypadku. 

Dzięki temu są kształtowane, rewidowane lub 
potwierdzane wyobrażenia o danym miejscu, przy-
czyniając się do zwiększenia jego rozpoznawalności 
jako potencjalnego celu turystycznego. rozpo-
znawalność miejsc organizacji imprez masowych 
zwiększana jest również przez coraz dłuższe 
i  o  rosnącej oglądalności transmisje telewizyjne 
i radiowe. 

po drugie, duże imprezy masowe powodują 
wzrost bazy turystycznej, w  tym bazy noclegowej, 
zwiększając tym samym możliwości spełnienia 
wymogów funkcjonalnych potencjalnych turystów 
(np. dostępność odpowiedniej infrastruktury sporto-
wej, oferty kulturalnej, czy oferty zdrowotno rekre-
acyjnej typu spa i wellness).

wpływ wzrostu liczby miejsc noclegowych w mia-
stach goszczących rozgrywki euro na dodatkowe 
przychody z  turystyki zagranicznej jest efektem 
podażowym organizacji masowych imprez sporto-
wych i stanowi tym samym jedną z dwóch części tzw. 
efektu barcelońskiego.  efekt popytowy polega na 
przyciągnięciu do danego kraju dodatkowych tury-
stów zagranicznych w  związku z  poszerzeniem 
i urozmaiceniem bazy noclegowej, która tym samym 
odpowiada na potrzeby szerszego spektrum tury-
stów międzynarodowych. i  właśnie jako przykład 
można podać rozwój bazy noclegowej w Barcelonie, 
gdzie pomiędzy 1990 a  1992 r. liczba dostępnych 
pokoi w  obiektach zakwaterowania zbiorowego 
wzrosła o blisko 40 proc., przyczyniając się do wzro-
stu przyjazdów zagranicznych turystów o ponad 50 
proc. pomiędzy 1992 a  1994 r. zgodnie z  Master-

planem do 2012 r. w polsce ma powstać 79 nowych 
hoteli, z  czego 56 w  4 miastach-gospodarzach 
(w  tym w  szczególności hotele 4-5*), Jednakże na 
podstawie konsultacji z  niezależnymi ekspertami 
z branży hotelowej przyjęto, że oczekiwanego wzro-
stu bazy noclegowej w latach 2010-2012 nie należy 
wiązać z  organizacją przez polskę euro 2012. niski 
wpływ Me na inwestycje w  branży hotelowej jest 
związany przede wszystkim z  kosztem tego typu 
inwestycji, której okres zwrotu wynosi zależnie od 
klasy obiektu od 10 do nawet 15-17 lat. Biorąc pod 
uwagę wysokość kosztów budowy hoteli w  latach 
2010-2012, prognozowane dodatkowe przychody 
z  turystyki zagranicznej w 2012 r. będą zbyt niskie, 
aby stanowić pozytywny bodziec do podjęcia się lub 
przyspieszenia tego typu inwestycji.

Wydatki na noclegi
wydatki na noclegi gości euro wyniosą w  cenach 
stałych z 2008 r. 122 mln zł, czyli będą stanowić ok. 8 
proc. inwestycji w  infrastrukturę hotelową zapisa-
nych w Masterplanie. należy przy tym jednak pamię-
tać, że jedynie część wydatków gości Me zostanie 
przeznaczona na noclegi w  nowych obiektach 
zakwaterowania zbiorowego.

z podobnym problemem możemy mieć do czynie-
nia w  przypadku planowanych na lata 2010-2012 
inwestycji w  centra pobytowe. o  ile w  przypadku 
tych inwestycji znaczenie organizacji euro 2012 
w polsce jest nieznacznie większe, to jednak i w tym 
przypadku koszt tych inwestycji jest nieporównywal-
nie wyższy od możliwych przychodów w  związku 
z Me. w związku z tym, że centra pobytowe nasta-
wione są na specjalistyczną klientelę, w szczególno-
ści krajową, wpływ inwestycji w  tego typu obiekty 
turystyczne będzie miał znikomy wpływ na wzrost 
przychodów z turystyki zagranicznej w polsce latach 
2013-2020. 

z tego względu efekt wzrostu miejsc noclegowych 
w  miastach goszczących rozgrywki będzie w  przy-
padku polski pomijalny i dlatego analizę tzw. efektu 
barcelońskiego można sprowadzić tylko do jego dru-
giej części, czyli efektu popytowego, związanego ze 
wzrostem atrakcyjności turystycznej polski. 

 
Liczba i długość pobytu kibiców 
szacunki dotyczące rozdystrybuowania biletów na 
mecze euro 2012 posłużyły do wyznaczenia liczby 
kibiców w  każdej z  grup, jaka przyjedzie do miast 
goszczących rozgrywki Mistrzostw europy. 

założono, że w przypadku kibiców krajowych pra-
wie wszyscy, niezależnie od grupy, będą przyjezdny-
mi jednodniowymi. w przypadku kibiców zagranicz-
nych odsetek przyjezdnych jednodniowych jest 
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znacznie niższy i kształtuje się pomiędzy 45 proc. dla 
gości oficjalnych a  30 proc. w  przypadku zwykłych 
kibiców i 0 proc. dla grupy ueFa Family. 

ponadto, większe niż w przypadku wcześniejszych 
organizatorów Me oddalenie geograficzne polski od 
części krajów europejskich o  ugruntowanej tradycji 
piłkarskiej będzie również skłaniało kibiców z  tych 
krajów do pozostania na noc.

konieczne jest przyjęcie założeń, co do pozosta-
łych grup gości zagranicznych, którzy przyjadą do 
polski na  euro. należą do nich jeszcze media zagra-
niczne, sędziowie i sportowcy wraz ze sztabami szko-
leniowymi, a  także wolontariusze pomagający przy 
obsłudze oficjalnych gości ueFa. Łącznie w  ramach 
tych 3 grup przyjedzie do polski blisko 7,8 tysiąca 
osób. najwięcej z nich, bo blisko 6 tys. będą stanowić 
dziennikarze, w tym także pracownicy medialni, któ-
rzy będą obecni w  tzw. international Broadcast 
center (iBc) w warszawie.  w przypadku poprzednich 
mistrzostw siedzibą iBc był wiedeń. wówczas liczba 
wszystkich akredytacji dziennikarskich, jaka została 
wydana to blisko 10 tys., z czego zgodnie z założony-
mi szacunkami ok. 60 proc. stanowili dziennikarze 
zagraniczni. w związku z tym na zbliżonym do tego 
poziomie założono liczbę akredytacji, która zostanie 

wydana w polsce (6 tys. dla dziennikarzy zagranicz-
nych  i  4 tys. dla dziennikarzy krajowych). przyjęta 
średnia długość pobytu dla jednego przedstawiciela 
mediów w  polsce to pięć nocy. Łącznie oznacza to 
średnią wielkość zapotrzebowania na łóżka noclego-
we na ok. 1300 noclegów/dzień.  liczba sportowców, 
sędziów i  sztabów szkoleniowych, którzy przybędą 
do polski w 2012 r., to łącznie 800 osób. na tę liczbę 
składają się stacjonujące w polskich centrach pobyto-
wych narodowe drużyny piłkarskie (od 8 do 10) wraz 
ze sztabami szkoleniowymi wielkości 50-100 osób 
oraz sędziowie i pozostała zagraniczna obsługa spor-
towa. Łącznie zostało założone, że średnia długość 
pobytu sportowców to 12 noclegów, na co składa się 
przeciętna długość pobytu jednej drużyny w związku 
z  rozegraniem średnio 3,9 meczów i  dodatkowo 1 
noc na wcześniejsze przygotowania lub ewentualną 
aklimatyzację.

Bezpośrednio w czerwcu
„Łączna liczba turystów zagranicznych, którzy przy-
jadą do polski w czerwcu 2012 r. w związku z organi-
zacją euro 2012 to 820,8 tys., z  czego 453,5 tys. 
pozostanie w polsce dłużej niż jeden dzień, co stano-
wi 35,7 proc. rocznej liczby turystów, jaka przyjecha-

ła w  2008 r. do czterech miast, które będą gościły 
rozgrywki Mistrzostw europy w  piłce nożnej. efekt 
netto wzrostu przychodów z  turystyki w  czerwcu 
2012 r. w związku z organizacją euro 2012 w polsce 
wyniesie 844,9 mln zł. w  ramach tego 25,8 proc. 
łącznych przychodów będą stanowić wydatki zagra-
nicznych zwykłych kibiców stadionowych, 37,6  proc. 
wydatki pozostałych zagranicznych kibiców zasiada-
jących na stadionach (sponsorów, gości oficjalnych, 
ueFa Family), a 32,6 proc. wydadzą w polsce zagra-
niczni kibice bez biletów na stadion, którzy będą 
oglądali mecze w strefach kibica.  ponadto, wydatki 
pozostałych gości zagranicznych Mistrzostw europy 
w  polsce (mediów, sportowców i  wolontariuszy) 
będą stanowiły 3,9  proc. wszystkich przychodów, 
a całość dodatkowych przychodów z turystyki zosta-
nie pomniejszona o 2,8  proc. w związku z efektami 
wyparcia typowych turystów zagranicznych przyby-
wających zazwyczaj do polski w tym okresie.

Polska to nowoczesny kraj
Dobra organizacja euro 2012 w  polsce może – 
poprzez umocnienie wizerunku naszego kraju jako 
miejsca atrakcyjnego turystycznie – przyczynić się do 
znaczącego wzrostu przyjazdów turystów zagranicz-
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nych w  celach wypoczynkowych („efekt barceloń-
ski”). sprzyjać temu będzie również rozwój bazy 
turystycznej oraz przyspieszenie nakładów na infra-
strukturę transportową, wymuszone organizacją Me.

organizacja Me może wpłynąć na markę narodo-
wą polski w kilku obszarach. Dzięki euro 2012 tury-
ści międzynarodowi mogą uświadomić sobie obec-
ność polski na mapie turystycznej świata oraz zmie-
nić stereotypowe myślenie o polsce jako o zacofanym 
i niegościnnym kraju postsocjalistycznym, gdzie nie 
ma odpowiedniej bazy turystycznej i  infrastruktury 
transportowej. informacja o atrakcyjności turystycz-
nej polski może być przekazana trzema kanałami. po 
pierwsze, poprzez własne doświadczenia przyjeż-
dżających do polski kibiców sportowych, którzy dzię-
ki wizycie w naszym kraju mogą zrewidować swoje 
wyobrażenie o jego atrakcyjności turystycznej i zde-
cydować się na powrót w  celach typowo rekreacyj-
nych. po drugie, poprzez przekaz telewizyjny o wyso-
kiej oglądalności, który efektywnie ukształtowany 
może być znacznie bardziej skuteczny od typowych 
kampanii marketingowych, służących poprawie 
wizerunku kraju

po trzecie, i co wydaje się najważniejsze, poprawa 
wizerunku polski może się dokonać poprzez wystą-
pienie tzw. marketingu szeptanego, czyli wymianie 
informacji pomiędzy kibicami, którzy przyjechali do 
polski a  ich znajomymi, którzy pozostali w  kraju 
i będą chcieli wiedzieć, jak wyglądał pobyt w naszym 
kraju. skuteczne wykorzystanie powyższych kana-
łów przekazu wraz z  położeniem przez organizato-
rów odpowiedniego nacisku na zmianę niekorzyst-
nych stereotypów dotyczących polski oraz ukształto-
wanie wizerunku naszego kraju jako atrakcyjnego 
turystycznie może przyczynić się do znaczącego 
wzrostu przyjazdów turystów zagranicznych 
w celach wypoczynkowych i tym samym do wystą-
pienia tzw. „efektu barcelońskiego”. 

sprzyjać temu będzie również wzrost bazy tury-
stycznej oraz przyspieszenie nakładów na infrastruk-
turę transportową. poprawa infrastruktury ułatwi 
turystom zagranicznym szybkie i wygodne dotarcie 
do wybranych miejsc turystycznych, co będzie 
oddziaływać w  kierunku wzrostu przyjazdów tury-
stów zagranicznych do polski.

Efekt do 2020
w scenariuszu podstawowym łącznie w latach 2012-
2020 przychody z  turystyki zagranicznej w  wyniku 
organizacji ueFa euro 2012 powinny wzrosnąć o 5,0 
mld zł (w cenach stałych z 2008 r.), z czego najwyższy 
roczny wzrost nastąpi w  2012 r. dzięki przyjazdom 
kibiców i  gości zagranicznych do miast goszczących 
rozgrywki. w wariancie pesymistycznym dodatkowe 
przychody z  turystyki zagranicznej w  latach 2012-
2020 wyniosą 1,1 mld zł, a w wariancie optymistycz-
nym ukształtują się one na poziomie 6,0 mld zł.

w ujęciu regionalnym największe korzyści z orga-
nizacji euro – w postaci dodatkowych przychodów 
z turystyki międzynarodowej w latach 2012-2020 – 
odniosą zarówno województwa goszczące rozgrywki 
(np. województwo mazowieckie – 1,0 mld zł 
w  cenach stałych z  2008 r. w  wariancie podstawo-
wym), jak i inne województwa zyskujące na wzroście 
atrakcyjności turystycznej polski (np. zachodniopo-
morskie i  małopolskie – po 0,8 mld zł). najsłabiej 
organizacja mistrzostw wpłynie na przychody z tury-
styki zagranicznej w  województwach świętokrzy-
skim (wzrost o 27 mln zł), opolskim (42 mln zł) i pod-
laskim (44 mln zł).

odpowiedź na pytanie, jak w  kolejnych latach 
będą się kształtować wydatki turystów zagranicz-
nych przyjeżdżających do polski, jest kluczowa 
z punktu widzenia długookresowych korzyści polski 
wynikających z organizacji euro. Biorąc pod uwagę 
dotychczasową tendencję wzrostową, założono że 
średnia długość pobytu turystów zagranicznych 

w polsce nieznacznie się wydłuży: z 4 w 2008 r. do ok. 
5 noclegów na osobę w latach 2010-2020.

z  przeprowadzonych obliczeń wynika, że wyso-
kość dziennych wydatków turystów zagranicznych 
na osobę będzie stopniowo rosła – z  69 dolarów 
w 2009 r. do 171 dolarów w 2020 r., co przełoży się na 
wzrost wydatków liczonych w  złotych: z  210 zł 
w 2009 r. do 329 zł na osobę w 2020 r. w 2012 r. wiel-
kość wydatków turystycznych wyniesie 65,2 euro (90 
dolarów, 224 zł), czyli będzie o 18,4  proc. (w przeli-
czeniu na złote) wyższa niż w 2008 r. 

Ile miejsc, ilu kibiców, ilu gości?
w celu dokładnego określenia wzrostu przychodów 
z  turystyki zagranicznej w  związku z  organizacją 
euro 2012 konieczne jest precyzyjne określenie licz-
by oraz rodzaju kibiców i  gości, którzy przyjadą do 
polski w czerwcu 2012 r. w związku z tym, wycho-
dząc od określenia dokładnej liczby miejsc stadiono-
wych oraz stopnia ich wykorzystania, czyli faktycznej 
liczby kibiców oglądających każdy mecz z  trybun, 
została określona przewidywana liczba wykorzysta-
nych biletów. następnie został założony podział 
dostępnych biletów pomiędzy poszczególne grupy 
kibiców stadionowych, a  na tej podstawie została 
oszacowana prawdopodobna liczba przyjazdów do 
miast gospodarzy euro 2012.Budowane i moderni-
zowane na potrzeby ueFa euro 2012 w polsce sta-
diony są jednymi z największych, które będą gościły 
kibiców Mistrzostw europy w  piłce nożnej.  
pojemność netto dla stadionu narodowego 
w warszawie to 53,2 tysiąca miejsc, czyli blisko tyle, 
ile ma stadion ernsta happela w wiedniu. natomiast 
pojemność netto pozostałych stadionów (poznań 
42,0 tys., wrocław 40,6 tys., gdańsk 40,2 tys.) jest 
przeciętnie o  blisko 10 tys. wyższa od pojemności 
każdego ze stadionów euro 2008 w  austrii 
i szwajcarii z wyjątkiem stadionów w wiedniu i Św. 
Jakuba w  Bazylei (40 tys. miejsc). całkowita liczba 
dostępnych miejsc stadionowych na meczach orga-
nizowanych w polsce wyniesie 727,9 tysięcy, z czego 
na meczach w stolicy dostępnych będzie 319,3 tys., 
w  gdańsku 160,7 tys., we wrocławiu 121,8 tys., 
a w poznaniu 126,0 tys. miejsc.

Jednakże biorąc pod uwagę wielkość stadionów 
w  polsce, a  także obserwowaną w  przypadku 
poprzednich Me niską popularność niektórych 
meczów fazy grupowej, ustalono, że oczekiwane fak-
tyczne wykorzystanie miejsc stadionowych w polsce 
wyniesie od 92  proc. dla rozgrywek grupowych do 98 
proc. dla rozgrywanego na stadionie narodowym 
półfinału, co oznacza, że w  trakcie 20 dni trwania 
rozgrywek mecze z trybun polskich stadionów obej-
rzy 677,3 tys. kibiców.  Łącznie w ramach wszystkich 

30 2o12

raportz rynku hotelarskiego 
w polsce 2012

Fo
t: 

M
or

gu
eF

il
e

raport z rynku hotelarskiego 
w polsce 2012

dzięki euro 2012 ma być 
udzielonych ok. 1,3  do-

datkowych noclegów



grup kibice krajowi otrzymają 22 proc. dostępnych 
biletów. założono, że w przypadku kibiców krajowych 
prawie wszyscy będą przyjezdnymi jednodniowymi. 

w  przypadku kibiców zagranicznych odsetek 
przyjezdnych jednodniowych jest znacznie niższy 
i  kształtuje się pomiędzy 45 proc. dla gości oficjal-
nych, 30 proc. w  przypadku zwykłych kibiców i  0 
proc. dla grupy ueFa Family

Kto ile wyda i gdzie będzie spał
przyjęto wyższe wskaźniki długości pobytu dla 
kibiców zagranicznych niż w przypadku wcześniej-
szych mistrzostw (średni czas trwania pobytu to 2,7 
nocy). Jest to związane przede wszystkim z wyższą 
atrakcyjnością cenową polski, skłaniającą obcokra-
jowców do pozostania na dłużej. ponadto większe 
niż w przypadku wcześniejszych organizatorów Me 
oddalenie geograficzne polski od części krajów 
europejskich o  ugruntowanej tradycji piłkarskiej 
również skłaniało kibiców z  tych krajów do pozo-
stania na noc.

Oficjalni goście UEFA
grupą o najwyższych dziennych wydatkach, która 

przyjedzie do polski w trakcie euro, będą z pewnością 
oficjalni goście ueFa. ich średnie dzienne wydatki 
wyniosą 1 118 zł (326 euro, 5-krotność przeciętnych 
dziennych wydatków turystów zagranicznych w 2012 
r.) dla gości jednodniowych oraz 1 454 zł (424 euro  
6,5-krotność) dla gości wielodniowych. 

wyższa wielkość wydatków gości wielodniowych 
jest związana przede wszystkim z relatywnie wyso-
kimi kosztami noclegów gości oficjalnych, nocują-
cych głównie w  obiektach 5-gwiazkowych, w  któ-
rych cena w trakcie trwania mistrzostw może sięgać 
nawet 300-350 euro za jedną noc. całkowite wydatki 
gości oficjalnych ueFa, których liczbę wyniesie 33,3 
tys. zostały oszacowane na  77,1 mln zl

UEFA Family 
są to osoby pozostające najdłużej, właściwie przez 
cały czas trwania imprezy, których średnie dzienne 
wydatki należą do najwyższych, gdyż podobnie jak 
goście oficjalni nocują w hotelach o 5-gwiazdkowym 
standardzie. w  ramach tej grupy nie wyróżnia się 
przyjezdnych jednodniowych, gdyż praktycznie 
wszyscy goście pozostają na przynajmniej jedną noc. 
ponadto większość z tych 1,9 tys. osób przybywa do 
polski kilkukrotnie, nie zwalniając w  międzyczasie 
pokoju hotelowego. 

zgodnie z przyjętymi założeniami ich średnia dłu-
gość pobytu to 10 dni (bez naliczania niewykorzysta-
nych rezerwacji hotelowych), a  średnie wydatki na 
osobę na dzień to 1 342 zł (391 euro, 6-krotność 

wydatków zwykłych turystów zagranicznych). 
Łącznie ta grupa kibiców wyda w  polsce według 
szacunków 26,0 mln zł (7,6 mln euro).

Sponsorzy i NFP
w przypadku osób korzystających z biletów przezna-
czonych dla sponsorów, mediów i gości narodowych 
federacji piłkarskich (nFp) mamy również do czynie-
nia ze znaczącym udziałem wydatków hotelowych, 
które przyczyniają się do wyższych dziennych wydat-
ków w  przypadku osób pozostających w  polsce na 
nocleg (895zł, 261 euro), niż w przypadku przyjezd-
nych jednodniowych (783zł, 228 euro). 

Jednakże przeciętny poziom wydatków w tej gru-
pie jest o ok. 1/3 niższy niż w przypadku gości oficjal-
nych i ueFa Family, co jest związane z wykorzystywa-
niem przez nich z reguły tańszych hoteli niższej kate-
gorii 3-4 gwiazdki (ok. 100-250 euro za nocleg), 
a także ze znaczącym udziałem w tej grupie zwykłych 

kibiców, którzy otrzymali bilety w ramach organizo-
wanych przez sponsorów konkursów i promocji.

