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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KR1P/00351562/7 

prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, składająca się z 
samodzielnego lokalu niemieszkalnego nr 204 o pow. uż. 14,04 m2, położonego w budynku hotelowym 
nr 35 w Krakowie, jedn. ewid. Krowodrza, obr. K - 41,  przy ul. Josepha Conrada.   

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
Zakres niniejszego operatu szacunkowego w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości obj. 

księgą wieczystą nr KR1P/00351562/7  obejmuje prawo własności:  

1. Lokalu niemieszkalnego nr 204 o pow. 14,04m2, poł. w budynku hotelowym nr 35 przy ul. Josepha 
Conrada w Krakowie, jedn. ew. Krowodrza, obr. K - 41,  

2. udziału związanego z własnością lokalu wynoszącego 1404/194466 części w nieruchomości 
wspólnej obj. KW KR1P/00305367/3, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które 
nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 

wg stanu i poziomu cen na wydania niniejszego opracowania. 

3. CEL OPRACOWANIA 
Cel: określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb obrotu rynkowego. 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
4.1. Podstawa formalna. 
Zlecenie Marpol Mariusz Wawryk z dnia 2 lutego 2022 r. 
 

4.2. Podstawy materialno-prawne. 

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.0.1899 t.j.). 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U.2021.0.555 t.j.). 

4.3. Podstawy metodologiczne . 
1. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) - Krajowy Standard Wyceny Podstawowy – 
KWSP Wartość Rynkowa obowiązujący od 10 kwietnia 2017r.  

4.4. Źródła danych merytorycznych. 
1. Badanie stanu prawnego Księgi wieczystej nr KR1P/00351562/7 -  strona Ministerstwa 

Sprawiedliwości – Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. 
2. Dane rynkowe z aktów notarialnych i innych umów cywilno-prawnych, informacje uzyskane od 

uczestników rynku nieruchomości w Krakowie. 
3. Oględziny nieruchomości przeprowadzone przez rzeczoznawcę majątkowego. 
4. Mapa ze strony internetowej http://maps.google.com/ przedstawiająca położenie wycenianej 

nieruchomości. 
5. Badanie stanu planistycznego przedmiotowej nieruchomości – strona internetowa Biura Planowania 

Przestrzennego UM Krakowa: http://bip.krakow.pl 
6. Strona internetowa: http://msip.um.krakow.pl/ 
7. Mapa komunikacji publicznej Krakowa ze strony http://www.mpk.krakow.pl/.  
8. Informacje ujawnione na stronach internetowych oraz z prasy fachowej.  
9. Dokumentacja fotograficzna nieruchomości.  
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5. DATY DOTYCZĄCE WYCENY. 
1.Data sporządzenia wyceny:         04.03.2022 r. 
2.Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny:     04.03.2022 r.. 
3.Data, na którą określono i uwzględniono stan przedmiotu wyceny:    04.03.2022 r. 
4.Data dokonania oględzin:         04.03.2022 r. 
5.Data stanu prawnego przedmiotu wyceny:       04.03.2022 r. 

 

6.STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI. 

6.1. Dane ujawnione w księdze wieczystej. 

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KR1P/00351562/7 prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych  

Dział I: OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:  

 
Dział I- SP: SPIS PRAW: 

 
 
Dział II: WŁASNOŚĆ  

 
 
Dział III: OGRANICZENIA: brak wpisu  
Dział IV: HIPOTEKI: brak wpisu 
    

7 . STAN TECHNICZNO - UŻYTKOWY NIERUCHOMOŚCI 
Lokalizacja: Kraków, j.ewid. Krowodrza, obr. 41,  ul. Josepha Conrada, obszar Prądnik Biały . 

Prądnik Biały – dawna wieś, obecnie część Krakowa usytuowana w Dzielnicy IV Prądnik Biały, liczy około 10 tysięcy 
mieszkańców, dominują zabudowania wysokie, tzw. blokowiska. Od północy graniczy z Witkowicami, od wschodu z Górką 
Narodową i Prądnikiem Czerwonym, od południa z Krowodrzą, a od zachodu z Tońmi. Zespół dworsko-parkowy Dworek 
Białoprądnicki stanowi centrum kulturalne Prądnika Białego. 