Łącznie, ze względu na swoją liczebność (blisko 
170 tys.) i relatywnie wyższe niż w przypadku zwy-
kłych kibiców dzienne wydatki, ta grupa kibiców 
pozostawi w  polsce 224,1 mln zł (65,3 mln euro), 
z czego 61,6 mln zł (18,0 mln euro) wydadzą kibice 
jednodniowi, a  162,5 mln zł (47,4 mln euro) kibice 
pozostający na noc.

Zwykli kibice
najbardziej liczna grupa zwykłych kibiców stadiono-
wych (ponad 217 tys.), pomimo relatywnie niskich 
przeciętnych dziennych wydatków 559 zł (163euro] 
w przypadku kibiców jednodniowych i 447zł (130euro) 
w  przypadku wielodniowych wyda w  polsce łącznie 
najwięcej pieniędzy, bo 224,7 mln zł (65,5 mln euro). 
i  jedynie 19 proc. tej sumy zostanie wydane przez 
kibiców przyjeżdżających tylko na 1 dzień, a 81 proc. 
przez kibiców pozostających dłużej. w  ramach tej 
grupy, w przeciwieństwie do grup opisanych powyżej, 

przyjezdni jednodniowi cechują się wyższymi dzienny-
mi wydatkami niż turyści wielodniowi. przyjęcie takich 
założeń jest związane z tym, że grupa ta jest najbar-
dziej zbliżona do typowych turystów przyjeżdżających 
do polski, w przypadku których osoby nie pozostające 
na noc mają wyższe średnie dzienne wydatki niż tury-
ści wielodniowi.  ponadto, szacowane relatywnie wyż-
sze wydatki kibiców jednodniowych są związane 
z  koniecznością ponoszenia przez nich wydatków na 
transport na terenie polski (w szczególności wydatków 
na paliwa), a także z relatywnie niskim w porównaniu 
do poprzednich wyróżnionych grup kibiców stadiono-
wych kosztem noclegu w  przypadku kibiców wielo-
dniowych. 
część z  nich zdecyduje się na nocleg w  hotelach, 
a część będzie próbować znaleźć nocleg w pensjona-
tach, motelach, ośrodkach kempingowych i namioto-
wych, a  także w  dostosowanych w  tym okresie do 
potrzeb turystycznych akademikach i  internatach. 
z  informacji uzyskanych od ekspertów wynika, że 
koszt takiego noclegu może w 2012 r. wynieść 20 – 50 
euro za osobę.wymi, wynajmowanie sal sportowych 
i  boisk, sal konferencyjnych, dodatkowych środków 
transportu etc. Łączne wydatki w tej grupie wyniosą  
9,7 mln zł (2,8 mln euro).

Kibice niestadionowi
na potrzeby niniejszego badania zostało założone, 

że z 2,2 mln oczekiwanych wejść do stref kibica 1,4 
mln (62 proc.) stanowić będą wejścia kibiców krajo-
wych, a  0,8 mln przypadnie na kibiców zagranicz-
nych. Biorąc pod uwagę spodziewaną liczbę kibiców 
zagranicznych goszczących w strefach kibica oraz ich 
dzienne wydatki, można szacować,  że wydadzą oni 
283,2 mln zł (82,6 mln euro), na co złożą się wydatki 
kibiców jednodniowych w  wysokości 88,9 mln zł 
(25,9 mln euro) i kibiców wielodniowych 194,4 mln 
zł (56,7 mln euro). założone średnie dzienne wydatki 
kibiców w  tej grupie, odpowiednio 447 zł, (130,4 
euro) dla kibiców jednodniowych i 335 zł (97,8 euro) 
dla kibiców wielodniowych, są nieznacznie niższe od 
tych przyjętych dla zwykłych kibiców stadionowych, 
co ma związek z oczekiwanym niższym niż w przy-
padku zwykłych kibiców stadionowych zapotrzebo-
waniem na noclegi hotelowe (50 proc. wszystkich 
noclegów wobec 60 proc. w  przypadku zwykłych 
kibiców stadionowych).”

i  z  tych wszystkich wydatków powstaje blisko 850 
mln zł, jakie branży turystycznej przynieść mają zagra-
niczni kibice w  czerwcu przyszłego roku, dzięki euro 
2012. a  potem jeszcze kolejne kilka miliardów przez 
następnych kilka lat. pożyjemy, zobaczymy. hoteli na 
pewno nie zabrakniie. 

Opr. WK
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najatrakcyjniejszy turystycznie 
region portugalski (algarve) 
odnotował podczas euro 2004 
spadek liczBy przyjazdów tury-
stów zagranicznych o 15,8 proc.. 
efekt ten ze względu na niższą 
atrakcyjność turystyczną 
polski Będzie słaBszy



raport z rynku hotelarskiego 
w polsce 2012

Jakość odpowiedzi na zapytania e-mailowe mie-
rzona jest standardowo jako składowa czasu 
odpowiedzi oraz jej zawartości. w  ramach 
wydziału zarządzania i  ekonomiki usług 

uniwersytetu szczecińskiego przeprowadziliśmy badanie 
tego aspektu funkcjonowania obiektów na reprezenta-
tywnej grupie 200 hoteli w polsce. 

Założenia i tezy
Badając jakość odpowiedzi, oparto się na metodologii 
badań k. Matzlera, którego zespół przeprowadził podobne 
badania w 2002 roku w austrii (wyniki zostały opubliko-
wane w „tourism Management” 26 2005). Jakość mierzo-
no jako składową odsetka udzielonych odpowiedzi (tj. czy 
hotel w  ogóle odpowiedział na zapytanie e-mail), czas 
odpowiedzi (czy odpowiedź nadeszła tego samego dnia, 
czy dopiero następnego lub kilka dni później) oraz jako 
liczbę odpowiedzi na zadane pytania (każdorazowo zada-
no pięć pytań).

Do badań wybrano reprezentatywną grupę 200 pol-
skich hoteli ze wszystkich województw, o różnej wielkości, 
i wszystkich kategorii, proporcjonalnie do wielkości ruchu 
turystycznego oraz wielkości i  kategoryzacji wszystkich 
hoteli. na znalezione na stronach internetowych hoteli 
adresy e-mail wysłano zapytanie dotyczące planowanego 
pobytu na terenie obiektów. zapytanie wysłano dwukrot-
nie 30 maja oraz 4 lipca. przed badaniami przyjęto, 
podobne jak w badaniach austriackich, założenia wynika-
jące z analizy literatury.
1. Jakość odpowiedzi w małych hotelach będzie gorsza niż 
w dużych
2. Jakość odpowiedzi w  hotelach wyżej skategoryzowa-
nych będzie wyższa niż w tych o niższej kategorii

32

Jak hotele odpowiadają 
na pytania 

e-mailowe
O znaczeniu internetu w marketingu usług hotelarskich nie trzeba nikogo przekonywać. Staje się 
on efektywnym narzędziem promocji i dystrybucji produktu dla wszystkich obiektów hotelarskich. 
Coraz większa grupa hotelarzy wykorzystuje własne strony www do bezpośredniej sprzedaży usług 
(rezygnując z  kosztownych pośredników). A  przy sprzedaży bezpośredniej olbrzymią rolę, poza 
funkcjonalnością samej strony, odgrywa jakość i czas odpowiedzi na zapytania e-mailowe poten-
cjalnych klientów. 
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Wśród obiektów skategory-
zowanych jako jedno- i  

dwugwiazdkowe było dwa 
razy więcej hoteli  

z nieprawidłowym adresem 
niż w obiektach z trzema 

gwiazdkami i więcej

Hotele, które znajdują się 
w regionach turystycznych 

udzielają odpowiedzi  
szybciej i dokładniej, aniżeli 

obiekty z pozostałych  
regionów, gdzie turystyka nie 

odgrywa znaczącej roli

TREŚĆ ZAPYTAŃ WYSŁANYCH…

30. mAjA

WiTAm, 
PlANuję RomANTYCZNY WYjAZd Z NARZECZoNYm, 
W ZWiąZku TYm CHCiAŁAbYm Się doWiEdZiEĆ 
o doSTęPNoŚCi Pokoju 2-oSoboWEgo W TERmiNiE… 
CZY W HoTElu Są PokojE dlA oSób NiEPAląCYCH? 
(PREfERoWAŁAbYm TAki Pokój)
CZY ofERujECiE PAŃSTWo jAkiEŚ SPECjAlNE PAkiETY 
dlA ZAkoCHANYCH?
CZY W okoliCY ZNAjdują Się jAkiEŚ ATRAkCjE TuRY-
STYCZNE? jEŚli TAk, To gdZiE mogŁAbYm uZYSkAĆ 
iNfoRmACję NA iCH TEmAT? (jAkiŚ PuNkT iNfoRmA-
CYjNY)
PoZdRAWiAm SERdECZNiE, 
mm

4. liPCA

WiTAm, 
WRAZ Z RodZiNą PlANuję WEEkENdoWY WYPAd, 
CHCiAŁAbYm SPRAWdZiĆ doSTęPNoŚĆ 2 Pokoi 
2-oSoboWYCH W TERmiNiE… 
CZY PoSiAdAją PAŃSTWo PokojE ŁąCZoNE?
CZY NA TERENiE obiEkTu ZNAjdują Się jAkiEŚ ATRAk-
CjE dlA dZiECi (4 i 6 lAT)? 
CZY iSTNiEjE możliWoŚĆ PRZYjECHANiA do 
PAŃSTWA Z PSEm?
CZY REgioN PoSiAdA jAkąŚ STRoNę iNTERNEToWą 
Z iNfoRmACjAmi TuRYSTYCZNYmi ? (imPREZY, ATRAk-
CjE, iTd.)
Z góRY dZiękujE ZA odPoWiEdź, 
PoZdRAWiAm SERdECZNiE, 
mm

Małgorzata Mroczkowska, adaM Pawlicz
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3. Jakość odpowiedzi będzie wyższa w wojewódz-
twach, do których przyjeżdża więcej turystów
4. Jakość odpowiedzi będzie wyższa w  obiektach 
położonych w miastach
5. Jakość odpowiedzi będzie wyższa poza sezonem 
turystycznym.

Badania wykonane przez austriacki zespół 
pozwoliły potwierdzić wszystkie (poza pierwszą, 
która została potwierdzona jedynie częściowo) 
powyższe hipotezy. tymczasem wyniki badań prze-
prowadzonych w polsce dały następujące wyniki. 

Odpowiedzi a wielkość hotelu
wśród dużych hoteli zdecydowanie mniej było 
przypadków nieprawidłowych adresów e-mail 
(jedynie 2 wobec 19 w małych hotelach). w tabeli 
zostały przedstawione dane dotyczące pierwszej 
hipotezy: Jakość odpowiedzi w  małych hotelach 
będzie gorsza niż w dużych.

w przypadku hoteli dużych otrzymano 81 proc. 
odpowiedzi na zapytanie e-mailowe, zaś hotele 
małe odpowiedziały tylko w 69 proc. obiekty poni-
żej 70 miejsc noclegowych odpowiedziały zdecydo-
wanie szybciej aniżeli obiekty większe. liczba 
pytań, na które udzielano odpowiedzi kształtowała 
się na podobnym poziomie.
WNIOSEK: Turysta, wybierając większy 
obiekt, ma zatem zdecydowanie większą 
szansę na otrzymanie odpowiedzi, natomiast 
jakość odpowiedzi była podobna w  obu gru-
pach hoteli.

Odpowiedzi a kategoryzacja
wśród obiektów skategoryzowanych jako jedno- 
i dwugwiazdkowe było dwa razy więcej hoteli z nie-
prawidłowym adresem niż w  obiektach z  trzema 
gwiazdkami i więcej. liczba odpowiedzi w hotelach o 
standardzie 3–5 gwiazdek była wyższa od średniej 
dla całej próby i  wynosiła 82 proc, a  dla obiektów 
niżej skategoryzowanych tylko 71 proc, czyli poniżej 
średniej. czas odpowiedzi, a  także liczba pytań, na 
które została udzielona odpowiedź w  hotelach od 
trzech gwiazdek była znacznie wyższa aniżeli 
w obiektach z jedną i dwoma gwiazdkami.  
WNIOSEK: Hotele wyżej skategoryzowane 
udzielają odpowiedzi częściej, szybciej 
i dokładniej. 

Odpowiedzi a atrakcyjność 
turystyczna
we wszystkich województwach policzono stosunek 
liczby udzielonych noclegów do liczby mieszkań-
ców. następnie zostały przydzielone rangi (1–8 
region turystyczny, 9–16 pozostałe regiony). 
w regionach turystycznych, podobnie jak w obiek-
tach od trzech gwiazdek wzwyż, było dwa razy 
mniej nieprawidłowych adresów e-mailowych niż 
w regionach nieturystycznych (pozostałych). liczba 
uzyskanych odpowiedzi zarówno w regionach tury-

stycznych jak i  pozostałych kształtowała się na 
podobnym poziomie i  wynosiła odpowiednio 78 
proc. i 76 proc. czas odpowiedzi był zdecydowanie 
krótszy w  regionach turystycznych. liczba pytań, 
na które udzielono odpowiedzi była również na 
wyższym poziomie niż w innych regionach.  
WNIOSEK: Hotele, które znajdują się w regio-
nach turystycznych udzielają odpowiedzi 
szybciej i  dokładniej aniżeli obiekty z  pozo-
stałych regionów, gdzie turystyka nie odgry-
wa znaczącej roli. 

Odpowiedzi a miasto i wieś
zdecydowanie więcej obiektów odpowiedziało 
z  regionów miejskich (81 proc., przy 65 proc. 
w  regionach wiejskich). Jednak czas odpowiedzi 
w  regionach wiejskich był krótszy (średnia liczba 
dni 0,10) od czasu, jaki potrzebowały hotele 
z regionów miejskich ( 0,20 ). liczba pytań, na które 
udzielono odpowiedzi w  regionach miejskich 
wyniosła średnio 3,65 pytania, czyli o  0,52 więcej 
niż w regionach wiejskich.  
WNIOSEK: Turysta wybierający obiekty znaj-
dujące się w obszarach wiejskich może ocze-
kiwać, że odpowiedź na zapytanie e-mailowe 
będzie szybsza, lecz sama odpowiedź będzie 
mniej dokładna niż w przypadku hoteli miej-
skich. 

Odpowiedzi a sezon
przyjęto, że sezon dla hoteli znajdujących się 
w  miastach trwał w  czasie pierwszej próby (30 
maja), a dla hoteli pozamiejskich w czasie drugiej 
próby (4 lipca) i odwrotnie. poza sezonem otrzy-
mano o 5 proc więcej odpowiedzi aniżeli w czasie 
sezonu. sam czas odpowiedzi był jednak dłuższy 
niż w  przypadku sezonu turystycznego. Średnia 
liczba pytań, na które została udzielona odpo-
wiedź była wyższa poza sezonem niż w  czasie 
sezonu, a także od średniej dla całej próby. 

Hotele 
duże

Hotele 
małe Całość

liczba wysłanych 
e-mail 196 204 400

nieprawidłowe adresy 2 19 21

procent 1% 9% 5%

procent odpowiedzi

próba 194 185 379

odpowiedzi 157 128 293

procent 81% 69% 77,3%

Czas odpowiedzi 
(średnia liczba dni) 0,25 0,09 0,18

liczba pytań, na które 
udzielono odpowiedzi 3,59 3,50 3,55

WiElKoŚĆ HoTElU

regiony 
miejskie

regiony 
wiejskie Całość

liczba wysłanych 
e-mail 302 98 400

nieprawidłowe adresy 12 9 21

procent 4% 9% 5%

procent odpowiedzi

próba 290 89 379

odpowiedzi 235 58 293

procent 81% 65% 77,3%

Czas odpowiedzi 
(średnia liczba dni) 0,20 0,10 0,18

liczba pytań na które 
udzielono odpowiedzi 3,65 3,13 3,55

MiaSTo i WiEŚ

regiony 
turyst.

poz. 
regiony Całość

liczba wysłanych 
e-mail 204 196 400

nieprawidłowe adresy 7 14 21

procent 3% 7% 5%

procent odpowiedzi

próba 197 182 379

odpowiedzi 154 139 293

procent 78% 76% 77,3%

Czas odpowiedzi 
(średnia liczba dni) 0,10 0,27 0,18

liczba pytań na które 
udzielono odpowiedzi 3,67 3,42 3,55

aTraKCyJnoŚĆ TUrySTyCzna

liczba hoteli w Próbie 200

W tym: liczba większych hoteli 
powyżej 70 miejsc

98

W tym: liczba hoteli *** i więcej 113

W tym: liczba hoteli w miastach 151

liczba wysłanych e-maili 400

nieprawidłowe adresy e-mail 21

próba badawcza 379

liczba odpowiedzi 293 (77,3 proc)

>=*** * i ** Całość

liczba wysłanych 
e-mail 226 174 400

nieprawidłowe adresy 7 14 21

procent 3% 8% 5%

procent odpowiedzi

próba 219 160 379

odpowiedzi 180 113 293

procent 82% 71% 77,3%

Czas odpowiedzi (śred-
nia liczba dni) 0,15 0,22 0,18

liczba pytań na które 
udzielono odowiedzi 3,68 3,35 3,55

KaTEgoryzaCJa



WNIOSEK: W  trakcie sezonu turyści mogą 
liczyć na szybką odpowiedź, która jednak 
będzie zawierać mniej informacji. Trzeba 
liczyć się z  faktem, iż szansa na odpowiedź 
jest mniejsza niż poza sezonem.

podsumowując, wyniki badań pozwoliły na zwe-
ryfikowanie hipotez w następujący sposób. hipoteza 
pierwsza dotycząca obiektów dużych i małych zosta-
ła częściowo potwierdzona. pomimo faktu, iż  czas 
odpowiedzi jest krótszy w przypadku małych hoteli, 

liczba wiadomości zwrotnych była większa w  przy-
padku dużych przedsiębiorstw, a jeśli chodzi o liczbę 
odpowiedzi na zadane pytania to była bardzo zbliżo-
na. Drugie założenie opierało się o  kategoryzację. 
wyniki, jakie otrzymano potwierdziły to założenie: 
hotele wyżej skategoryzowane udzielają odpowiedzi 
częściej, szybciej i  dokładniej. następna hipoteza 
poddana weryfikacji (w regionach atrakcyjnych tury-
stycznie jakość odpowiedzi jest wyższa) również 
została potwierdzona. hipoteza dotycząca odpowie-
dzi w  regionach miejskich i  pozamiejskich została 
jedynie częściowo potwierdzona. hotele miejskie 
odpowiadały częściej oraz dokładniej, niemniej tro-
chę później niż hotele w  regionach wiejskich. 
w  ostatniej hipotezie badana była odpowiedź: 
w sezonie i poza sezonem. założenie, iż jakość odpo-
wiedzi będzie wyższa poza sezonem turystycznym, 
zostało częściowo potwierdzone. hotelarze poza 
sezonem udzielali dokładniejszych informacji oraz 
częściej odpowiadali na zapytania.

Małgorzata Mroczkowska jest studentką 
Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Uniwersytetu Szczecińskiego, a Adam 
Pawlicz adiunktem na tym Wydziale

raport z rynku hotelarskiego 
w polsce 2012

Sezon poza 
sezonem Całość

liczba wysłanych 
e-mail 200 200 400

nieprawidłowe adresy 9 12 21

procent 6% 4,5% 5%

procent odpowiedzi

próba 191 188 379

odpowiedzi 143 150 293

procent 75% 80% 77,3%

Czas odpowiedzi 
(średnia liczba dni) 0,13 0,21 0,18

liczba pytań na które 
udzielono odpowie-
dzi

3,36 3,70 3,55

SEzon 

Sprawdź już dziś listę 
tematów  
i zarezerwuj miejsce 
na szkoleniach, które 
Cię interesują

Sprawdź już dziś listę tematów  
i zarezerwuj miejsce na 
szkoleniach, które Cię interesują 

www.akademiahotelarza.com

W szkoleniach Akademii Hotelarza wzięło 
dotychczas udział ponad 1000 uczestników, 

hotelarzy z całej Polski, chcących lepiej poznać 
mechanizmy efektywnego prowadzenia obiektów 
hotelarskich.

Zakres tematyczny szkoleń jest odpowiedzią na 
najbardziej aktualne potrzeby branży i trendy 

z krajowego rynku hotelowego.

Nasi trenerzy, wyłącznie najlepsi eksperci 
z wieloletnią praktyką hotelarską, dzielą się 

swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu 
revenue managment, zarządzania personelem, 
optymalizacji kosztów, czy najnowszych trendów 
w promocji i sprzedaży.

Wyróżnia 
nas praktyka...



for spa



katalog dostawców
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obecnie na sprzedaż jest 
w polsce ok 200 hoteli. sporo, 
gdyż to 10 proc.  rynku. Które 

z tych obiektów mają szansę na 
znalezienie nowego właściciela?  

po pierwsze te, które osiągają 
dobre wyniki finansowe oraz 

mają cenę na tyle atrakcyjną, że 
mogą zapewnić potencjalnemu 

nabywcy jak najszybszy zwrot 
kapitału w czasie. oczywiście 

cena sprzedaży takiego 
hotelu musi się odnosić do 

przepływów pieniężnych, 
jakie obiekt generuje, a nie 

do nakładów, jakie na niego 
poniesiono. niestety najczęściej 

sprzedający bierze pod uwagę 
ten ostatni aspekt co powoduje 
iż hotel jako inwestycja nie jest 

opłacalna pod kątem innych 
alternatywnych inwestycji 

w nieruchomości
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co decyduje o sukcesie 
inwestycji hotelowej?
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Bardzo wielu inwestorów, którzy trafiają do doradców hotelarskich, zadaje właśnie to pyta-
nie. Nie ma jednej, krótkiej i uniwersalnej odpowiedzi. Trzeba zacząć od zadania sobie pyta-
nia – po co chce budować hotel? 



Janusz Mitulski
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INwEstYcjE I wYposażENIE

czy jest to forma alokacji kapitału i pomysł 
na nowy biznes, czy też efekt pokutujące-
go  jeszcze czasami myślenia: „fajnie było-
by mieć hotel, i  to najlepiej taki z  dobrą 

restauracją, aby zaprosić znajomych, kontrahentów 
itd., a  żona i  tak siedzi w  domu i  się nudzi, to go 
poprowadzi”.  dopóki podchodzi się do hotelu jak do 
kolejnej swojej inwestycji i patrzy na niego kalkulując 
zakładany zwrot kapitału w czasie – to jest szansa na 
odniesienie sukcesu w branży hotelarskiej. wiadomo, 
że gwarancji nie ma, gdyż nie ma biznesu bez ryzyka. 
Nie da się go całkowicie wyeliminować. Natomiast, 
żeby przyjąć kontrahentów czy zapewnić rozrywkę 
żonie  „nie trzeba kupować browaru” – nie musimy 
budować hotelu, aby zjeść dobry obiad. jest przecież 
tyle innych obiektów…
dlaczego inwestycja w hotel jest tak ryzykowna?
Biznes hotelowy spośród innych biznesów związa-
nych z  nieruchomościami, jak biurowce, czy galerie 
handlowe, jest najtrudniejszy, gdyż jest najbardziej 
złożony. po pierwsze, trzeba wybrać właściwą lokali-
zację, a następnie do niej należy dopasować taki pro-
dukt, który będzie odpowiadał potrzebom lokalnego 
rynku, ale zarazem zapewni nam właściwą przewagę 
konkurencyjną. przewaga ta nie musi sprowadzać się 
do wyższego standardu, ale np. do mniejszych kosz-
tów personelu, a co za tym idzie – wyższej efektyw-
ności operacyjnej.
 Największym problemem jest niedopasowanie 
obiektu do potencjału rynkowego, co wiąże się 
w  większości przypadków z  poniesieniem zbyt 
dużych nakładów na inwestycję, czyli problemy od 
samego początku. Hotelarstwo jest bardzo kapitało-
chłonne, zaciąga się zobowiązania kredytowe prze-
ciętnie na 12–15 lat, w związku z czym błędy w pro-
cesie planowania będą się ciągnąć za nami latami. 
Nawet jeśli do tego etapu wszystko zostało profesjo-
nalnie przygotowane, to klucz jest i tak w zarządza-
niu. Rynek hotelowy jest uzależniony od koniunktury 
w kraju, na świecie, od tego co się dzieje na lokalnym 
rynku, od pogody przy hotelach w lokalizacjach tury-
stycznych itp. jest cały szereg zmiennych. żeby to 
zrozumieć i  odpowiednio reagować, trzeba śledzić 
media, wyciągać wnioski z poprzednich lat, obserwo-
wać otoczenie biznesowe, monitorować trendy itp. 

Jaką rolę chcemy pełnić w  inwestycji 
i co zrobić z hotelem w przyszłości?
Różne dane wskazują, iż obecnie jest w  polsce ok. 
200 hoteli na sprzedaż. sporo, gdyż to 10 proc.  
rynku. które z tych obiektów mają szansę na znale-
zienie nowego właściciela? 

po pierwsze te, które osiągają dobre wyniki finanso-
we oraz mają cenę na tyle atrakcyjną, że mogą 
zapewnić potencjalnemu nabywcy jak najszybszy 
zwrot kapitału w czasie. oczywiście, cena sprzedaży 
takiego hotelu musi się odnosić do przepływów pie-
niężnych, jakie obiekt generuje, a nie do nakładów, 
jakie na niego poniesiono. Niestety, najczęściej sprze-
dający bierze pod uwagę ten ostatni aspekt, co 
powoduje, iż hotel jako inwestycja nie jest opłacalna 
pod kątem innych alternatywnych inwestycji w nie-
ruchomości. 
drugim najczęstszym powodem, dlaczego te nieru-
chomości nie mogą znaleźć nowego właściciela jest 
fakt, iż nowy nabywca kupuje obiekt wraz z działal-
nością operacyjną. oznacza to, ni mniej, ni więcej, iż 

nowy nabywca MUsI stać się hotelarzem. Nawet jeśli 
sam personalnie nie będzie zaangażowany w zarzą-
dzanie hotelem, to będzie musiał przynajmniej nad-
zorować pracę osób, które będą prowadzić hotel 
w jego imieniu.  Ilu wśród nowych nabywców będzie 
hotelarzy? Mogę zapewnić, że niewielu. a czy będą 
mogły nabyć hotel fundusze inwestycyjne? Niestety 
nie, gdyż one mają statutowe zapisy zakazujące im 
angażowania się w  działalność operacyjną i  ryzyka 
z nią związane. 
Niestety, większość inwestorów hotelowych 
w  momencie wejścia w  ten biznes nie myśli, kiedy 
chciałoby z niego wyjść. koncentrują się głównie na 
tym, aby hotel był jak najlepszy oraz aby sam biznes 
się powiódł. I  to się niestety, później mści, gdyż 
doprowadza często do sytuacji, że musimy brnąć 
w zarządzanie obiektem i liczyć na to, że może kiedyś 
przejmą to po nas nasze dzieci. a  one najczęściej 
realizują się w innych sektorach biznesu, i to daleko 
od domu… 

A więc co decyduje o sukcesie w inwe-
stycję hotelową?
jest to splot czynników, na które składają się:
1. lokalizacja – to ona według teorii inwestycji 
hotelowych ma największy wpływ na sukces naszej 
inwestycji. pamiętajmy jednak,  aby cena nierucho-

mości, gdzie ma powstać hotel była adekwatna do 
przepływów pieniężnych, jakie on nam zapewni 
w przyszłości. Niestety, często zdarza się, że w dużych 
miastach cena samej działki od razu może nas pozba-
wić szansy na sukces. 
2. dopasowanie obiektu do realiów rynku oraz pro-
dukt zapewniający nam przewagę konkurencyjną – 
czyli mierzmy siły na zamiary. jak z każdą inwestycją, 
przyszłe przepływy pieniężne generowane przez 
hotel muszą zapewnić nam nie tylko możliwość spła-
ty zaciągniętego kredytu, ale i  maksymalnie krótki 
zwrot kapitału w czasie. Nieprzestrzeganie tej zasady 
może nas wpędzić w stresy na wiele lat. 
3. określenie swojej roli w przyszłym funkcjonowa-
niu hotelu – czyli odpowiedź na pytanie: angażuje-
my się w zarządzanie czy oddajemy to w ręce spe-
cjalistów? jeśli chcemy robić to samodzielnie 
zadbajmy o  zdobycie odpowiedniej, podstawowej 
przynajmniej wiedzy. Natomiast jak oddamy hotel 
specjalistom, to zadecydujmy, czy działalność ope-
racyjna hotelu ma obciążać nasze ryzyko (zarządza-
nie), czy też podmiot zewnętrzny (dzierżawa). jeśli 
to wiemy, łatwiej nam będzie ustalić na wstępie 
zakres zaangażowania naszych przyszłych partne-
rów biznesowych, np. kto ponosi nakłady na wypo-
sażenie ruchome w hotelu (tzw. ff&E). 
4. określenie zasięgu czasowego zaangażowania 

w  hotel. jeśli wiemy, że w  przyszłości będziemy 
chcieli go sprzedać, to postarajmy się od razu pozy-
skać dzierżawcę. wyodrębnienie majątku od operacji 
spowoduje, że dużo łatwiej będzie nam pozyskać 
potencjalnego nabywcę na nasz hotel – oczywiście 
pod warunkiem, że czynsz zapewni odpowiedni 
zwrot inwestycji w czasie. 
proste, nieprawdaż? Niestety tak nie jest, gdyż na 
każdym etapie mogą pojawić się ryzyka trudne do 
oszacowania przez podmiot nie mający doświadcze-
nia w branży. Rynek inwestycji hotelowych w polsce 
na szczęście ulega profesjonalizacji. oznacza to, że 
jeszcze kilka lat temu liczba podmiotów, które były 
skłonne np. wydzierżawić hotele można było poli-
czyć na palcach jednej ręki. dzisiaj jest ich nieporów-
nywalnie więcej, a widząc ile kolejnych międzynaro-
dowych podmiotów do nas się zgłasza, możemy 
powiedzieć, że zbliżają się dobre czasy dla inwesto-
rów. 
konkurencja to dobre zjawisko, gdyż pozwala na uzy-
skanie lepszych warunków. Musimy tylko wiedzieć, 
jakie to są owe „lepsze” warunki. a my jako specjaliści 
od hoteli właśnie to wiemy… 

Autor jest partnerem w firmie doradczej 
Horwath HTL oraz wiceprezesem Izby 

Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego 

naJwiększyM probleMeM Jest 
niedopasowanie obiektu do 
potencJału rynkowego, co wiąże 
się w większości przypadków 
z poniesienieM zbyt dużych 
nakładów na inwestycJę. czyli 
probleMy od saMego początku



Największe problemy z finansowaniem inwestycji mają inwestorzy rozpoczynający działalność w hote-
larstwie. Najczęściej nie posiadają oni doświadczenia w branży, historii kredytowej, bardzo często rów-
nież możliwości udzielenia odpowiednich zabezpieczeń. Warto przeprowadzić w tym zakresie ocenę 
podmiotu, który ma w planach realizację inwestycji hotelowej. Ocena ta powinna dotyczyć możliwości 
pozyskania środków na sfinansowanie projektu i określić najbardziej efektywne metody ich zdobycia. 
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Ze względu na szczególną wagę 
społeczną pewnych rozwiązań, 

państwo jako regulator prowadzi 
określoną politykę stymulacji go-
spodarczej. wspiera projekty pro-

ekologiczne, infrastrukturalne, wy-
sokich technologii czy projekty li-

kwidujące wykluczenie określo-
nych grup społecznych. prywatne 

projekty wpisujące się w powyższe 
nurty mogą liczyć na pomoc pań-
stwa w postaci różnego typu roz-
wiązań – dopłat do kredytów, po-

ręczeń kredytowych, dotacji czy 
subwencji. Rozwiązania te w koń-

cowym efekcie obniżają poziom 
zaangażowania środków własnych 
lub też udzielonych zabezpieczeń
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Źródła finansowania 
inwestycji hotelowej

Finansowanie inwestycji może zostać prze-
prowadzone ze środków własnych lub 
obcych. 

ŚRODKI WŁASNE
Środki własne mogą zostać wygenerowane w wyniku 
działalności operacyjnej już istniejącego przedsię-
biorstwa:
◙ bieżące wpływy, 
◙ zysk zatrzymany, 
◙ amortyzacja, 
◙ sprzedaż zbędnego majątku
lub też poprzez podniesienie kapitału własnego. 
Podniesienie kapitału własnego można dokonać 
drogą dopłat do kapitału przez dotychczasowych 
wspólników lub poprzez pozyskanie nowych wspólni-
ków, na rzecz których przeprowadzona zostanie emi-
sja nowych akcji lub udziałów (decyduje forma praw-
na podmiotu). 
szczególną formą pozyskania kapitału jest współpraca 
z  funduszami Venture capital (Venture capital są jedną 
z form Private Equity). Fundusze Vc angażują się w pro-
jekty wysokiego ryzyka o potencjalnych, ponadprzecięt-
nych zyskach, obejmując od kilkunastu procent akcji/
udziałów spółki do ich kontrolnego pakietu. Z  reguły, 
projekty te ze względu na zbyt wysoki poziom ryzyka, 
nie są obsługiwane przez banki. 

ŚRODKI OBCE
kredyty bankowe są najczęstszym obcym źródłem 
finansowania projektów hotelowych. Przy wyborze 
oferty kredytowej należy bardzo dokładnie zapoznać 
się z polityką banku  w zakresie prowizji i opłat pobie-
ranych od klientów. oferty banków są zróżnicowane 
tak samo jak warunki udzielenia finansowania. 

Bank nie jest instytucją non-profit. Musi zarabiać na 
prowadzonej przez siebie działalności. dlatego na 
koszt kredytu składa się kilka elementów: 
◙ opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego, 
◙ prowizja od udzielonego kredytu, 
◙ prowizja od zaangażowania kredytu 
◙ odsetki.
w  formule kredytu bank oddaje do dyspozycji środki 
finansowe, a kredytobiorca jest zobowiązany zgodnie 
z   umową kredytową zwrócić je z należnymi w czasie 
odsetkami. 
kredyty inwestycyjne z reguły udzielane są na dłuższy 
okres kredytowania. wraz z  kredytem inwestycyjnym 
jednocześnie zaciąga się kredyt obrotowy (jest to kre-
dyt na finansowanie części majątku obrotowego). 
Procedura uzyskania kredytu wymaga przedstawienia 
w banku szeregu opracowań związanych z finansowa-
niem inwestycji hotelowej. 

Zaliczyć do nich należy: 
◙ biznes plan, 
◙ plan finansowo – ekonomiczny, 
◙ kosztorys inwestycji, 
◙ operat szacunkowy, 
◙ projekt architektoniczny itp. 

Szczególną formą pozySkania 
kapitału jeSt wSpółpraca z fun-
duSzami Venture capital.
funduSze Vc angażują Się w pro-
jekty wySokiego ryzyka o poten-
cjalnych, ponadprzeciętnych 
zySkach, obejmując od kilkuna-
Stu procent akcji Spółki do ich 
kontrolnego pakietu

adam pilczuk, cezary Sarnecki
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inwEstycjE i wyPosażEniE

OCENA WNIOSKU
ocena wniosku kredytowego w  dużej mierze 
będzie zależna od występujących ryzyk kredy-
towych i zdolności kredytowej. na poziom ryzy-
ka istotny wpływ ma możliwość zabezpieczenia 
kredytu. do zestawu zabezpieczeń kredytu zali-
cza się: 
◙ hipotekę na nieruchomości ziemskiej i na 
powstałym obiekcie, 
◙ zastaw na ruchomym majątku spółki,  
◙ udzielenie bankowi pełnomocnictw do 
rachunków bankowych, 
◙ oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się 
egzekucji, 
◙ weksle własne in blanco,  
◙ poręczenie właściciela spółki, 
◙ oświadczenie poręczyciela o dowolnym pod-
daniu się egzekucji, 
◙ ograniczenia wypłaty dywidendy 
◙ obligatoryjne tworzenie rocznego odpisu 
z zysku na fundusz bankowy. 
w  przypadku udzielania kredytu w  walutach 
obcych dodatkowo wzrasta ryzyko walutowe 
oraz stóp procentowych. ryzyko stóp procento-

wych bank może zniwelować poprzez zobligo-
wanie kredytobiorcy do zawarcia transakcji irs 
(interestrateswap) - zamiana zmiennych stóp 
procentowych na stałe stopy procentowe, zaś 
ryzyko walutowe redukowane jest poprzez 
transakcje hedgingowe (np. kontrakty termino-
we). 

UDZIAŁ WŁASNY
istotnym parametrem zabezpieczającym finan-
sowanie jest udział własny. im jest on większy, 
tym większa łatwość w  pozyskaniu kredytu. 
aktualnie, ze względu na niepewność gospo-
darczą, banki wymagają min. 30 proc. udziału 
własnego dla inwestycji hotelowych, a  często 
40 i  więcej. udzielone zabezpieczenia oraz ich 
wartości i płynność w sposób bezpośredni prze-
kładają się na koszt kredytu.

uwieńczeniem procesu aplikacyjnego jest 
umowa kredytowa. w  umowie kredytowej 
zawsze jest określony cel kredytu, warunki jego 
wypłaty, waluta kredytu, zabezpieczenia oraz  
ustalony terminarz spłat. 

POŻYCZKI, OBLIGACJE, WEKSLE
innymi źródłami finansowania dłużnego może 
być:
◙ kredyt kupiecki polegający na odroczonych 
płatnościach za towary i usługi, 
◙ pożyczka (finansowanie dłużne pozyskane 
od instytucji niefinansowych, np. pożyczka od 
właścicieli spółki) 
◙ emisja papierów dłużnych. 
najczęściej spotykanym papierem dłużnym są 
obligacje. są to papiery wartościowe emitowa-
ne w serii, w których emitent stwierdza, że jest 
dłużnikiem obligatariusza i  zobowiązuje się 
wobec niego do określonego świadczenia. 
obligacje występują w  wielu wariantach ze 
względu na rodzaj emitenta, okres do wykupu, 
wartość nominalną i  oprocentowanie, inne 
opcje dodatkowe oraz ze względu na poziom 
ryzyka inwestycyjnego. 
wśród rzadziej stosowanych papierów dłużnych 
wymienić można:
◙ weksle, 
◙ warranty 
◙ listy zastawne. 
wymienione powyżej źródła finansowania 
obcego należą do tzw. źródeł komercyjnych 
twardych. oznacza to, że środki finansowe plus 
należne wynagrodzenie z  tytułu udzielonego 
finansowania polegają w pełni zwrotowi. 

ŹRÓDŁA MIĘKKIE
Ze względu na szczególną wagę społeczną 
pewnych rozwiązań, państwo jako regulator 
prowadzi określoną politykę stymulacji gospo-
darczej. wspiera projekty proekologiczne, infra-
strukturalne, wysokich technologii czy projekty 
likwidujące wykluczenie określonych grup spo-
łecznych. Prywatne projekty biznesowe wpisu-
jące się w  powyższe nurty mogą liczyć na 
pomoc państwa w postaci różnego typu rozwią-
zań:
◙ dopłat do kredytów, 
◙ poręczeń kredytowych, 
◙ dotacji 
◙ subwencji. 
rozwiązania te w  końcowym efekcie obniżają 
poziom zaangażowania środków własnych lub 
też udzielonych zabezpieczeń. Środki obce uzy-
skane tą drogą znajdują się w  grupie finanso-
wania miękkiego. 

LEASING I FACTORING
alternatywą dla pozyskania środków na finan-
sowanie inwestycji jest leasing i factoring. 
w praktyce występują dwa rodzaje leasingu –
operacyjny i finansowy:
◙ leasing operacyjny polega na uzyskaniu 
prawa do użytkowania środka trwałego za 
określone raty leasingowe bez konieczności 
jego zakupu. Środek trwały pozostaje własno-
ścią leasingodawcy, figuruje w  jego księgach 
i  jest tam umarzany podatkowo. kosztem 
podatkowym u  leasingobiorcy jest wartość 
miesięcznych rat leasingowych oraz proporcjo-
nalna do trwania okresu leasingu część opłaty 

ryzyko Stóp procentowych bank 
może zniwelować poprzez zobli-
gowanie kredytobiorcy do 
zawarcia tranSakcji irS 
(intereStrateSwap) - zamiana 
zmiennych Stóp procentowych 
na Stałe Stopy procentowe
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wstępnej przypadającej na dany okres rozlicze-
niowy. 
◙ leasing finansowy zakłada zawarcie umowy 
na „wynajem” środków pieniężnych. oznacza 
to, że w tym przypadku leasingobiorca staje się 
właścicielem środka trwałego, który figuruje 
w jego księgach i  jest tam umarzany podatko-
wo. w  konsekwencji kosztem uzyskania przy-
chodu będzie jedynie cześć odsetkowa opłaty 
leasingowej oraz amortyzacja. 
należy zwrócić również uwagę na pojęcie 
leasingu zwrotnego (sale & lease back), z któ-
rym mamy do czynienia, gdy właściciel okre-
ślonego środka trwałego dokonuje jego sprze-
daży spółce leasingowej i na podstawie odręb-
nej umowy staje się jego leasingobiorcą. dzięki 
takiej sprzedaży (czasami nieruchomości) 
przedsiębiorca uzyskuje natychmiastowy 
dopływ gotówki, a jednocześnie nadal użytku-
je dany środek trwały. 
Factoring jest rodzajem transakcji handlowej, 
w  której wyspecjalizowana instytucja finanso-
wa (faktor) nabywa w  drodze cesji niewyma-
galne roszczenia o  zapłatę kwot należnych 
z  tytułu prowadzonej działalności przez fakto-
ranta. Możliwość zawarcia umowy faktoringu, 
w  sposób istotny przyśpiesza i  zwiększa płyn-
ność obrotu gospodarczego. 

BIZNES-PLAN
czy to w  przypadku banku czy funduszu, klu-
czowe znaczenie o  podjęciu decyzji o  finanso-
wym zaangażowaniu będzie miał biznes plan 
i plan finansowy. 
Bank czy strategiczny inwestor musi poznać 
historię firmy, jej dotychczasowe wyniki, wła-
ścicieli, usługi/produkty, miejsce obiektu hote-
lowego na rynku i  strategię jego rozwoju oraz 

konkurencje. Bardzo ważnym na tym etapie jest 
przekonanie banku lub funduszu, że właściciele 
i kadra zarządzająca będą w stanie zrealizować 
dane przedsięwzięcie. 
Biznesplan jest opisem historii firmy oraz jej 
planem rozwoju na przyszłość. określa:
◙ misję i strategię firmy, 

◙ jej cele, 
◙ posiadane zasoby, 
◙ rynek działania, 
◙ docelową grupą klientów 
◙ bezpośrednią konkurencję.
 Biznesplan jest jednocześnie planem wyko-
nawczym, zgodnie z którym będzie realizowa-
na inwestycja oraz osiągane w  przyszłości 
wyniki hotelu. 
Powinien przedstawiać realistyczny obraz 
przyszłości stworzony na podstawie wcześniej-
szych studiów i analiz (np. studium opłacalno-
ści inwestycji – feasibilitystudy, badań marke-
tingowych, analiz koncepcyjnych, wizualizacji) 
oraz zawartych promes lub umów. 
na podstawie biznesplanu bank/partnerzy 
będą oczekiwali odpowiedzi na kluczowe pyta-
nia: 

Jaki jest nasz rynek? jak będzie nasza oferta 
i  do kogo będzie kierowana? jakimi kanałami 
dystrybucyjnymi będziemy docierali do naszych 
klientów? kto będzie naszą bezpośrednią kon-
kurencją? w  jaki sposób będziemy budowali 
przewagi konkurencyjne?jaki jest nasz plan 
marketingowy?

Jak będzie funkcjonował nasz hotel? jaki 
rodzaj hotelu będziemy budowali? jak zostanie 
on skategoryzowany? czy będzie posiadał roz-
poznawalną markę? kto będzie nim zarządzał? 
jaka będzie struktura organizacyjna? 

Jak będziemy realizowali nasze przedsię-
wzięcie inwestycyjne? w  jakim systemie 
będzie realizowana nasza inwestycja? czy 
posiadamy plany architektoniczno-budowlane 
i  stosowne zgody na realizację inwestycji? kto 
będzie generalnym wykonawcą? czy została 
podpisana stosowna umowa wraz z  kosztory-
sem robót i  systemem zabezpieczeń dobrego 
wykonania robót? 

Czy będzie i  ew. kto będzie Inwestorem 
Zastępczym? 
jaka jest nasza znajomość i  doświadczenie 
w branży? czy posiadamy doświadczenie i zna-
jomość branży poparte sukcesami zawodowymi 
kadry? czy będziemy korzystali z  instytucji 
zarządzającego hotelem i ew. kto nim będzie?   

PLAN FINANSOWO-EKONOMICZNY
na pytanie, jakie osiągniemy w przyszłości wyni-
ki finansowe, szczegółowo odpowie plan finanso-
wo-ekonomiczny, który będzie zawierał:
◙ sporządzone dla okresu finansowania spra-
wozdanie operacyjne, 

bizneSplan jeSt opiSem hiStorii 
firmy oraz jej planem rozwoju 
na przySzłość. określa miSję i 
Strategię firmy, jej cele, poSiada-
ne zaSoby, rynek działania, doce-
lową grupą klientów oraz bez-
pośrednią konkurencję

ŹRÓDŁa wŁasne ŹRÓDŁa oBce

KoMeRcyjne (twaRDe) inicjatywy paŃstwa (MiĘKKie) aLteRnatywy Finansowania

Bieżące wpływy Kredyt obrotowy Dopłaty do kredytów Leasing

Zysk zatrzymany Kredyt inwestycyjny Dotacje, subwencje Factoring

amortyzacja Karta kredytowa poręczenia kredytowe  

sprzedaż zbędnego majątku Kredyt kupiecki   

Dopłaty wspólników pożyczka   

nowe udziały emisja obligacji   

emisja akcji emisja pozostałych papierów dłużnych   

private equity (pe)/Venture capital (Vc)    

Źródło: małgorzata trentowska „elementy zarządzania finansami przedsiębiorstwa”

ŹRÓDŁa Finansowania inwestycji
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◙ rachunek zysków i strat, 
◙ bilans, 
◙ przepływy finansowe, 
◙ zmiany w kapitale, j
◙ analizy: efektywności projektu, wrażliwości zysku, wskaźnikową oraz 
spłat kredytu. 
Bardzo ważnym element planu finansowo-ekonomicznego, aczkolwiek wciąż 
niedocenianym przez ubiegających się o finansowanie, jest prognoza opera-
cyjna sporządzona zgodnie z  systemem rachunkowości zarządczej według 
usali (uniform system of accounts for the lodging industry). 
układ sprawozdawczości według usali porządkuje nam informację i wyma-
ga przygotowania odpowiedzi na wiele pytań, w tym m.in.:
◙ jakie funkcje przewidujemy w przyszłym hotelu?
◙ jak będzie wyglądała struktura organizacyjna hotelu oraz struktura 
zatrudnienia personelu?
◙ jaki poziom wynagrodzeń oraz systemów motywacyjnych został przewi-
dziany dla poszczególnych stanowisk?
◙ jakie usługi planujemy zlecić firmom zewnętrznym i jaki będzie ich 
koszt?
◙ jakie segmenty sprzedaży planujemy obsługiwać? w jakich proporcjach 
i przy jakich średnich cenach?
◙ jaką planujemy frekwencję usług noclegowych?
◙ jaką planujemy rentowność w poszczególnych funkcji hotelowych?
◙ jaki planujemy poziom kosztów niepodzielonych i stałych?

PROGNOZA OPERACYJNA
istnieją dwie podstawowe techniki sporządzania prognozy operacyjnej:
◙ metoda odgórna (the top – down) i
◙ metoda oddolna (the bottom – up) zwana także Metodą Hubbarta. 
w metodzie odgórnej zaczynamy analizę od planowania przychodów, 
a następnie odejmujemy od nich wszystkie koszty, aby osiągnąć zysk netto.  
w Metodzie Hubbarta podstawą wyjściową prognozy są:
◙ przewidywane nakłady inwestycyjne, 
◙ źródła finansowania 
◙ oczekiwane przez inwestorów stopy zwrotu z inwestycji. 
Poprzez doliczenie:
◙ planowanych kosztów eksploatacyjnych i
◙ przyjęcie założeń co do spodziewanej frekwencji otrzymujemy poziom 
średnich cen, a w konsekwencji planowaną wartość sprzedaży. 
niezależnie od przyjętej techniki otrzymane wyniki powinniśmy zweryfiko-
wać, gdyż cen usług hotelarskich nie można ustalać w oderwaniu od warun-
ków rynkowych. 
im więcej pracy włożymy w przygotowanie biznes-planu oraz planu finanso-
wo-ekonomicznego, udzielimy dokładniejszych uzasadnień na poszczególne 
zagadnienia, tym ocena inwestora/instytucji finansującej powinna być bar-
dziej przychylna. 
od tego czy dane przedsięwzięcie będzie w stanie pozyskać niezbędny kapi-
tał, będzie zależał również sukces lub wykluczenie z  rynku. do osiągnięcia 
zamierzonego celu przyczynić się może firma, która specjalizuje się w  tego 
typu doradztwie i  posiada wiedzę, praktykę oraz możliwości  w  pozyskaniu 
kapitału.

Adam Pilczuk, Partner/CFO w Financial Solutions Hotels
Cezary Sarnecki, SECCO Centrum Wspierania Przedsiębiorców
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Jest na to prosta odpowiedź – wynająć specjalistę 
z  odpowiednią wiedzą i  doświadczeniem. Szybka 
i wydajna realizacja zamówień w każdej sieci wyma-
ga wysokoefektywnych rozwiązań logistycznych. 

Dzięki globalnej marce i międzynarodowej, rozwiniętej sieci 
sprzedaży możliwe jest wykorzystywanie efektów skali. 

Jednym z warunków zapewnienia sprawnej logistyki jest 
precyzyjny podział zadań. Za wybór dostawców, ich certyfi-
kację i zapewnienie odpowiednich standardów jakościowych 
odpowiada właściciel sieci. Lead Logistics Provider bierze na 
siebie całość zadań z zakresu logistyki – od zakupów, poprzez 
zarządzanie magazynem czy środkami transportu, na plano-
waniu skończywszy, jak również zarządzanie przepływem 
finansowym włącznie z własnością towarów. Jednak wspar-
cie organizacyjne dla  partnera biznesowego nie ogranicza 
się tylko do organizacji logistyki czy zakupów. 

Operator powinien zapewnić również pomoc i  wsparcie 
zdobytym doświadczeniem dla jednostek będących częścią 
sieci w  zakresie organizacji własnych magazynków przy 
restauracjach, optymalizacji modelu składania zamówień itp. 

Odebrać i dostarczyć
Produkty potrzebne do prowadzenia działalności biznesowej 
wielokrotnie dostarczane są z  wielu punktów z  kraju i ze 
świata. Partner logistyczny powinien być w  stanie zapewnić 
sprawną obsługę niezależnie od miejsca, z którego pochodzi 
dostawca towarów. 
Część surowców i półproduktów odbierana jest bezpośrednio 
od producenta. Inne przejmowane są bezpośrednio w cen-
trum dystrybucyjnym – gdy transportem dostawcy towar 
dociera aż na rampę przeładunkową.. Posiadając odpowied-
nią ilość lokalizacji centrów dystrybucji w całym kraju, przy 
odpowiednim podziale terytorialnym Lead Logistics Provider 
może sprawnie obsłużyć wszystkie lokale klienta, niezależnie 
od położenia geograficznego. 

Czego przede wszystkim powinni wymagać klienci? 
Wysokiej jakości świadczonych usług przy optymalnych kosz-
tach usług. W punktach klientów nie może zabraknąć żadne-
go towaru, który jest kluczowy dla prowadzonej działalności. 
Ważna jest zarówno dostępność produktów jak również 
wysoka jakość samych produktów. Serwis świadczony 
z  zachowaniem odpowiednich standardów wymaga odpo-
wiedniego nadzoru na każdym etapie łańcucha dostaw. 

W rytmie LLP
Jedną z koncepcji, która znalazła zastosowanie w dystrybucji 
realizowanej dla segmentu Horeca jest model one stop 
shopping. Opiera się on na zaopatrywaniu klienta w jednej 
dostawie. Różne asortymenty są dostarczane jednym i tym 
samym samochodem – dopasowanym do przewozów towa-
rów w różnych temperaturach, co pozwala zachować niena-
ruszony łańcuch chłodniczy.

 One stop shopping to fragment większej całości. 
Tradycyjne dostawy realizowane przez różnych podwyko-
nawców to dla branży Horeca już dziś za mało. Potrzebne są 
rozwiązania, które połączą obszar operacyjny kojarzony 
z operatorem 3PL, planowanie operatora 4PL i szeroką ofer-
tę, dostarczaną przez hurtownika. Koncepcję tych trzech 
elementów nazwano LLP – od skrótu Lead Logistics Provider. 

Koncepcja one-stop-shopping  sprowadza się do kilku 
zasad: jeden katalog produktowy, jedno zamówienie, jedna 
dostawa niezależnie od wymagań temperaturowych towa-

Sieć hotelowa jako skomplikowana organizacja niezależnych jednostek często posiada wielu zróżnico-
wanych dostawców towarów. Od środków czystości przez materiały eksploatacyjne na żywności koń-
cząc. Jak zorganizować łańcuch dostaw, aby wszystkie produkty docierały na czas w wysokiej jakości 
i odpowiedniej ilości?

Piotr Borkowski

GłównĄ zaletĄ wsPółPracy  
z  Partnerem loGistycznym jest 
uwolnienie klienta od ciężaru 
administracji i zarzĄdzania  
łańcuchem dostaw

KaTaLOg DOSTaWCóW
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produkty potrzebne do 
prowadzenia działalności 
biznesowej wielokrotnie 

dostarczane są z wielu 
punktów z kraju czy ze 

świata. partner logistyczny 
powinien być w  stanie 
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rów, jedna faktura, jedna jakość niezależnie od loka-
lizacji.  Idea ta optymalizuje proces przyjmowania 
i dostawy towaru. Wielu dystrybutorów i producen-
tów, z którymi klient ma podpisane umowy na zakup 
towaru dostarcza swoje produkty do magazynu ope-
ratora. Stąd wszystkie punkty sieci są zaopatrywane 
w  potrzebny do prowadzenia działalności towar, 
włączając zarówno produkty o  długich terminach 
przydatności, produkty super świeże, jak i materiały 
eksploatacyjne. 

Takie rozwiązanie skraca czas klienta poświęco-
ny na realizację zadań z zakresu łańcucha dostaw. 
Czas poświęcany do tej pory na przygotowywanie, 
wysyłkę, kontrolę realizacji oraz przyjmowanie 
dostaw klient może przeznaczyć na realizację celów 
związanych z  podstawową działalnością firmy. 
Lead Logistics Provider przejmuje czynności zwią-
zane z  planowaniem zamówień do dostawców, 
zarządzaniem zapasami, aby żadnego towaru nie 
zabrakło do wysyłki oraz planowaniem dostaw do 
punktów sieci klienta. Każdy hotel jako osobna 
jednostka organizacyjna zamawia swoje towary 
tylko w  jednym miejscu i  otrzymuje swoje zamó-
wienie w jednej dostawie. 

 Trzy w jednym
Część procesów odbywa się pod hasłem „3 w  1”. 
Kompleksowość zaopatrzenia oznacza w  tym przy-
padku konkretne korzyści – związane z obniżeniem 
kosztów dostaw, zmniejszeniem zaangażowania 
personelu hotelu w przyjmowanie transportów, czy 
zwiększanie przejrzystości rozliczeń pomiędzy 
dostawcą a hotelem. 

Charakterystycznym elementem dystrybucji dla sieci 
z rynku Horeca  są auta ciężarowe poruszające się po 
polskich drogach, w trybie ciągłym realizujące dosta-
wy do kilkuset punktów. auta powinny być wyposa-
żone w sprzęt umożliiwiający przewów towarów o 
różnych wymaganych temperaturach, jak również 
windy zapewniające rozładunek towaru w punkatch 
nieprzystosowanych do przyjęcia towaru. 

 Wszystkie auta posiadają gPS i rozbudowane funkcje 
monitoringu temperatury. Dane o warunkach panu-
jących wewnątrz zbierane są zarówno w  ciężarów-
kach, jak i przyczepach – w tym ostatnim przypadku 
informacja o  ewentualnych nieprawidłowościach 
dostarczona jest kierowcy na telefon komórkowy.

Korzyści współpracy
głównymi zaletami współpracy z   partnerem logi-
stycznym jest uwolnienie klienta od ciężaru admini-
stracji i zarządzania łańcuchem dostaw.  Lead Logistics 
Provider na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia 
przejmuje na swoje barki cały proces związany 
z zaopatrzeniem jednostek sieci w potrzebne produk-
ty. Organizuje zarówno przepływ towarowy, jak i prze-

pływ finansowy pomiędzy klientem a  dostawcą.  
Jedną z usług, która przynosi sieciom wymierne korzy-
ści jest przejęcie własności towarów przechowywa-
nych na magazynie przez partnera LLP. Dzięki centrali-
zacji zakupów klient zyskuje lepsze warunki negocja-
cyjne z dostawcami i producentami, którzy dostarczają 
małych ilości do każdego punktu sieci. natomiast 
administracja zakupami oraz zapasami zostaje przeka-
zana na ręce firmy logistycznej. 
Jednostki sieci również dużo zyskują na zmianie 
modelu dostaw. Przy centralnym systemie opartym 
na zasadzie one stop shopping, wszystkie produkty 
zamawiane są w  jednym miejscu i  przyjeżdżają 
w jednej dostawie. Pracownicy hotelu zamiast kilku-
nastu dostaw tygodniowo przyjmują tylko jedną lub 
dwie, w  zależności od warunków uzgodnionych 
pomiędzy stronami oraz ilości zamawianego towaru. 
Dzięki optymalizacji dostaw, towar przychodzi do punk-
tu częściej, jest świeży i  nie zalega w  podręcznych 
magazynach i chłodniach. Hotele kontaktują się z jed-
nym usługodawcą, otrzymując wsparcie Customer 
Service oraz swojego opiekuna, który dba o jakość ser-
wisu dla każdej jednostki sieci. Jednocześnie przy cen-
tralnym systemie dostaw jakość oferowanych produk-
tów w każdym punkcie jest jednakowo wysoka. 

W  przyszłości coraz większe znaczenie dla rynku 
Horeca będą miały rozwiązania szyte na miarę dla 
poszczególnych klientów. Dlatego firmy działające na 
rynku logistyki dla tego sektora muszą nieustannie 
poszerzać i optymalizować  swój wachlarz usług.

Autor pełni funkcję Operations and 
Development Director w HAVI Logistics 

w Przyszłości coraz większe 
znaczenie dla rynku horeca 
BędĄ miały rozwiĄzania szyte 
na miarę dla PoszczeGólnych 
klientów



Sześciu hotelarskich guru technologicznych 
z  całego świata podzieliło się z  serwisem 
HotelNewsNow.com przemyśleniami dotyczą-
cymi rozwoju zaawansowanych rozwiązań oraz 

ich wpływu na działalność i przychody hoteli: od rysują-
cych się na dalekim horyzoncie perspektyw zmian w tech-
nologiach po najważniejsze nowinki, które właśnie wkra-
czają do hoteli.

Które rozwiązanie technologiczne 
w hotelowym pokoju wydaje się dzisiaj 
najważniejsze?  
John Burns, prezes Hospitality Technology 
Consulting
„Znaczące udoskonalenie hardware’u  telewizyjnego, 
daleko wykraczające poza wyposażenie go w HD”.

Gustaaf Schrils, wiceprezes ds. globalnych techno-
logii w Intercontinental Hotels Group
„Gość zaczyna oczekiwać od hotelu, w  ramach płaconej 
ceny, coraz bardziej zaawansowanych technologicznie 
rozwiązań i  spodziewa się w  swoim pokoju HDTV lub 
urządzeń typu iPad, pozwalających kontrolować  ogrze-
wanie, klimatyzację, sprawdzać menu w  restauracji, 
korzystać z usług concierge”. 

 
Don O’Neal, prezes O’Neal Consultants
„Interaktywne możliwości podłączenia mobilnych urzą-
dzeń osobistych gości do urządzeń w  pokoju, np. do tele-
wizora, różnych paneli, Wi-Fi, systemów nagłośnienia, 
telefonu.

Michael Levie, dyrektor operacyjny sieci citizenM
„Skupienie się na funkcjonalnych aspektach technologii, 
a nie na zabawkach. I technologia oparta na sieci IP oraz 
sieciach połączonych z nią”.

Bob Bennett, prezes Starr Technology Consulting
„Jestem pod wrażeniem możliwości, jakie nowoczesne 
rozwiązania stwarzają dla zarządzania energią. Mogą one 
być instalowane bez dodawania nowego okablowania 

Inteligentnie 
i NoWocZeśNIe

Rozwój technologii przynosi nieograniczone możliwości dla usług świadczonych przez hotele, ale 
w pokoju i tak najważniejszy będzie przede wszystkim szybki, darmowy internet, łączność z urzą-
dzeniami i usługami hotelowymi oraz oczywiście telewizor. 

Wiktor kołakoWski

Gość zaczyna oczekiWać od 
hotelu, W ramach płaconej ceny, 
coraz bardziej zaaWansoWanych 
technoloGicznie rozWiązań  
i spodzieWa się W sWoim pokoju 
hdtV lub urządzeń typu ipad
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Dziś możliwe jest 
podłączenia telewizora do 

internetu, ale w praktyce 
jest to często dość 

skomplikowane dla gości 
lub drogie do wdrożenia dla  

hotelu. nowe możliwości 
uzyskiwania przychodów 

pojawią się, gdy systemy te 
będą bardziej przyjazne

kaTaloG DoSTaWcóW

2o12

Najnowsze trendy w technologiach

Fo
T: 

M
or

Gu
eF

Il
e



i nie trzeba w nich wymienić baterii. Po bardzo rozsądnej cenie można osiągnąć 
znaczne oszczędności.”

Kermit Littlefield, wiceprezes ds. technologicznych gości, Marriott 
International
„Dzisiaj najbardziej ekscytująca jest możliwość świadczenia interaktywnych rozwią-
zań, które umożliwiają klientowi większy dostęp rozrywki w pokoju in-room enter-
tainment – poprzez takie urządzenia, jak telewizor, szybkie łącze internetowe, pilot.  
a  także dają mu  większą kontrolę nad urządzeniami, z  których korzystanie ma 
wpływ na ochronę środowiska, jak  termostaty, klimatyzacja, czy mini-bary”. 

Na które z  rozwijających się dopiero rozwiązań technolo-
gicznych hotelarze powinni zwrócić największą uwagę?

Bob Bennett, Starr Technology Consulting
„Zapewnienie dostępu do wszystkich treści w  internecie, informacyjnych i  roz-
rywkowych, poprzez telewizor. To powinno się nadal rozwijać. Dziś możliwe jest 
podłączenia telewizora do internetu, ale w praktyce jest to często dość skompli-
kowane dla gości lub drogie do wdrożenia dla  hotelu. Nowe możliwości uzyski-
wania przychodów pojawią się, gdy systemy te będą bardziej przyjazne”.

Kermit Littlefield, Marriott International: 
„W ciągu ostatnich dwóch lat wzrost poziomu wykorzystania smartfonów i table-
tów oraz  mobilnych aplikacji do nich był wręcz niezwykły. urządzenia te będą 
wszechobecne wśród osób podróżujących służbowo w ciągu najbliższych dwóch-

trzech lat, co przełoży się na dalszy wzrost klientów, którzy będą chcieli się z nami 
komunikować tą drogą”. 

Gustaaf Schrils, Intercontinental Hotels Group 
„Możliwość wmeldowywania się i  wymeldowywania za pośrednictwem urzą-
dzeń przenośnych wciąż rośnie, a korzystania z tabletów jak z menu w restauracji 
jest coraz bardziej interesującą opcją i może być sposobem na wizualne wzmoc-
nienie oferty usług hotelowych”.

Oprócz internetu, co jest najważniejsze częścią technologii 
hotelowych służących gościom?

John Burns, Hospitality Technology Consulting:
 „Telewizor z płaskim ekranem i użytecznym radio-budzikiem”.

Bob Bennett, Starr Technology Consulting
„To cały czas telewizor. Mamy telewizory HD z wieloma kanałami dostarczanymi 
w  tej technologii w  domach, ale nadal nie są one wystarczająco popularne 
w  hotelach. Zapewnienie takiego wyposażenia pokoju zrobi na gościu większe 
wrażenie niż oferowanie wielu dodatkowych funkcji technologicznych”.

Kermit Littlefield, Marriott International.
„Nasi goście korzystają z  wysokiej rozdzielczości, żywego, czystego obrazu 
w  swoich domach i  mają podobne, o  ile nie wyższe oczekiwania od  hotelu. 
W Marriocie odczuwamy, że zapewnienie telewizorów lcD w wysokiej rozdziel-
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czości w połączeniu z dostarczaniem treści w tech-
nologii HD jest bardzo ważnym elementem oczeki-
wań gości”.

Gustaaf Schrils, Intercontinental Hotels Group
„Pokój hotelowy musi być kompatybilny z techno-
logiami 3G i  4G. Szybkie, stałe łącze internetowe  
w pokoju musi być dziś rozumiane jako możliwość 
oferowania platformy internetowej, która zaspoka-
jałaby oczekiwania gości dotyczące korzystania 
w usług wideo i gier”. 

Które z  rozwiązań  technologicznych 
w pokoju zapewnia obecnie największe 
przychody? Czy należy się spodziewać 
nowych, które mogłyby to zmienić?

Don O’Neal, O’Neal Consultants
„W  segmencie hoteli wyższych kategorii, z  którymi 
pracujemy, jest to dostęp do internetu i telefonia 4G, 
ale to się może zmienić. często właściciele hoteli nie 
są w stanie, lub nie chcą, nadążać za stale rosnącym 
zapotrzebowaniem gości na większą przepustowość 
i  prędkość potrzebną w  technologiach 4G (10-15 
MB). Jeśli ktoś już korzysta z 4G i płaci za taką prze-
pustowość operatorowi, to jest bardzo mało prawdo-
podobne, że zechce jeszcze dodatkowo płacić 
w hotelu za korzystanie z Wi-Fi, którego przepusto-
wość prawdopodobnie i  tak będzie za mała, żeby 
mógł bezproblemowo korzystać ze swojego urządze-
nia. Więc przed hotelami pojawi się problem. Jeżeli 
gość płaci dostawcy za możliwość korzystania z dużej 
przepustowości, i  ze względu na słaby sygnał 
w hotelu nie będzie miał do niej dostępu, spowoduje 
to wiele skarg. Słaby sygnał sieci już dziś powoduje 

wiele pretensji, a  to i  tak będzie kroplą w  morzu 
w  porównaniu do reklamacji, gdy gość w  ogóle 
będzie odcięty od swojego głównego źródła połącze-
nia z internetem. Wzmocnienie sygnału komórkowe-
go może być kosztowne dla hotelu, ale wcześniej czy 
później będzie on musiał ponieść ten wydatek”.
Michael Levie, sieci citizenM
„citizenM oferuje wszystko za darmo, włącznie 
z wideo na żądanie. opłaty za rozmowy telefonicz-
ne są ‘skype’owskie’ i  cały przemysł hotelarski 
będzie musiał iść w tym kierunku. Należy skończyć 
z dodatkowymi opłatami, bo po prostu są one nie-
akceptowalne przez gości”.

Bob Bennett, Starr Technology Consulting
„Telewizja przez oferowanie różnych niszowych 
opcji pay-per-view”.

Bob Bennett, Starr Technology Consulting
„Pieniądze wciąż się zarabia na oferowaniu filmów, 
ale trudno tu już o nowe inwestycje w tej dziedzi-
nie. Wiele hoteli poprawia swoje przychody z części 
gastronomicznej, dzięki możliwości złożenia zamó-
wienia w  ramach room service i  zarezerwowania 
miejsca w  restauracji przez telewizor, ponieważ 
umożliwia on dodawanie zdjęć i materiałów wideo, 
co polepsza proces sprzedaży”. 

Kermit Littlefield, Marriott International
 „W naszym przypadku technologie, które generują 
największe przychody znacznie się różnią w zależ-
ności od marki i  od rynku. każda z  hotelowych 
marek określa swoją ogólną strategię cenową pod 
kątem oferowania produktów i usług technologicz-
nych swoim gościom”.

Gustaaf Schrils, Intercontinental Hotels Group
„Goście stają się coraz bardziej wyrobieni technolo-
gicznie i  dziś wożą ze sobą wiele różnorodnego 
sprzętu, takiego jak laptopy i  inne przenośne urzą-
dzenia osobiste, a zatem są w stanie uniknąć korzy-
stania z  technologii, który generuje przychody dla 
hoteli. Goście mogą dziś korzystać z transmisji głosu, 
danych i  wideo bez płacenia hotelowi za te usługi. 
Dlatego wciąż poszukujemy nowych możliwości ofe-
rowania usług, które  zwiększałyby przychody”

Podczas modernizowania pokoi, jaki 
najważniejszy upgrade powinni 
wprowadzić hotelarze

Kermit Littlefield, Marriott International
„remontując pokój ważne jest, aby starannie roz-
ważyć potrzeby kablowe całego obiektu. Trzeba być 
w  stanie dostosować się do przewodowych i  bez-
przewodowych potrzeb dzisiejszych technologii. 
I być przygotowanym na przyszłe potrzeby związa-
ne z ich rozwojem”
Bob Bennett, Starr Technology Consulting: 
„Po pierwsze, instalacje elektryczne. obejmuje to 
odpowiednią liczbę gniazdek i  wtyczek w  dogod-
nych miejscach. Zawiera to w sobie również insta-
lacje służące do podłączania różnych urządzeń 
wewnętrznych, paneli kontrolnych, oświetlenia, 
itp., tak w ramach pokoju, jak i do systemów cen-
tralnego sterowania. 
Wiele z  tych urządzeń może być połączonych bez-
przewodowo, co obniża koszty, a  remont pokoju to 
dobry moment na potwierdzenie, że  istnieje wystar-
czająco dużo punktów dostępu bezprzewodowego,  
aby zapewnić dobry sygnał i  przepustowości we 
wszystkich zakątkach pomieszczenia”.

John Burns, Hospitality Technology Consulting
„Poprawa sieci komunikacyjnej do i w pokoju”.

Gustaaf Schrils, Intercontinental Hotels Group
„Najważniejszą rzeczą powinno być skoncentrowa-
nie się na instalacjach elektrycznych i  okablowaniu 
pomieszczeń, zwłaszcza w  starszych budynkach. 
Wyzwaniem jest też  uczynienie pokoi dostępnymi 
bezprzewodowo, czy to za pośrednictwem WiFi, czy 
komórki”.

Jakie wnioski wypływają z  wypowiedzi ekspertów 
od najnowszych technologii w hotelarstwie?:
◙ Szybki internet wciąż będzie jednym z najważniej-
szych, o  ile nie najważniejszym udogodnieniem 
technologicznym oferowanym w pokoju; 
◙ Hotelarze muszą się starać zapewnić możliwość 
jak najszerszego korzystania przez gości ze swoich 
urządzeń przenośnych, bo kluczowymi słowem 
w całej tej zabawie jest „łączność”.

remontując pokój Ważne jest, 
aby starannie rozWażyć potrzeby 
kabloWe całeGo obiektu. trzeba 
być W stanie dostosoWać się do 
przeWodoWych i bezprzeWodo-
Wych potrzeb dzisiejszych tech-
noloGii
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Dopasowane rozwiązania
dla hoteli i sieci hotelowych

Wiodące oprogramowanie do zarządzania obiektami hotelowymi - Protel

Wyłączny dystrybutor i integrator systemu Protel w Polsce
Ponad 6000 instalacji w Europie i na świecie
Pełne wsparcie serwisowe przed i po wdrożeniu
Protel MPE – idealny dla sieci hotelowych
Protel SPE – idealny dla dużych i średnich hoteli niezależnych
Protel Smart – idealny dla małych obiektów hotelowych
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Niezależnie od tego, czy hotel pozycjonuje się jako 
obiekt konferencyjny nastawiony na obsługę 
dużych kongresów, czy jest to kameralne miej-
sce z kilkunastoma pokojami, czy obiekt typu 

„Hotel & Restauracja”, każdy z nich może skorzystać z nie-
ustającego, ogromnego popytu na usługi konferencyjne. Bo 
nie ma lepszego miejsca na ich organizację (a przynajmniej 
na organizację wydarzenia dłuższego niż jednodniowe)  niż 
obiekt hotelowy, który zapewnia jednocześnie i nocleg, i 
wyżywienie, i zazwyczaj rekreację, i pewność określonego 
standardu.
Duże obiekty wyższych kategorii szukają klientów wśród 
międzynarodowych koncernów i korporacji, małe mogą ich 
znaleźć wśród lokalnych firm z okolicy. I globalne koncerny 
spożywcze, farmaceutyczne, czy motoryzacyjne, i lokalni 

wytwórcy gumowych zabawek, sznurowadeł czy otwieraczy 
do konserw mają tak naprawdę podobne potrzeby: muszą 
czasami zorganizować szkolenie dla pracowników lub part-
nerów, konferencję promującą swój produkt, zjazd współpra-
cowników czy eleganckie spotkanie biznesowe „na szczycie”. 
Różnią się tylko skalą tych potrzeb. Jedni potrzebują 
powierzchni na tysiąc mkw., drugim wystarczy sala na 20 

Idealna sala 
na koNfeReNcJe

Sale konferencyjne w przypadku wielu hoteli decydują o ich być albo nie być na rynku. Pokazał to 
ostatni kryzys, gdy często bardziej bolesny był dla nich spadek liczby organizowanych wydarzeń 
w obiekcie niż mniejsza liczba gości korzystających z noclegu. Teraz, gdy rynek znowu ruszył już tylko 
od samych hotelarzy zależy, czy organizatorzy konferencji, szkoleń i eventów skorzystają z ich ofer-
ty. Jak i czym ich przyciągnąć?

Wiktor kołakoWski

Jakość i niezaWodność sprzętu 
to koleJne kryterium, które  
ma podstaWoWe znaczenie przy 
Wyborze sali konferencyJneJ
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nie ma nic bardziej 
irytującego dla uczestników 

szkolenia, konferencji, czy 
spotkania biznesowego, 
niż jakiekolwiek odgłosy 
dochodzące z korytarza, 

sąsiedniej sali, czy z zewnątrz 
budynku.  
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osób.  ale oczekiwania będą mieli podobne: cicha  sala, dobry sprzęt multimedialny, wygodne, ergonomiczne 
meble,  profesjonalna obsługa i… to coś, co nazywa się nastrojem.

Akustyka
Nie ma nic bardziej irytującego dla uczestników szkolenia, konferencji, czy spotkania biznesowego niż jakiekol-
wiek odgłosy dochodzące z korytarza, sąsiedniej sali, czy z zewnątrz budynku.  Z drugiej strony równie irytujące 
jest, gdy nawet w niewielkiej sali trzeba się wytężyć, aby usłyszeć co mówi prowadzący. o tym decydują właści-
wości akustyczne pomieszczenia.
Żeby uniknąć takich niedogodności, właściciel hotelu musi pomyśleć o tym już na etapie projektowania i budowy 
obiektu, wymagając od architekta, aby uwzględnił ten aspekt i stworzył pomieszczenia, w którym wszyscy będą 

dobrze słyszalni nawet szepcząc. a czasa-
mi nie jest to dla architekta, szczególnie 
niedoświadczonego w projektowaniu sal 
konferencyjnych, takie oczywiste, bo 
może potraktować tę część hotelu jako 
najłatwiejszą do zaprojektowania. Po 
prostu cztery gołe ściany, do których 
wstawi się krzesła, meble i rzutnik. 
otóż nie jest to takie proste. ale można 
założyć, że zasady akustyki pomieszczeń 
architekt zna i wystarczy je tylko od niego 
wyegzekwować. Podstawą są tu dobrze 
dobrane parametry materiałów wykoń-
czeniowych, które powinny pochłaniać 
dźwięki. Jak to sprawdzić? Najlepiej 
poprosić o raporty akustyczne. 
w tego typu salach stosuje się też sufity 
pochłaniające dźwięki, grubsze niż 
w  innych częściach hotelu wykładziny 
dywanowe, odpowiednie okładziny 
ścienne nieodbijające dźwięków, np. 
drewniane panele perforowane, czy tka-
niny lub tapety dźwiękochłonne.  oprócz 
samych materiałów wykończeniowych, 
ważne jest, aby konstrukcja nośna paneli 
ściennych była stabilna i  nie wpadała 
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w drgania, gdyż źle wykonana może bardzo zaszko-
dzić akustyce wnętrza.

Sprzęt
Jakość i niezawodność sprzętu to kolejne kryterium, 
które ma podstawowe znaczenie przy wyborze sali 
konferencyjnej.  Złe nagłośnienie i nieczytelny obraz 
to elementy, które dyskwalifikują hotel jako miejsce 
organizacji konferencji. Projektor multimedialny, 
ekran, zestaw audio-wideo, mikrofon bezprzewodo-
wy i flipchart to standardowe wyposażenie, które 
musi znajdować się w każdej sali konferencyjnej. 
Ile to kosztuje? ekran projekcyjny (najlepiej elektrycz-
nie podnoszony i podwieszany pod sufitem) – ok.1,2 
tys. zł; projektor multimedialny (podwieszany pod 
sufitem i sterowany pilotem plus gniazdo w ścianie 
przy stole prezydialnym, do którego prowadzący 
może podpiąć urządzenie zewnętrzne, np. laptop lub 
kamerę) – ok. 2 tys. zł; nagłośnienie (bardzo często 
wykorzystywane są głośniki sufitowe, nie zajmują 
miejsca i nie angażują uwagi uczestników spotkania), 
ok. 10–12 tys. zł; rzutnik pisma – ok. 1,6 zł; mównica 
ok. 1,5 tys. zł–2 tys. zł; flipchart (najlepiej mobilny na 
kółkach) ok. 500 zł, a do tego rezerwowy laptop, który 
można wypożyczać wynajmującym salę – ok. 2000 zł 
plus oryginalne oprogramowanie Ms office – ok. 
1 tys. zł 
ale aby dzisiaj przyciągnąć klientów, takie wyposaże-
nie to już zdecydowanie za mało. aby zwiększyć swoją 

konkurencyjność, dobrze jest zaopatrzyć się w sprzęt 
rzadziej spotykany w hotelach, jak np. :
◙ tablica interaktywna – wyglądająca jak duża 
biała tablica, którą jednak można podłączyć do kom-
putera lub projektora multimedialnego. Uczestnicy 
spotkania mogą pisać notatki na tablicach oraz, dzię-
ki bezprzewodowemu podłączeniu do laptopa, prze-

łączać kontrolę nad nią między uczestnikami spotka-
nia. Utworzone materiały mogą być zapisane na 
dysku komputera. 
◙ monitory plazmowe i LCD – dzięki technologii 
full HD jakość obrazu jest doskonała. Można je 
instalować bezpośrednio na ścianach, pod sufitem, 
czy ustawiać na stojakach, jeśli mają wbudowany 
tuner tV oraz głośniki, mogą zastępować tradycyj-
ne telewizory.
◙ wizualizery – specjalne kamery polecane do 
mobilnych prezentacji, które zastępują tradycyjne 

rzutniki. Umożliwiają wyświetlanie materiałów z folii, 
książek i slajdów na ekranie projekcyjnym lub ścianie 
za pośrednictwem projektora multimedialnego, 
monitorów plazmowych, lcD czy tradycyjnych tele-
wizorów. aby zapewniać uczestnikom spotkania jak 
najlepsze warunki odbioru, należy też zapewnić moż-
liwość regulacji jasności światła poprzez tzw. inteli-
gentne sterowanie. Jednak przede wszystkim powin-
na być możliwość zasłaniania okien. Żaluzje lub rolety 
pozwolą wyeliminować wpływ  rozproszonego świa-
tła dziennego. Zaawansowane technologie pozwalają 
na zaprogramowanie odpowiednich scen świetlnych, 
dostosowanych do charakteru imprezy. często w 
przypadku sal ze światłem dziennym, sceny świetlne 
są połączone ze sterowaniem zasłonami. 

Meble
Umeblowanie sali konferencyjnej wydaje się być nie-
zbyt skomplikowane. trzeba kupić krzesła i stoły. 
tymczasem nawet w kompletnie wyciszonej sali 
korzystając z najnowszych rozwiązań technologicz-
nych, jeśli uczestnicy seminarium czy szkolenia spę-
dzą kilka godzin na niewygodnych krzesłach przy 
niedopasowanych stołach, to można być pewnym, że 
już więcej nie skorzystają z konferencyjnych usług 
hotelu. a nawet jeśli będą wygodne dla uczestników, 
to gdy okaże się, że każde waży sporo za dużo, a do 
tego nie da się ich szybko i sprawnie rozstawić i 
zebrać, to samemu hotelowi może odechcieć się 

bezWzględnie należy Wyznaczyć 
(i Wyszkolić) przynaJmnieJ Jedną 
osobę, która byłaby W stanie 
rozWiązać nieoczekiWany pro-
blem
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INwestycJe I wyPosaŻeNIe

organizować takie spotkania. Na szczęście rynek 
dostawców mebli konferencyjnych jest dość rozbu-
dowany, więc jest z czego wybierać. Umeblowanie 
sali musi zapewniać użytkownikom wygodę i swo-
bodę ruchów. ważnym czynnikiem jest zaplanowa-
nie odpowiedniej wielkości stołu konferencyjnego. 
Dla jednej osoby należy zarezerwować minimum 
70 m długości stołu. 
w salach konferencyjnych zazwyczaj stosuje się lek-
kie meble ruchome, dające możliwość swobodnej 
aranżacji przestrzeni. Przy ich wyborze należy kiero-
wać się funkcjonalnością i trwałością. Powinny 
zapewniać możliwość ich łatwego ustawiania w sali , 
jak i jej przearanżowywania. Najlepszym rozwiąza-
niem są tapicerowane krzesła sztaplowane (pozwa-
lające składać je w 10–12 elementowe zespoły i 
składować w magazynie) wykonane z lekkiego alu-
minium, ewentualnie stalowe (nieco cięższe) oraz 
stoły składane na stabilnych stelażach składanych w 
różnych wymiarach i kształtach. Można też sale kon-
ferencyjną wyposażyć w krzesła z podłokietnikami 
czy ruchomymi, demontowanymi blatami. oszczędza 
to miejsce na sali, ale czasami uniemożliwia ich szta-
plowanie. Poza tym, jednak zazwyczaj wygodniej 
jest siedzieć przy stole, jeśli oczywiście zapewniona 
jest odpowiednia ilość miejsca na każdego uczestni-
ka. Z drugiej strony, mogą się dobrze sprawdzić, jeśli 

w hotelu organizowanych jest dużo wydarzeń, pod-
czas których stosowane jest ustawienie kinowe.  
wystrój sal konferencyjnych powinien być utrzyma-
ny w stonowanym, neutralnym klimacie, sprzyjają-
cym skupieniu, którego nie rozprasza nadmiar kolo-
rów czy deseni. Najlepiej sprawdzają się kolory typu 
beż, brąz, niebieski. elementy metalowe powinny 
pasować do innych elementów metalowych, takich 
jak żyrandole, czy kinkiety, zaś kolory stołów do 
innych elementow drewnianych jak ościeżnice drzwi. 
wyjątek w wystroju sal konferencyjnych stanowi sala 
typu Board Room, która umeblowana powinna być 
w charakterze gabinetowym i wyposażona w droż-
szy sprzęt. stół jest w nich mocowany na stałe i 
wyposażony w gniazdka elektryczne i teletechniczne 
dla każdego uczestnika. Zazwyczaj są to sale na 8–12 
osób i oferują najbardziej zaawansowane rozwiąza-
nia teleinformatyczne, nawet z możliwością prowa-
dzenia telekonferencji. 

Personel
tak jak w każdej działalności usługowej, na końcu 
najważniejsi są ludzie. co z tego, że wyposażymy 
naszą salę konferencyjną w najnowocześniejszy 
sprzęt, skoro w przypadku najmniejszego problemu 
technicznego organizator spotkania zostaje pozosta-
wiony sam sobie, nie mogąc się doprosić u nikogo, 

aby pomógł mu wyjaśnić przyczynę awarii. 
szczególnie, że im ten sprzęt jest bardziej nowocze-
sny i specyficzny, tym większy problem potrafi spra-
wiać, a pamiętać trzeba, że większość mówców czy 
prezenterów nie ma z taką technologią do czynienia 
na co dzień.
Brak wsparcia technicznego ze strony personelu 
obiektu to najczęstszy zarzut mniej doświadczonych 
organizatorów klientów sal konferencyjnych. 
Bezwzględnie należy wyznaczyć (i wyszkolić) przy-
najmniej jedną osobę, która byłaby w stanie rozwią-
zać nieoczekiwany problem. a nawet jeśli okaże się, 
że też nie daje sobie z tym rady, to przynajmniej da 
poczucie bezpieczeństwa organizatorowi spotkania 
na zasadzie: „Proszę, to coś poważniejszego, a nie, że 
ja nie potrafię obsługiwać sprzętu”. 
każde spotkanie typu konferencyjnego to także 
„przerwy kawowe”. Jeśli uczestnikom spotkania 
zaserwuje się ciasto z ubiegłego tygodnia i kanapki z 
zeschniętym serem, którego goście hotelu nie zjedli 
poprzedniego dnia na śniadanie, a do tego nie 
można znaleźć nikogo, kto uzupełniłby kawę w ter-
mosie po pierwszym zaserwowaniu jej, to ani aku-
styka filharmonii, ani sprzęt jak z Nasa, ani przyjazny 
i ciepły wystrój sali w wygodne meble nie skłoni 
organizatora spotkania do podpisania kolejnego 
kontraktu.

remes w opalenicy



Rynek producentów dzieli się na firmy, które 
specjalizują sie w wykładzinach hotelowych 
oraz pozostałe, dla których stanowią one 
jedynie dodatek do innych rodzajów wykła-

dzin, np. biurowych, domowych itd. Dodatkowo można 
podzielić dostawców na tych, którzy specjalizują się w 
wykładzinach wełnianych oraz poliamidowych 

Producenci
Na rynku europejskim  jest trzech wiodących  producen-
tów  wykładzin, którzy specjalizują się w wykładzinach 
na zamówienie – produkowanych w technologii nadru-
ku indywidualnego. Są to duńskie Ege oraz niemieckie 
Maltzahn Carpet i Halbmond. Wszystkie trzy firmy ofe-
rują wykładziny poliamidowe oraz wełniane  (w Polsce 
sprzedają głównie poliamidowe, gdyż polskie wykła-
dziny wełniane produkowane przez Agnellę czy Kowary 
są dużo tańsze, ze względu na często tańsze  surowce i 
tańszą robociznę).  

Szacuje się, że łącznie posiadają one ponad połowę 
udziałów w rynku drukowanych wykładzin poliamido-
wych w Polsce. Zarówno Ege, jak i Halbmond działają w 
Polsce poprzez tzw.  wyłącznych dystrybutorów – 
Halbmond przez firmę Newmore, a Ege przez firmę 
Floorinvest.  Firmy te sprzedają  także inne wyroby: 
Florinvest – posadzki przemysłowe oraz wykładziny 
biurowe i hotelowe innych firm, Newmore –  okleiny 
ścienne oraz płytki dywanowe i wykładziny innych 
producentów. Malzahn działa przez wyłącznego przed-
stawiciela na Polskę, który organizuje sieć sprzedaży.

Na rynku działają także firmy, dla których wykładziny 
hotelowe stanowią jedną z grup oferowanych wykładzin. 
Do firm, które oferują kolekcje hotelowa można zaliczyć 
m.in. belgijskie Balta i Beaulieu, oferujące również kolek-
cje w nadruku indywidualnym, francuski Balsan, który 
oferuje  zarówno standardowe wykładziny hotelowe, jak i 

wykładziny na zamówienie, niemiecki Vorwerk, czy Sitin  
należący do włoskiego do koncernu Miro Radici. Brytyjski 
InterfaceFLOR specjalizuje się w projektowaniu, produkcji 
i sprzedaży wykładzin dywanowych w płytkach przezna-
czonych do budynków użyteczności publicznej, powierzch-
ni komercyjnych i mieszkalnych, ale na rynku hotelowym 
nie jest zbyt aktywny. 

Dystrybutorzy
Średnie ceny za wykładziny wahają sie od 8 do 20 euro 
za mkw. w zależności od gramatury, jakości wyrobu i 
polityki sprzedaży. Jednak z uwagi na małe marże ceno-
we na sprzedaży, producenci nie są w stanie sfinanso-
wać sieci sprzedaży, więc muszą sprzedawać przez 
pośredników, zwłaszcza że  w ostatnich czasach  inwe-
storzy wolą zakupić towar wraz z usługą czyli monta-
żem, aby uniknąć kłopotów i dyskusji na temat tego, czy 
zła jest wykładzina, czy raczej podłoże, czy może jakość 
położenia. 

Każdy z producentów korzysta z dystrybutorów, często 
tak organizując rynek, że poprzez swojego agenta w 
danym kraju (lub kilku krajach) stara się stworzyć sieć 
sprzedaży. Firmy zajmujące się sprzedażą lub montażem 
wykładzin najczęściej nie wiążą się obligującymi umowa-
mi z jednym producentów, aby nie zawęzić sobie asorty-
mentu, którym dysponują na rynku polskim.

Do największych dostawców na rynku wykładzin i 
tapet winylowych należy wymieniony już Newmore 

Rynek producentów i dostawców wykładzin dla hoteli jest bardzo rozbudowany, a przez to 
trudny do ogarnięcia dla inwestora, wkraczającego na rynek. Często trudny jest też do ogar-
nięcia dla hotelarzy, którzy już prowadzą swoje obiekty. Dlatego pokrótce przedstawiamy, 
jak on wygląda, kto jest kim i co oferuje.

Wiktor kołakoWski

Średnie ceny za Wykładziny 
Wahają sie od 8 do 20 euro/mkW. 
W zależnoŚci od gramatury, 
jakoŚci Wyrobu i polityki 
sprzedaży
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Średnie ceny za wykładziny 
wahają sie od 8 do 20 euro/

mkw. w zależności od grama-
tury, jakości wyrobu i polityki 
sprzedaży. jednak z uwagi na 
małe marże cenowe na sprze-
daży, producenci nie są w sta-

nie sfinansować sieci sprze-
daży, więc muszą sprzedawać 

przez pośredników, zwłaszcza, 
że  w ostatnich czasach  in-

westorzy wolą zakupić towar 
wraz z usługą czyli montażem, 

aby uniknąć kłopotów i dys-
kusji na temat tego czy zła jest 
wykładzina czy raczej podłoże 

czy może jakość położenia. 
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Wykładziny: 
rynek producentów i dystrybutorów
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INWEStyCJE I WyPOSAżENIE

Polska, który jest częścią brytyjskiego holdingu 
Newmor group. Oferuje kompleksowe systemy 
wykończenia ścian i podłóg różnych producen-
tów, jak Halbmon czy Vorwerk. Floorinvest, 
oprócz wykładzin Ege, oferuje też wykładziny 
takich producentów jak Maltzahn, Balsan,  czy 
amerykański Mohawk. 

Polmaster oferuje wykładziny dywanowe 
oraz winylowe okleiny ścienne (tapety obiek-
towe). Jest partnerem światowego lidera 
wykładzin typu axminster Brintons oraz produ-
centa wykładzin z włókien na wskroś barwio-
nych Beaulieu Commercial.

Polyflor Polska współpracuje z takimi fabry-
kami, jak Polyflor, produkujący wykładziny 
obiektowe z PCV, Paragon i Heckmondwike z 
Wielkiej Brytanii, Vorwerk, Shaw Contract 
group ze Stanów Zjednoczonych, Artigo z 
Włoch, Bentzon z Danii oraz Lg Hausys z Korei 
Południowej. Nie wszystkie z nich produkują 
wykładziny na rynek hotelowy. 

Wapol Wykładziny Obiektowe jest dystrybu-
torem wszelkiego rodzaju wykładzin. W swej 
ofercie ma m.in. wykładziny obiektowe do 
hoteli.  Współpracuje m.in. z Vorwerk i  Sit-in. 
tokel zajmuje się dostawą i montażem wykła-
dzin obiektowych. Jest przedstawicielem pro-
ducenta wykładzin dywanowych Balsan oraz 
producenta wykładzin PCV gerflor. 

Firma Ampel specjalizuje się w imporcie 
wykładzin obiektowych. Oferuje wykładziny 
takich producentów, jak: Balta, Lano, czy 
gerflor. No i jest Komfort, obecny w wielu 
miastach, który przekształca się bardziej w sieć 
salonów sprzedaży, gdzie oprócz wykładzin 
oferuje też, inny asortyment.  Sprzedaje asor-
tyment różnych producentów i dla mniejszych 
hotelarzy często stanowi główne źródło zaopa-
trzenia.

Jest też wiele lokalnych hurtowani wykła-
dzin, które także oferują tzw. wykładziny hote-
lowe. Sprzedaż jest realizowana przez deale-
row,  firmy handlowe, firmy meblowe, firmy 
monterskie, itp. Na rynku hotelowym działa 
coraz więcej małych, kompleksowo świadczą-
cych usługi firm.

Rynek producentów działa głównie przez 
pośredników, ale nie ma sieci, obejmujących 
cały kraj, nie licząc Komfortu, który jednak nie 
oferuje wykładzin w nadruku indywidualnym, 
przez co nie wchodzi w duże projekty hotelo-
we. Ale jest to jedyna sieciowa organizacja, 
przez którą można sprzedawać  standardowe 
wykładziny hotelowe. 

ŚCIERALNOŚĆ
według nowej klasyfikacji 22, 23, 32, 33 
klasy 22, 23 – wykładziny do użytku domowego 
klasa 32 – nadaje się do pokoju hotelowego, ale nie na korytarz 
klasa 33 – nadaje sie i do pokoju i na korytarz 
najlepiej jest więc zaopatrywać się w wykładziny w klasie 33,  gdyż są uniwersalne

(klasyfikacja typu 3-4-5 – heavy contract  normal contract to stare klasyfikacje; jeżeli 
dostawca podaje taką klasyfikację, to znaczy, że nie dopasował swoich wyrobów do 
nowych norm)

GRAMATURY 
wykładziny poliamidowe

900 g/mkw. – minimalna gramatura na hotel  2-gwiazdkowy

1000 – 1100 g/mkw.  – odpowiednia gramatura do hoteli  3-4-gwiazdkowych

1200 g/mkw.  – odpowiednia gramatura dla hoteli 4-5 gwiazdek, zwłaszcza na korytarzu 
(zwiekszona gramatura wydluza okres ekspoalatcji

1400 g/mkw. – spotyka się w apartamentach i pomieszczeniach klubowych w hotelach 4-5 
gwiazdkowych 
generalnie do hoteli zalecane są wykładzina typu welur (czyli cięta) oraz saxon (czyli ze 
skręconym i termicznie utrwalonym włóknem – podwójnym lub potrójnym, takie włókno 
daje najlepszy komfort i najlepszą wytrzymałość

uwaga: ze względu na presję cenową inwestorów  i chęć wygrania projektu niższą ceną 
niektórzy dostawcy zaczęli z powrotem ofertować do hoteli wykładziny cięte z włóknem 
prostym  o gramaturach ponizej 900 g/mkw. wykładziny takie nie dają wymaganego kom-
fortu i nie wytrzymują  10-letniej eksploatacji. zwłaszcza na hotelowych korytarzach.
 

PODKŁAD
komfort wykładziny można zwiększyć zamawiając wykładzinę na filcu, a nie na jucie,  
podkład filcowy moze być 300- lub 500-gramowy. podkład taki zwiększa tłumienie aku-
styczne, wycisza, polepsza komfort chodzenia oraz  tworzy dodatkową izolację termiczną. 
koszt  dodatkowy takiego podkładu wynosi 5-8 zł/mkw. są także niezależne podkłady 
z filcu, gumy itp., ale ze względu na wysoką ceną rzadko stosowane w polskich hotelach, 
z wyjątkiem zagranicznych hoteli sieciowych wyższych kategorii

  
cezary łaWida, maltzahn carpets

z włókien sztucznych (polipropylenowe i poliamidowe)
z włókien naturalnych (wełna)

Użyteczność w obiektach hotelowych:
- wykładziny polipropylenowe – tańsze; stosowane w obiektach o niższym i (rzadko) śred-
nim standardzie; o mniej elastycznych włóknach, przez co mają niższe normy wytrzymało-
ściowe; podatne na odkształcenia

- wykładziny poliamidowe – nieco droższe, stosowane w obiektach niższych, średnich i wyż-
szych kategorii, o bardziej elastycznych włóknach, dzięki czemu mają dużą wytrzymałość 
mechaniczna na tarcia i ścieranie 
-  wełna – najdroższa; do obiektów o najwyższym standardzie, butikowych, itp.- mieszanka 
80 proc. wełny 20 proc.- poliamidu lub nylonu;  duże walory estetyczne (miękkie, przyjem-
ne w dotyku), wytrzymałe, niełamliwe włókna; dobra izolacja cieplna i dźwiękowa; bardziej 
wymagające w czyszczeniu i eksploatacji.

RoDZaje wyKŁaDZin

poDstawowe paRaMetRy wyKŁaDZiny



W hotelach najczęściej stosowane są 
wykładziny poliamidowe lub mieszanki 
80 proc. wełny i 20 proc. poliamidu. 
Producenci zdecydowanie rzadziej reko-

mendują wykładziny polipropylenowe, ponieważ nie 
posiadają odpowiedniej wytrzymałości, a polipropylen 
nie jest wystarczająco sprężysty. Ugnieciony pod ciężkimi 
meblami, nie wraca do swojego pierwotnego kształtu 
tak szybko jak poliamid, przez co traci atrakcyjny wygląd. 

W hotelach rzadko też stosuje się wykładziny w 100 
proc. wełniane ze względu na ich mniejszą wytrzyma-
łość. W wykładzinach do obiektów użyteczności publicz-
nej wełnę miesza się z poliamidem, który zapewnia 
wykładzinie  niezbędną trwałość. Czysto wełniane 
wykładziny o podwyższonej wytrzymałości kosztują zaś 
niemal dwa razy drożej niż tak samo efektowne mieszan-
ki 80 proc. wełny i 20 proc. poliamidu. 

W przypadku ciągów komunikacyjnych polecane są 
wykładziny o podwyższonej wytrzymałości. Decydując 
się na wybór określonego pokrycia podłogowego należy 
wziąć pod uwagę, że natężenie ruchu w korytarzach i na 
schodach jest zdecydowanie większe niż w pokojach. Z 
tego względu w takich miejscach stosuje się głównie 
wykładziny poliamidowe, najbardziej odporne na wycie-
ranie i zagniecenia. 

Właściwie dobrana wykładzina powinna być gęściej 
tkana, co zapobiega wnikaniu brudu do jej wnętrza, uła-
twiając tym samym utrzymanie czystości. Możliwe jest 
także zastosowanie wykładzin mieszanych (wełna i 
poliamid), ale o zdecydowanie większej gramaturze runa 
i gęstości tkania, niż w przypadku wykładzin do pokoi 
hotelowych. 

Do zastosowania na schodach nadają się tylko wykła-
dziny oznaczone specjalnym piktogramem, informują-
cym o dopuszczeniu do montowania na schodach w 
obiektach publicznych. Biorąc pod uwagę odporność 
wykładziny na użytkowanie, jej sprężystość i wytrzyma-

łość, do pokoi hotelowych polecane wykładziny o klasie 
wytrzymałości 31-32, a na ciągi komunikacyjne o 
wytrzymałości 32-33.

Wszystkie wykładziny dywanowe do obiektów uży-
teczności publicznej muszą spełniać rygorystyczne 
normy trudnopalności i posiadać niezbędny atest 
potwierdzający zgodność z europejską normą w tej dzie-
dzinie. Minimalna klasa trudnopalności dla hoteli to Cfl-
s1. Niektóre wykładziny spełniają podwyższone wyma-
gania normy Bfl-s1. 

Wzory i kolory do pokoi hotelowych zależą od wystro-
ju wnętrza i są sprawą indywidualną dla każdego projek-
tu. Obok ponadczasowych wzorów typu COC (tzw. cross-
over), czyli cętkowanymi wykładzinami w różnych kolo-
rach, które doskonale kryją drobne zabrudzenia, coraz 
częściej stosuje się także indywidualnie dobierane wzory, 
drukowane na wykładzinie na potrzeby konkretnego 
hotelu. Dzisiaj nie jest już żadnym problemem wydruko-
wanie wykładziny z logiem firmy lub herbem danego 
obiektu. Niektórzy producenci oraz dystrybutorzy dyspo-
nują także wykładzinami o tych samych wzorach i różnej 
klasie użyteczności. takie zestawienie pozwala na lepsze 
wykorzystanie budżetu przeznaczonego na zakup wykła-
dziny, tańsze i mniej wytrzymałe wykładziny mogą być 
zastosowane do pokoi hotelowych, bardziej wytrzymałe 
i droższe doskonale sprawdzą się w ciągach komunika-
cyjnych. 

Angelika Popiołek, Sklepy Komfort S.A.

Do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, szczególnie w obiektach użyteczności publicznej, najlepiej 
nadają się wykładziny dywanowe. Wykładziny do pokoi hotelowych powinny być miękkie  i efektow-
ne, a równocześnie na tyle wytrzymałe, żeby zachowały swoje właściwości przez dłuższy czas. 

angelika popiołek

WłaŚciWie dobrana Wykładzina 
poWinna być gęŚciej tkana,  
co zapobiega Wnikaniu brudu  
do jej Wnętrza, ułatWiając tym 
samym utrzymanie czystoŚci
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w przypadku ciągów komu-
nikacyjnych polecane są wy-

kładziny o podwyższonej wy-
trzymałości. Decydując się 
na wybór określonego po-

krycia podłogowego należy 
wziąć pod uwagę, że natęże-
nie ruchu na korytarzach i na 

schodach jest zdecydowa-
nie większe niż w pokojach. 

Z tego względu w takich 
miejscach stosuje się głów-

nie wykładziny poliamidowe, 
najbardziej odporne na wy-

cieranie i zagniecenia. 
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Jakie WyKłADZINy 
do jakich pomieszczeń



Łóżka hotelowe skręcane 
– najniższe koszty transportu na rynku!

Łóżka hotelowe produkcji Miladesign są jedynymi na ryn-
ku polskim dostarczanymi w paczkach. Dzięki temu koszt 
transportu nie przekracza 25 zł netto za sztukę przy dosta-

wie w dowolne miejsce w polsce. Bazą łóżka są nogi o specjal-
nej konstrukcji, które wyposażone są w gniazda do osadzenia 
elementów ramy oraz otwory technologiczne do montażu ze-
wnętrznych osłon zagłówków. Konstrukcja nóg pozwala na ze-
stawienie łóżek parami bez szczeliny między materacami. stan-
dardowo dwie nogi wyposażone są w rolki jezdne do łatwego 
odsuwania łóżka do ściany. 
w długich elementach ramy wykonane są kieszenie do osadze-
nia rusztu pod materac. pozwala to na łatwy montaż i ewentu-
alną wymianę uszkodzonych w trakcie eksploatacji elementów 
rusztu bez konieczności demontażu łóżka. Ruszt pod materac 
może być wykonany z listew sprężynujących ze sklejki lub pro-
fili metalowych. w ofercie dostępne są również bazy metalowe 
pod materace z ramą drewnianą. 

istotnym założeniem, nad którym pracowali nasi konstruktorzy 
było uzyskanie dużej sztywności i niskiej wagi. waga podsta-
wowa dla modelu L 090 Ls (zdjęcie), o wymiarach 90x200 cm, 
wynosi zaledwie 21,1 kg. 
ponadto Miladesign jest najdynamiczniej rozwijającym się w 
polsce producentem i eksporterem podstaw do stolików ba-
rowych i kawiarnianych o różnych wysokościach, jak również 
podstaw do stołów bankietowych i konferencyjnych. wszystkie 
podstawy występują dodatkowo w wersji z odkładanym bla-
tem. 

produkujemy również stelaże metalowe do biurek, stołów i ga-
binetów o różnych kształtach oraz szeroką gamę elementów 
uzupełniających. w swojej ofercie posiadamy również media 
porty z możliwością doboru różnych gniazd zasilających. 

Zapraszamy do współpracy!

l090lm

l090ls

miladesign
ul. zacisze 7, 15-138 białystok

tel./Fax.: 85 664 74 30/31, kom: 660 756 077
www.miladesign.com.pl    mila@miladesign.com.plpR
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Jest jeszcze wiele innych pomysłów wykreowanych 
przez działy marketingu szukające nowych ryn-
ków zbytu dla dotychczasowej produkcji. W wyżej 
wymienionych przypadkach produkty nie spełnia-

ją definicji określenia „tapety”, ponieważ wymagają  
dodatkowych czynności polegających na nakładaniu jed-
nej lub wielu powłok malarskich, bądź też nie są w postaci 
gotowej do naklejenia taśmy dającej finalny efekt dekora-
cyjny.

Wprawdzie takie nazewnictwo funkcjonuje w Polsce od 
wielu lat, należy jednak pamiętać, że czym innym są róż-
nego rodzaju słowo-twory, przyjęte jako potoczna nazwa, 
często bardzo myląca i z zasady nie oddająca sedna spra-
wy, a czym innym są nazwy i określenia zgodne z zasada-
mi ich nadawania. Niestety, coraz częściej zasady te są 
łamane.

Dlaczego producenci nazywają swoje produkty tapeta-
mi? Ponieważ tapety ścienne są nazwą powszechnie znaną 
w Europie od setek lat i skraca to znacznie okres promocji 
produktu i jego akceptacji przez odbiorców. to daje firmom 
duże oszczędności i  pozwala w  krótkim czasie osiągnąć 
dobre wyniki finansowe.

Wallpaper i Wallcovering
Przedstawmy więc definicje. tapeta „Wallpaper” jest to 
produkt dający gotowy efekt dekoracyjny, w postaci taśmy 
o przeciętnej szerokości 52 do 70 cm, nawiniętej na rolkę, 
wykonany na bazie papieru, który może być barwiony, tło-
czony, powlekany cienką warstwą winylową lub poliestro-
wą, może być to papier barwiony i  powlekany lakierem 
nabłyszczającym lub matowym. tapeta po naklejeniu na 
podłoże nie wymaga  nakładania dodatkowych warstw 
dekoracyjnych ani zabezpieczających. to jest bardzo 
ważne. tapety konfekcjonowane są najczęściej w  postaci 
eurorolek, szerokości 52 cm i długości pasa tapety do ok. 

10 m. Czasem rolki są szersze – do 70 cm, jednak ich dłu-
gość na rolce nie przekracza 20 m. Okleina ścienna 
„Wallcovering” jest to produkt dający gotowy efekt dekora-

Należy zacząć od tego, co nie jest ani tapetą, ani okleiną ścienną? A nie są nią: włókno szklane, tkane 
o różnych wzorach przeplotu i w postaci włókniny; farba malarska, zwana przez niektórych producen-
tów  „płynną tapetą”, nakładana pędzlem; tzw.  tapeta japońska, w postaci płynnej pulpy nakładanej 
jak tynk dekoracyjny; podkład malarski, w postaci papierowej taśmy, zwanej „raufazą”. 

mariusz jarymoWicz

W europie są cztery najWiększe 
Firmy, zajmujące się produkcją 
oklein  Ściennych na potrzeby 
hoteli: Vescom, neWmore, mura-
spec i bn interna international 
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 tapeta  - wallpaper - jest to pro-
dukt dający gotowy efekt deko-
racyjny w postaci taśmy o prze-
ciętnej szerokości 52 do 70 cm, 

nawiniętej na rolkę, wykona-
ny na bazie papieru, który może 
być powlekany cienką warstwą 

winylową lub poliestrową. okle-
ina ścienna - wallcovering - jest 
to produkt dający gotowy efekt 

dekoracyjny, w postaci taśmy 
o przeciętnej szerokości 110 do 

140 cm, nawiniętej na rolkę, wy-
konany na bazie winylowej lub 
tekstylnej. Może być powleka-

ny dodatkowymi warstwami 
ochronnymi, wzmocniony pod-
kładem tekstylnym tkanym lub 

z włókniny syntetycznej.

2O12

Wszystko 
o okleinach i tapetach
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cyjny, w postaci taśmy o przeciętnej szerokości 110 
do 140 cm, nawiniętej na rolkę, wykonany na bazie 
winylowej lub tekstylnej. Może być tłoczony, bar-
wiony w masie lub z nadrukiem, powlekany dodat-
kowymi warstwami ochronnymi, wzmocniony pod-
kładem tekstylnym tkanym lub z  włókniny synte-
tycznej.

Okleina ścienna, również nie wymaga dodatko-
wych zabezpieczeń ani malowania. Okleiny konfek-
cjonowane są w  rolkach o  długości od 25 do 50 m 
w zależności od gramatury.

te definicje-opisy pozwolą samodzielnie rozpo-
znawać, z  jakim produktem mamy do czynienia. 
Może to uchronić przed podejmowaniem pochop-
nych decyzji, np. przy akceptowaniu tak zwanych 
zamienników.

Tapety na bazie papieru
Jeżeli chodzi o  świat producentów tapet na bazie 
papieru, sprzedawanych w  postaci eurorolek lub 
rolek o szerokości poniżej 70 cm, to dla odbiorcy nie 
ma praktycznie znaczenia z  jakiego źródła kupuje 
towar, ponieważ produkty te nie podlegają rygorom 
kontroli produkcji i dostaw takim, jak szerokie okle-
iny ścienne, przeznaczone na rynek inwestycyjny.

Z  założenia, wzornictwo i  sposób tłoczenia ma 
maskować ewentualną niejednorodność w  grafice 
czy kolorystyce tych produktów. Jest to wystarczają-
co dobry zabieg dla rynku konsumenckiego, gdzie 
kupowane są małe ilości, instalowane często przez 
osoby prywatne lub domorosłych fachowców.

Są to produkty piękne, ale o bardzo ograniczonej 
żywotności. Ich okres przetrwania w  warunkach 
hotelowych jest bliski dwóch lat. Większość z  nich 
jest palna i słabo znosi częste mycie. W tym przypad-
ku powiedzenie „częste mycie skraca życie” jest jak 
najbardziej na miejscu.

Szerokie okleiny ścienne
Szerokie okleiny ścienne przeznaczone są dla inwe-
storów, którzy mają na uwadze trzy podstawowe 
elementy:
◙ trwałość 
◙ specjalnie zaprojektowane,  policzone na wiele 
lat, nie nudzące się wzornictwo
◙ bezpieczeństwo w zakresie higieny i ochrony prze-
ciw pożarowej

Dostawców oklein ściennych jest o  wiele mniej 
niż dostawców tapet. W  tym jednak przypadku 
o wiele istotniejsza jest kwestia od kogo kupujemy 
produkty. Dlaczego? Ponieważ dostawca powinien 
być jednocześnie uczciwym, znającym się na pro-
dukcie doradcą. Okleiny ścienne spełnią swoje zada-
nie, kiedy będą dobrze dobrane, ale przede wszyst-

kim, kiedy zachowana zostanie ciągłość kontroli 
jakości i zgodności dostaw od producenta do końco-
wego klienta. Jest to ważne, ponieważ pełna kontro-
la drogi, jaką odbywa produkt zanim zostanie zain-
stalowany, jest tym, co poza wytrzymałością i para-
metrami użytkowymi wyróżnia je od zwykłych tapet 
dostępnych w marketach czy tysiącach małych skle-
pów, gdzie na ogół  nie zwraca się uwagi na numer 
serii produkcyjnej czy też dobór firmy, która wykona 
naklejanie produktu na ścianę we właściwy sposób. 

Rynek producentów i edytorów
W Europie są cztery największe firmy, które zajmu-
ją się produkcją oklein ściennych na potrzeby inwe-
stycji biurowych i  hotelowych. Są to Vescom, 
Newmore, Muraspec  i  BN Inernational. Firmy te 
blisko 90 proc. oferowanych produktów produkują 
samodzielnie.

Spośród nich dwie mają swoje własne spółki, 
które bezpośrednio reprezentują ich interesy  
w Polsce. Są to Vescom i Muraspec. Pozostałe dzia-
łają poprzez wyłącznych dystrybutorów.

Są jeszcze na polskim rynku firmy, które sprze-
dają pod swymi markami, nie będąc jednocześnie 
producentem. to są tak zwani edytorzy; firmy, 
które oferują produkty zaprojektowane na ich 
wyłączny użytek, ale trudne jest do ustalenie miej-
sce ich produkcji. Edytorzy są pośrednikami, którzy 
mają dobrze rozwinięte działy marketingu i często 
oferują bardziej przykuwającą uwagę klienta kolo-
rystykę i mocniejsze wzornictwo, tak zwane „tren-
dowe”. Edytorzy jednak rzadko kiedy mogą ofero-
wać daną kolekcję przez wiele lat. Zwykle kupują 
określone ilości produktów po bardzo dobrej cenie, 
aby je sprzedać z  odpowiednim zyskiem zanim 
wyjdą z mody. Również obsługa na poziomie logi-
styki jest mniej elastyczna i dopasowana do klien-
ta, ponieważ nie mają bezpośredniego wpływu na 
ewentualne problemy występujące u  producenta 
Rynek oklein kontraktowych rządzi się kilkoma 
prostymi zasadami. Ważne, aby o  nich pamiętać 
podejmując decyzję co do zakupu produktów dla 
swojego hotelu. Czasem dobrą decyzją jest zakup 
bardzo atrakcyjnego produktu od edytora, czasem 
jednak, podejmując się większego zadania inwe-
stycyjnego, dobrze jest zwrócić się do dostawcy 
związanego z  producentem. I  już przy pierwszym 
spotkaniu należy zorientować się nie tylko w kolek-
cjach oferowanych przez firmy, ale przede wszyst-
kim spytać się o to, jak wygląda krok po kroku reali-
zacja zamówienia oraz ewentualna obsługa rekla-
macji czy też możliwość zakupu dodatkowych ilo-
ści, zgodnych z  pierwotnie zakupionym wzornic-
twem i kolorystyką.



Okręgi, kwadraty i  trójkąty – to najświeższy 
trend w aranżacji łazienek hotelowych, który 
trafił tu z  projektów łazienek domowych, 
a wiadomo, że „hotel to drugi dom”. 

Modernistycznie i minimalistycznie
Modernistyczne i  minimalistyczne wnętrze kojarzy się 
przede wszystkim z surową formą, niewielką liczbą dodat-
ków i kolorystyczną prostotą. Geometryczne motywy gra-
ficzne, kubistyczne kształty armatury i  nietypowa forma 
ceramiki to pomysły na odważną i  modną aranżację 
łazienki, która udowodni każdemu gościowi przekraczają-
cemu jej próg, że trafił do hotelu znającego się na najnow-
szych trendach. Rysowane jak od linijki figury dodają 
wnętrzu harmonii i ładu, jednocześnie przyciągając wzrok 
ciekawym detalem.

Jednak zanim geometria na dobre wkroczy do łazienki, 
trzeba zadbać, aby odpowiednio komponowała się z resz-
tą przestrzeni. W modernistycznej łazience bardzo istotne 
jest ustalenie dominującego motywu, który uporządkuje 
wnętrze, a  jednocześnie nada mu wyjątkowy charakter. 
Efekt ten można osiągnąć na przykład przez zastosowanie 
nietypowego materiału: drewna, stali nierdzewnej lub 
kamienia. Szczególną uwagę należy przyłożyć do wyboru 
płytek ceramicznych. Należy szukać nie tylko oryginalnych 

wzorów, ale także faktur i formatów. Efektowne są zarów-
no wielkogabarytowe kafle, jaki i drobna mozaika. Surową 
formę prostego wnętrza można przełamać wyrazistym, 
energetycznym kolorem. 

Złoto, soczysta limonka i intensywny fiolet to odcienie, 
które obecnie dominują w  propozycjach architektów 

wnętrz. Jeśli hotel woli poruszać się w klasycznej palecie 
barw, biel ceramiki można zestawić z ciepłym brązem lub 
kontrastową czernią. 

Kubistyczny detal
– W  urządzonej w  minimalistycznym stylu łazience to 
dodatki decydują o  całości wystroju – mówi Anna 
Kowalska, ekspert z firmy Deante, producenta wyposaże-
nia łazienek. – Nietypowy kształt armatury albo interesu-
jący motyw graficzny umieszczony na panelu prysznico-

Zgodnie z najnowszymi trendami w projektowaniu hoteli, łazienki stały pełnoprawnym elementem 
pokoju do tego stopnia, że stanowią z nią jedną, oddzieloną jedynie szybą, całość. Dlatego projekt i 
wyposażenie tej części „jednostki mieszkalnej” stały się istotne, jak nigdy wcześniej
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Pokój 
z łazienką

Geometryczne motywy GrAficzne, 
kubistyczne ksztAłty ArmAtury  
i nietyPowA formA cerAmiki to 
Pomysły nA odwAżną i modną 
ArAnżAcję łAzienki hotelowej
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poza samym designem przy 
wyposażaniu łazienki hotelo-

wej należy pamiętać też np. 
o tym, że ze względu na in-

tensywność eksploatacji jakiej 
poddane są elementy łazien-
ki trzeba zadbać o ich właści-

wą jakość i trwałość. szczegól-
nie powinno to dotyczyć tych 

elementów, które są na stałe 
związane z substancją budyn-

ku (wanna, brodzik, elemen-
ty podtynowe itp.), gdyż ich 

ewentualna wymiana w przy-
padku przedwczesnego zu-

życia spowodowanego złym 
wyborem, nie będzie ani ła-

twa ani tania.

2O12



zanim geometria na dobre wkro-
czy do łazienki trzeba zadbać, aby 

odpowiednio komponowała się 
z resztą przestrzeni
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wym potrafią skupiać na sobie uwagę i decydować 
o klimacie całego wnętrza. pamiętajmy jednak, że 
jeden wyrazisty akcent dużo lepiej podkreśli cha-
rakter aranżacji niż nagromadzenie niewielkich 
elementów. 
W  roli efektownej dekoracji mogą sprawdzić się: 
ustawiona na solidnym blacie stylowa umywalka 
albo zaskakujący nietypowym wzornictwem panel 
prysznicowy. Kubistyczne motywy dekoracyjne, na 
przykład w  postaci umieszczonej pod taflą szkła 

grafiki, podkreślą charakter wnętrza, jednocześnie 
dodając mu wzorniczej ekstrawagancji. Ale stosu-
jąc nietypowe rozwiązania, należy pamiętać, aby 
dodatki powielały zastosowane już w  aranżacji 
motywy czy materiały, takie jak stal czy szkło. 

Geometria w formie
inspirowana kubizmem łazienka to przede wszyst-
kim położenie nacisku na design wszystkich 

poszczególnych elementów wyposażenia. Jeśli we 
wnętrzu dominują kąty proste i płaskie krawędzie, 
dobrze jest zastosować tę zasadę do całej aranżacji: 
od ceramiki przez kształt mebli aż po detale. 

Eleganckie w swojej prostocie są umywalki, bro-
dziki, a  nawet sanitariaty przypominające kształ-
tem sześciany lub prostopadłościany. Do kubistycz-
nych form bez trudu można dobrać także uzupeł-
niającą się stylistycznie armaturę: zaprojektowaną 
w formie prostych, równoległych płaszczyzn bate-

rię umywalkową i natryskową czy opartą na planie 
kwadratu głowicę deszczowni.

Nowoczesna łazienka charakteryzuje się płaski-
mi powierzchniami i  unikaniem nagromadzenia 
niepotrzebnych rzeczy. Duże lustro, zamiast opra-
wiać w  ozdobną ramę, lepiej zamontować bezpo-
średnio na ścianie, aby stanowiło jedną powierzch-
nię wraz z płytkami. tradycyjną, półokrągłą kabinę 
prysznicową można zastąpić minimalistyczną 

w  formie kabiną typu walk-in lub po prostu taflą 
szkła. pamiętać należy o  rzeczy najważniejszej – 
o  spójności kompozycji, ponieważ jedynie konse-
kwencja w  aranżacji pozwoli stworzyć prawdziwie 
eleganckie, modernistyczne wnętrze, które zachwyci 
gościa i skłoni go do powrotu. A wcześniej do urzą-
dzenia własnej łazienki według wzoru podpatrzone-
go w  hotelu, co będzie dodatkowym argumentem, 
że warto korzystać z oferty tego obiektu, bo tam się 
znają i na gościnności i na wyposażeniu wnętrz. 

Trwałość, czystość, bezpieczeństwo
Ale poza samym designem przy wyposażaniu 
łazienki należy pamiętać też o innych rzeczach. Np. 
o tym, że ze względu na intensywność eksploatacji 
jakiej poddane są elementy łazienki trzeba zadbać 
o  ich właściwą jakość i  trwałość. Szczególnie 
powinno to dotyczyć tych elementów, które są na 
stałe związane z substancją budynku (wanna, bro-
dzik, elementy podtynowe itp.), gdyż ich ewentu-
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alna wymiana w  przypadku przedwczesnego 
zużycia spowodowanego złym wyborem, nie 
będzie ani łatwa ani tania. Dodatkowo wiązać się 
będzie z  uciążliwym remontem, a  tym samym 
z wyłączeniem pokoju ze sprzedaży. 

istotnym kryterium wyboru powinna być rów-

nież łatwość utrzymania w  czystości. Ma tu zna-
czenie nie tylko materiał z  jakiego wykonane są 
elementy wyposażenia (zdecydowanie lepiej spi-
sują się ceramika, stal emaliowana niż tworzywa 
sztuczne). Należy pamiętać, że nawet kształt 
poszczególnych elementów wpływa na łatwość 
i  czas ich czyszczenia. im bardziej gładkie 
powierzchnie, z mniejszą ilością zakamarków, tym 
mniejszy nakład pracy i  środków czystości. i  tu 

akurat najnowsze geometryczne trendy bardzo 
dobrze wpisują się w pragmatykę utrzymania czy-
stości, a  hotelarze powinni trzymać kciuki za to, 
aby ta moda utrzymywała się jak najdłużej.

Bardzo ważny, o  ile nie najważniejszy przy 
wyborze wyposażenia łazienki hotelowej jest taki 

dobór sprzętów, aby spełniały one najwyższe kry-
teria bezpieczeństwa użytkowania. przykładem 
może być zastosowanie armatury termostatycznej, 
która chroni przed przypadkowym oparzeniem 
oraz stosowanie powierzchni antypoślizgowej 
w  brodziku lub wannie, aby zabezpieczyć przed 
poślizgiem w trakcie kąpieli. ponadto należy uni-
kać ostrych krawędzi, które mogą być potencjalnie 
niebezpieczne dla gościa. 

bArdzo istotne jest ustAlenie dominująceGo motywu, który uPo-
rządkuje wnętrze, A jednocześnie nAdA mu wyjątkowy chArAkter. 

możnA to osiąGnąć nP. Przez zAstosowAnie nietyPoweGo mAteriAłu: 
drewnA, stAli nierdzewnej lub kAmieniA 
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Wszystko to powoduje, że otwarcie SPA jest 
niezwykle trudnym i  pracochłonnym 
wyzwaniem, nawet dla tych, którzy dosko-
nale znają tę branżę. 

Poszukiwania i ostateczny wybór wyposażenia do ośrodka 
SPA to etap inwestycji, do którego inwestorzy powinni 
podejść ze szczególną starannością.  Ale nawet poświęcenie 
tej kwestii znacznej ilości czasu wcale nie oznacza, że wybór 
sprzętu oraz marki będzie dobry i  optymalny dla danego 
ośrodka. Często z powodu niewiedzy, osoby analizujące ofer-
ty dystrybutorów i producentów nie zwracają uwagi na naj-
istotniejsze aspekty, kierując się jedynie własnymi upodoba-
niami, a nie tym, co będzie najatrakcyjniejsze dla klienta.

Od czego zacząć
Wielu inwestorów zaczyna tworzenie swojej inwestycji od 
projektu architektonicznego, a to niestety jest podstawo-
wym błędem. Kluczem do sukcesu w tej kwestii jest roz-
poczęcie działań od opracowania koncepcji SPA, przy któ-
rej tworzeniu należy pamiętać o tym, aby nie być „wszyst-
kim dla wszystkich”. 

Dobra koncepcja powinna uwzględniać uwarunkowa-
nia geograficzne, gospodarcze, ekonomiczne oraz demo-
graficzne. Daje to możliwość wykorzystania naturalnych 
dóbr, od których może też zależeć wybór marki kosme-
tycznej. Dla przykładu, w  ofercie SPA w  Ciechocinku, czy 
też w  Busku Zdroju powinny znaleźć się  zabiegi z wyko-
rzystaniem solanek. 

Dokument zawierający opis koncepcji SPA powinien rów-
nież obejmować strategie oraz założenia architektoniczne 
i terapeutyczne ośrodka, które są niezwykle ważne i stano-
wią podstawę do planu marketingowego oraz biznesowego, 
jak i samej polityki kadrowej. Nie można przy tym pominąć 

badania konkurencji. Szczegółowa analiza rynku pod tym 
kątem pozwoli nam podpatrzeć, co ma konkurencja, dzięki 
czemu będziemy wiedzieć czego nie powielać, jaka jest poli-
tyka cenowa oraz zapotrzebowanie rynku w danym regionie.  
Pomoże nam to zbudować atrakcyjne menu SPA oraz zapew-
ni nowe usługi atrakcyjne dla potencjalnych  klientów.

Cechy strefy Wellness
Niezbędnym warunkiem w doborze wyposażenia do SPA jest 
ustalenie specyfikacji ośrodka. Poszczególne cechy strefy 
Wellness mają zasadniczy wpływ na układ, rodzaj oraz liczbę 
urządzeń.  Istotna jest również specyfikacja grupy potencjal-
nych klientów, do których będzie adresowana oferta SPA. 
W miejscach, gdzie znajduje się basen oraz kompleks łaźni 

i saun, kapsuła SPA nie będzie atrakcyjnym elementem uzu-
pełniającym ofertę. Natomiast tam, gdzie zabrakło miejsca 
na taką infrastrukturę, kapsuła idealnie uzupełni menu. 
Miejsca bazujące na filozofii Wellness w ścisłym tego słowa 
znaczeniu powinny skupić się na wyborze komfortowych 
leżanek oraz kosmetyków bazujących na składnikach orga-
nicznych. Z kolei SPA o profilu medycznym  powinno wyróż-

KryterIA doboru 
wyposażenia i kosmetyków 

do koncepcji SPA
Zainteresowanie tematyką usług SPA rośnie z roku na rok. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie 
firmy kosmetyczne wyprzedzają się w propozycjach nowych marek oraz sprzętu. Taka sytuacja 
powoduje, że powstaje wiele pytań. Jaki sprzęt wybrać, aby był najbardziej opłacalny? Która marka 
kosmetyczna jest najlepsza i spełni oczekiwania inwestora, managera oraz samych klientów? 
 Co wybrać?

Beata adamczyk

miejsca Bazujące na filozofii 
Wellness W ścisłym tego słoWa 
znaczeniu poWinny skupić się na 
WyBorze komfortoWych leżanek 
oraz  kosmetykóW Bazujących 
na składnikach organicznych
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wielu inwestorów zaczyna two-
rzenie swojej inwestycji od pro-

jektu architektonicznego, a to 
niestety jest podstawowym błę-
dem. Kluczem do sukcesu w tej 

kwestii jest rozpoczęcie dzia-
łań od opracowania koncepcji 

spa, przy której tworzeniu nale-
ży pamiętać o tym, aby nie być 

„wszystkim dla wszystkich.  Do-
kument zawierający opis kon-

cepcji spa powinien również 
obejmować strategie oraz za-

łożenia architektoniczne i tera-
peutyczne ośrodka, które są nie-

zwykle ważne i stanowią pod-
stawę do planu marketingowe-

go oraz biznesowego, jak i sa-
mej polityki kadrowej.
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niać się zaawansowanym sprzętem medycyny estetycznej. Wyznacznikiem w wybo-
rze marki oraz sprzętu będzie również nazwa ośrodka, dla przykładu ośrodek 
o nazwie eco Spa powinien budować swoją ofertę wyłącznie w oparciu o naturalne 
surowce.  Istotne jest, aby nie rozbudowywać oferty w nieskończoność, ale wyraźnie 
skupić się na profilu SPA i co za tym idzie jego wyjątkowości. oferta powinna wyróż-

niać się spośród wielu innych w danym regionie.  Zanim podejmiemy decyzję o zaku-
pie sprzętu, musimy mieć jasno określony budżet. Przygotowanie dobrego planu 
biznesowego i sprawdzenie jego realności to podstawa, to również moment, kiedy 
tworzymy swoją wizję działania, precyzujemy strategie biznesowe. 

Ile marek mają firmy?
elementem, na który również warto zwrócić uwagę jest informacja o liczbie marek, 
jakie mają w  swojej ofercie firmy dystrybuujące sprzęt i  kosmetyki. Informacja ta 
może znacznie wpłynąć na warunki współpracy, gdyż jeżeli będziemy zamawiać 
kosmetyki i  sprzęt od jednego dostawcy, możemy liczyć na dodatkowe bonusy 
w postaci rabatów czy dodatkowych szkoleń. Z drugiej strony jest to o tyle ważne, że 
ograniczenie oferty do jednej marki kosmetyków może nie być mile widziane przez 
gości, którzy mogą ocenić ją jako mało atrakcyjną. Ważnych szczegółów, na które 
należałoby zwrócić uwagę przy wyborze produktów oraz sprzętu mamy długą listę, 
dlatego nie będzie to łatwe zadanie. Mając to na uwadze, wielu inwestorów pozosta-
wia to zadanie profesjonalistom, którzy są dobrze zorientowani w  ofertach oraz 
warunkach proponowanych przez producentów i dystrybutorów. 

Do wyboru mamy firmy konsultingowe wyspecjalizowane w  branży salonów 
i SPA lub doradców handlowych pracujących dla firm oferujących określone marka-
mi. Zanim jednak skorzystamy z  usług proponowanych przez profesjonalistów 
zwróćmy uwagę na to, czy:
◙ patrzą globalnie,
◙ uwzględniają koncepcję ośrodka,
◙ celem jest klient SPA, a nie menedżer czy właściciel,
◙ nie traktują konkurencji jako „wroga”,
◙ są świadomi, że to wspólny biznes,
◙ informują  o zasadach współpracy z danym dostawcą, tj. terminy oraz sposoby 
płatności, serwis sprzętu, szkolenia dla personelu, terminy realizacji zamówień.

Jak widać, sukces takiego przedsięwzięcia, jakim jest dobór usług, a co za tym idzie 
sprzętu i marki kosmetycznej do zamysłu każdego obiektu, w którym będą świadczo-
ne usługi kosmetyczne, jest bez wątpienia wieloetapowym procesem, gdzie każdy 
z etapów jest niezmiernie ważny i jednocześnie zależny od pozostałych. 

Konsekwencja jest określeniem, które znakomicie oddaje ten proces. Jej efektem 
jest powstanie przemyślanych rozwiązań, które tworzą spójny układ. Dzięki temu 
klienci w takim obiekcie mogą odnaleźć spokój i doświadczyć stanu relaksu. to spra-
wia, że widać, iż wszystko zostało tu dobrze przemyślane i nic nie zostało oddane 
przypadkowi. 

Autorka prowadzi firmę Spa-Konsulting

P R O J E K T A N C I 
• EPSTEIN Sp. z o. o.
• Frederic Yzerman
• Kaczmarek STUDIO S.C. 
• CUBIC projekt
• KOLORPLUS

D E W E L O P E R Z Y 
• SKANSKA S.a.
• HOCHTIEF polska S.a.
• Rdbud Sp. z o. o.
• Invest Komfort S.a.
• ALLCON Budownictwo 
   Sp. z o. o. S.K.A.

N A S Z E  R E A L I Z A C J E 
• Le Meridien Bristol*****, Warszawa
• Hotel Sofitel Grand*****, Sopot
• Vine Resort & SPA****, Gł´boczek
•  Best Western Hotel ˚ubrówka****, 

Białowie˝a
• Hotel Bulwar****, Toruƒ
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W miejscach gdzie znajduje się Basen oraz kom-
pleks łaźni i saun, kapsuła spa nie Będzie  atrak-

cyjnym elementem uzupełniającym ofertę. 
natomiast tam gdzie zaBrakło miejsca na taką 

infrastrukturę, kapsuła idealnie uzupełni menu
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Zarządzanie finansami stanowi bardzo ważny 
czynnik powodzenia obiektu i  pozytywnej 
oceny zarządzającego nim managera SPA. 
Nieznajomość zasad ekonomii może być przy-

czyną dużych problemów oraz utraty zaufania inwesto-
rów. W  celu zminimalizowania ryzyka niepowodzenia 
warto poznać niuanse finansowej polityki SPA i zagadnie-
nia kalkulacji tych usług.

Każdy manager obiektu SPA chce pochwalić się dobry-
mi wynikami finansowymi i  mądrym gospodarowaniem 
powierzonymi walorami w  postaci produktów do zabie-
gów kosmetycznych czy efektywnym wykorzystywaniem 
sprzętu do zabiegów SPA.

Kalkulacja każdego zabiegu
Zacząć należy od podstawowych pojęć, jakie należy 
poznać i przyswoić sobie, aby dobrze kierować finansami 
hotelowego SPA.

 Koszty - bywają różne i aby je prawidłowo sklasyfiko-
wać z trzeba znać ich strukturę oraz rolę, jaką odgrywają 
w finansach SPA. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że do 
wykonania zabiegów niezbędne są kosmetyki, jednak 
wielu managerów nie posiada informacji, jaki jest ich 
koszt oraz jakie składniki wchodzą poza nimi w cenę poje-
dynczego zabiegu.

Podstawową zasadą w  planowaniu finansów SPA jest 
sporządzenie kalkulacji dla każdego oferowanego zabie-
gu. Przygotowujemy kalkulację w  oparciu o  dane, jakie 
powinniśmy otrzymać od operatora kosmetycznego, 
a  znajdziemy w  nich poszczególne fazy zabiegów wraz 
z informacją o ilości oraz wartości poszczególnych kosme-
tyków. Manager SPA powinien oczekiwać od firmy kosme-
tycznej takiej informacji przed podpisaniem umowy 
o współpracy. 

Koszt produktów kosmetycznych do zabiegu ma podsta-
wowe znaczenie dla określenia ceny finalnej, za jaką SPA 
będzie sprzedawało swoje usługi gościom. Zbyt wysoka cena 
oferowanych zabiegów może np. w hotelu średniej klasy być 
nie do zaakceptowania przez klientów, dlatego koszt produk-
tów należy poddać szczegółowej analizie, doliczyć marżę 
i  wybrać produkty najbardziej zbliżone do siły nabywczej 
naszych odbiorców. Bardzo ważnym składnikiem kosztów 
zabiegów jest koszt pracownika wykonującego zabieg. W SPA 
nie pracuje się na zasadzie wolontariatu, dlatego należy 
dokładnie przeliczyć wynagrodzenia wykonawców usług i do 
każdego zabiegu doliczyć wynagrodzenie brutto za każdy 

dzień pracy (albo za każdy zabieg, jeśli pracownik jest tak 
opłacany) wraz z kosztami pracy pracodawcy. Pozostaje jesz-
cze dodać inne koszty, np. czynsz dzierżawy, sprzątania, 
materiałów jednorazowych czy ogrzewania pomieszczeń SPA, 
raty kredytów itd. Zestawiona suma wszystkich składników 
daje prawdziwy koszt usług SPA, który jest wyższy niż, jak to 
się powszechnie przyjmuje, koszt surowców do zabiegu…

Budżet SPA
W racjonalnym gospodarowaniu finansami SPA niezbęd-
ne jest posługiwanie się pojęciem budżetu. to słowo 
wywołuje u  wielu managerów SPA sporą dawkę emocji, 
ale trzeba nauczyć się pracować w  oparciu o  budżet, 

Zarządzanie finansami hotelowego SPA, jest zadaniem skomplikowanym, ponieważ branża SPA nie 
ma takich długich tradycji jak branża hotelarska. Podstawowego znaczenia zaczynają nabierać 
wskaźniki i analizy, które należy systematycznie przeprowadzać w celu poznania możliwości oraz 
potencjału, jakim obiekt SPA dysponuje.
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Ile kosztuje zabieg 
czyli zarządzanie finansami w SPA
Ile kosztuje zabieg 
czyli zarządzanie finansami w SPA

W celu zminimalizoWania ryzyka 
niepoWodzenia Warto poznać 
niuanse finansoWej polityki spa 
i zagadnienia kalkulacji 
tych usług
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Koszt produktów kosmetycz-
nych do zabiegu ma podsta-

wowe znaczenie dla określenia 
ceny finalnej, za jaką spa bę-

dzie sprzedawało swoje usłu-
gi gościom. Zbyt wysoka cena 
oferowanych zabiegów może 

np. w hotelu średniej klasy być 
nie do zaakceptowania przez 

klientów, dlatego koszt pro-
duktów należy poddać szcze-

gółowej analizie, doliczyć mar-
żę i wybrać produkty najbar-
dziej zbliżone do siły nabyw-
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ponieważ jasno określa on strukturę kosztów oraz 
przychodów hotelowego SPA. 

Bez szczegółowo opracowanych danych nie 
jesteśmy w stanie panować nad swoimi wynikami 
finansowymi i w porę zorientować się, że nasz biz-
nes nie idzie najlepiej. Budżet jest swoistym kon-
trolerem naszych działań zarządczych i  planem 
przyszłych działań, które chcemy wdrożyć w  celu 
realizacji zamierzeń finansowych.

Budżet SPA to podstawa, na której powinna opie-
rać się praca każdego, profesjonalnie podchodzącego 
do swojej pracy managera SPA. tylko znajomość 
pewnych liczb i  wskaźników może być drogowska-
zem dla prognozowania finansów SPA. Żeby to zro-
bić, trzeba poznać założenia tworzenia budżetu SPA 
i przygotować choć raz taki dokument, który pokaże 
jak efektywnie radzimy sobie na rynku usług SPA.

Nie można poruszać się po omacku. trzeba zrozu-
mieć, jak funkcjonuje ten element zarządzania 
i  zacząć wdrażać jego zasady w  życie. Do zadań 
sprawnie działającego managera należy także 
dokładne analizowanie występujących w SPA odchy-
leń od zaplanowanych kosztów i przychodów. takie 
monitorowanie działań powinno być stałą praktyką 
w trosce o finanse, jakimi przyszło nam zarządzać.

Prognozowanie przychodów w SPA najczęściej 
dokonuje się na podstawie wskaźników oraz 
doświadczeń lat ubiegłych, które tworzą już 
pewną historię oraz stanowią punkt odniesienia 
dla prognoz na lata następne. Najtrudniej jest 

przygotować budżet dla nowootwieranych obiek-
tów, ale doświadczeni konsultanci SPA potrafią 
taką prognozę przygotować.

Próg rentowności
Na podstawie zebranych danych w  budżecie 
jesteśmy w  stanie zrobić kolejną ważną analizę, 
jaką jest próg rentowności SPA. określenie jego 
wielkości jest kluczowe dla działalności SPA, które 
musi posiadać wiedzę o tym, ile zabiegów trzeba 
wykonać, aby pokryć wszystkie koszty prowadzo-
nego obiektu SPA. Wyrażony jest on w ujęciu ilo-

ściowym lub wartościowym i  definiuje od jakie 
poziomu obiekt SPA zaczyna przynosić zyski.

Kolejnym ważnym zagadnieniem w  sektorze 
finansowania SPA są decyzje cenowe podejmo-
wane przez managera SPA lub inwestorów w celu 
promowania usług odnowy  biologicznej. Znane 
są przypadki obiektów SPA, które licytują się 
między sobą w  polityce rabatowej dla gości nie 
mając pojęcia o  tym, ile rabatowany zabieg je 

kosztuje. Nierzadko spotykam się z ofertami SPA 
typu „last minute”, np. „zabieg na twarz dzisiaj 
z 50% rabatem”. takie oferty nie dość, że znaczą-
co obniżają prestiż hotelowego SPA, to ponadto 
czasami są wyrazem braku wiedzy o  kosztach, 
choćby tylko samych kosmetyków do zabiegu 
oraz pracy wykonującego go pracownika…

Czasami wiedza o parametrach finansowych SPA 
daje odpowiedź, czy warto pewne zabiegi wykony-
wać, czy też jest to zysk jedynie dla operatora kosme-
tycznego, który dobrze na nas zarabia, a my mamy 
tylko wrażenie, że nasze SPA dobrze pracuje…

Wiedza o parametrach finansoWych spa daje odpoWiedź, czy 
Warto peWne zaBiegi WykonyWać, czy też jest to zysk jedynie 
dla operatora kosmetycznego, który doBrze na nas zaraBia
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Każda z osób zarządzających SPA powinna umieć 
odpowiedzieć sobie na pytanie: ile kosztuje mnie 
zrobienie jednego zabiegu w SPA? oraz: ile zarobię 
na jednym zabiegu SPA? Jeśli takiej wiedzy nie 
mamy, może okazać się, że pracujemy za nic, 
czyli…. Nie umiemy zarządzać powierzonym mie-
niem inwestorów!

Gospodarka magazynowa
gospodarka magazynowa jest kolejnym elemen-
tem, z jakim trzeba zmierzyć się w hotelowym SPA. 
racjonalne planowanie zapasów magazynowych, 
przygotowanie maksymalnych i  minimalnych sta-
nów to kolejne z wyzwań managera. 

Zapewnienie ciągłości sprzedaży oferty poprzez 
zagwarantowanie wszystkich niezbędnych do 
zabiegów produktów nie jest zadaniem prostym, 
ponieważ wymaga dobrej organizacji i  kontroli 
zapasów. Zdarza się, że zamówienia realizowane są 
dopiero, kiedy stwierdzamy brak produktów w SPA, 
a w tym czasie potencjalni goście odchodzą z kwit-
kiem, bo wybrany przez nich zabieg nie może się 
odbyć. takie sytuacje, wcale nierzadko zdarzające 
się w SPA, są wynikiem braku strategii zarządzania 
zapasami i zaniechaniem decyzji operacyjnych.

Z  drugiej strony, podobnie jak w  dziale 
gastronomii, nadmierne zapasy mogą być przyczy-
ną dużych strat, tak w kosmetyce może pojawić się 
groźba przeterminowania produktów, jeśli nie 
sprawuje się nad tym należytej kontroli.

Koszt urządzeń
Zakup urządzeń do zabiegów SPA jest decyzją, którą 
także należy poprzedzić kalkulacją ekonomiczną. 
Urządzenia, podobnie jak i  zabiegi SPA, muszą na 
siebie zarobić oraz zapewnić na tyle wysoki wskaźnik 
zysku, aby umożliwić ich odtworzenie w przyszłości.

Kalkulując rentowność urządzenia, należy wziąć 
pod uwagę:
◙ koszt zakupu, ewentualne 
◙  koszty kredytu, jeśli korzystaliśmy z niego, 
a także 
◙ sugerowaną cenę za zabieg na nim wykonany. 

takie dane pozwolą na określenie progu rentow-
ności urządzenia oraz dadzą odpowiedź, czy jego 
zakup będzie inwestycją przynoszącą zysk czy też 
stratę, co też czasami ma miejsce…  Przy szacowa-
niu rentowności urządzenia należy brać pod uwagę 
jego cykl życia. Z  racji szybkiego postępu technolo-
gicznego bardzo często po 2-3 latach jest ono już 
urządzeniem przestarzałym i  mało atrakcyjnym dla 
odbiorców usług SPA. Przykładem może być łóżko do 
zabiegów. Wygodne, podgrzewane, z  regulowaną 
elektrycznie wysokością jest bardzo często wykorzy-

stywane do masaży; inne, nie posiadające takich 
udogodnień, może stać nieużywane przez długi czas.

Podobne zasady obowiązują przy drogich urzą-
dzeniach specjalistycznych do zabiegów. Należy 
podzielić je na te, które są dodatkowo wykorzysty-
wane do zabiegów kosmetycznych, dzięki temu 
osiągane efekty są lepsze oraz te, które nie wyma-
gają kosmetyków do zabiegów, a efekty generowa-
ne tylko przez stosowanie samego urządzenie. 
W  drugim przypadku, od początku zaczyna ono 
zarabiać i przynosić dochód hotelowemu SPA. 

Często jednak zdarza się, że kupujemy do SPA 
bardzo drogie urządzenie wspomagające zabiegi, 
a  jego koszt cząstkowy nie jest uwzględniany 
w  kalkulacji zabiegów, stanowiąc jedynie drogi 
gadżet, który nigdy się nie zamortyzuje… takie 
analizy ekonomiczne powinny być podstawową 
determinantą w podejmowanych decyzjach mana-
gerów SPA o zakupie nowych urządzeń.

Analiza wyników, wskaźniki 
przychodów
Zarządzanie finansami hotelowym SPA wymaga 
gromadzenia baz danych, na których podstawie 
można poddać analizie osiągane wyniki.  

Podstawową miarą jest pojemność obiektu SPA, 
którą określa liczba dostępnych pomieszczeń zabie-
gowych i ich struktura: pomieszczenia kosmetyczne, 
manicure, pedicure czy pomieszczenia do zabiegów 
na ciało. Zdolność usługowa jest to liczba konkret-
nych usług SPA, jakie dany obiekt może wykonać 
w  określonym czasie przy pełnym wykorzystaniu 
możliwości obiektu. określenie ostatniej miary ma 
ważne znaczenie dla analizy możliwości 100-procen-
towego wykorzystania pomieszczeń SPA, co pozwala 
na przygotowanie ofert np. dla dużych grup konfe-
rencyjnych w  hotelach, wymagających wykonania 
dużej liczby zabiegów w jednej godzinie.

Ważnym elementem zarządzania finansami 
hotelowego SPA są wskaźniki przychodów, które 

dobrze zinterpretowane mogą być ważnym ele-
mentem w  projektowaniu strategii rozwoju usług 
SPA. Najczęściej analizie poddawany jest przychód 
netto na każdego pracownika, określając jednocze-
śnie strukturę sprzedaży na daną osobę. to pozwa-
la na efektywne zarządzanie wydajnością oraz 
pozwala wzmocnić sprzedaż lub też przesunąć 
punkt ciężkości w  tym kierunku, na jakim nam 
zależy. ocenie podlegają zarówno usługi, jak 
i  sprzedaż produktów detalicznych, która często 
jest zaniedbywana przez pracowników sektora SPA.

Innym ważnym wskaźnikiem jest przychód 
odnowy biologicznej na jednego gościa hotelu oraz 
na każdego gościa odwiedzającego SPA. Wartości 
jakie otrzymamy należy dokładnie przeanalizować 
w  celu wychwycenia dominujących składników 
oraz ewentualnych nieprawidłowości.

Wyzwania managera SPA
 Współczesne wyzwania przed jakimi staje 

manager SPA to:
◙ wysokie koszty pracownicze, dlatego niezmier-
nie ważne jest efektywne zarządzanie czasem per-
sonelu SPA
◙ wysokie koszty stałe związane z funkcjonowa-
niem SPA oraz 
◙  specyfika usług, które nie mogą być magazyno-
wane i jeśli nie zostaną wykorzystane w danej 
godzinie są straconym bezpowrotnie przychodem. 

Stosunkowo niski wskaźnik sprzedaży usług oraz 
niska marża to główne problemy, z jakimi przycho-
dzi się mierzyć managerom SPA. 

Aspektów finansowych nie wolno pomijać 
w  zarządzaniu hotelowym SPA, ponieważ jest to 
biznes jak każdy inny i  należy nim zarządzać tak, 
jak każdym innym – aby odnieść sukces. Sprzedaż 
usług SPA po kosztach lub co gorsza poniżej ich 
kosztów jest nieracjonalna i ekonomicznie nieuza-
sadniona. Dynamiczne zmiany na rynku, nowe 
trendy w SPA czy też działania konkurencji zmusza-
ją kadrę zarządzającą SPA, a również hotelu, do sta-
łego nadzoru nad kosztami, przychodami i  efek-
tywnym kreowaniem właściwych zależności 
pomiędzy nimi, tak aby osiągnąć SUKCeS! 

Autorka posiada tytuł Certified SPA 
Supervisor ISPA; prowadzi firmę Manager SPA, 

zajmującą się kompleksowym 
konsultingiem SPA
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BaBoR  BeaUty  spa
twoja nowa droga do sukcesu
produkty firmy BaBoR cieszą się od ponad 55 lat zaufaniem kosmetyczek i ich klientek na całym 
świecie. Udowodniona skuteczność testowanych dermatologicznie naturalnych kosmetyków, 
doskonałe metody pielęgnacji oraz wyróżniający się serwis są tajemnicą niemalejącego od lat 
zainteresowania marką.

BaBoR – zawsze trafiamy w sedno

BaBor Beauty spa – profesjonaliści dla profesjonalistów:
■ innowacyjny, ekskluzywny program dla nowych i już istniejących gabinetów kosmetycznych i Day spa
■ praca z rozpoznawalną na całym świecie marką BaBoR
■ gwarancja bezpieczeństwa i stabilności współpracy ze sprawdzonym  w polsce i na świecie partnerem
■ łatwa do zrealizowania, sprawdzona w blisko 100 BaBoR BeaUty spa w europie  kompleksowa koncepcja  
    marketingowa
■ inspiracja dla stałych i niezawodny sposób na pozyskanie nowych klientów

pierwsze BaBor Beauty spa w polsce już otwarte! Dowiedz się więcej:
wyłączny przedstawiciel marki BaBoR w polsce, Bio-KosMetyKa®, ul. Kuźnicza 57/58, wrocław, tel. 71 341 09 51(53), 
www.babor.pl
Dystrybucja Regionalna na terenie warszawy i okolic, tel. 22 498 36 66

Monika Łukowska
Dyrektor ds. współpracy
i kontaktów z ośrodkami spa
tel. 71 341 09 51 w.102
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50 lat na rynku