Centrum zabudowy wsi Prądnik rozciągało się wzdłuż traktu do Miechowa, prowadzącego od obecnej ul. Długiej ku wsi 
Zielonki. W najstarszym zapisie z ok. 1123 r. nosiła nazwę Prutnic i należała do biskupów krakowskich. W 1220 r. biskup 
krakowski Iwo Odrowąż założył na jej terenie pierwszy szpital w Krakowie, prowadzony przez Zakon Kanoników Ducha Św. 
De Saxia. Od XII wieku wykształcił się podział Prądnika na dwie różniące się wielkością wsie, których granice wyznaczał trakt 
miechowski. Wschodnia - większa - należała w dużej mierze do benedyktynów z Tyńca, w mniejszej - zachodniej - znajdowała 
się własność biskupów krakowskich.. Podział ten znalazł odzwierciedlenie w stosowanych od XV wieku odmiennych nazwach: 
Prądnik Wielki oraz Prądnik Mały, zwany też Prądnikiem Biskupim (Prandnik Episcopalis). Od XIII do XVIII wieku 
sąsiadujący z biskupim grunt nad rzeką Prądnik posiadali krakowscy duchacy; znaczny obszar wokół Prądnika Małego należał 
natomiast do krakowskiej kapituły katedralne.. Duchacy, przeniesieni do Krakowa w 1244 r., zatrzymali jednak znaczne grunty 
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w Prądniku Białym, zwane odtąd Prądnikiem Duchackim (w XV wieku z nadania biskupiego posiadali tu 3 młyny, z których 
jeden od 1496 r. służył jako papiernia, w I połowie XVI w. dzierżawiona przez drukarza Jana Hallera). 

W latach 70. XV w. sąsiednią należącą do klasztoru w Tyńcu wieś zwano już Magna Prandnik, co sto lat później zapisano po 
raz pierwszy po polsku jako Prądnik Wielki. Sławna była tutejsza biała mąka i chleb, zwany prądnickim. Z 1421 r. datuje się 
zapis, zobowiązujący posiadaczy gruntów w Prądniku Białym do wypieku chleba na stół biskupi. Na terenie biskupiego 
folwarku w Prądniku, położonego przy trakcie wielkopolskim, w 1547 r. bp Samuel Maciejowski wybudował renesansowy 
pałac z ogrodem stanowiący letnią rezydencję biskupów krakowskich, gdzie gościli m.in. Jan Kochanowski, Szymon 
Szymonowic i Łukasz Górnicki. To tutaj właśnie toczą się erudycyjne rozmowy bohaterów dzieła Górnickiego „Dworzanin 
polski”, poświęcone dworskim obyczajom i humanistycznemu wychowaniu. 

W 1574 r. na błoniach prądnickich szlachta witała przybyłego do Krakowa Henryka Walezego, a w 1697 r. w 
Prądniku Białym rozpoczął się koronacyjny wjazd do Krakowa Augusta II. Pola pomiędzy Prądnikiem Białym i Czerwonym a 
Krakowem były w 1587 r. teatrem bitwy, w której Jan Zamoyski pokonał arcyksięcia austriackiego Maksymiliana Habsburga i 
zmusił go do wycofania się na Śląsk. 

Regulacja dochodów biskupich przez Sejm Czteroletni w 1789 r. włączyła Prądnik Biały do skarbu wojskowego, zaś 
dzierżawcą wsi został Jacek Kluszewski, antreprener teatru krakowskiego. W 1794 r. we wsi przebywał Tadeusz Kościuszko 
(jeśli wierzyć tradycji, odpoczywał pod istniejącym do dziś w parku dworskim jaworem przed bitwą pod Racławicami), 
natomiast w 1809 r. mieszkał tu gen. Jan Henryk Dąbrowski. 

Na początku XIX wieku wieś należała do dóbr kameralnych, następnie do właścicieli prywatnych. W tym czasie na 
fundamentach dawnego pałacu biskupiego wzniesiono obecny dwór z oficynami oraz budynki karczmy i czworaków. W sto lat 
później było tu ponad 650 mieszkańców i około 45 domów, jednoklasowa szkoła ludowa, 3 młyny, garbarnia i cegielnia. Na ten 
czas przypada również okres znacznego rozwoju terytorialnego sąsiedniego Krakowa. Miasto cierpiało na brak terenów pod 
dalszą rozbudowę, ograniczone ze wszystkich stron zabudowaniami Twierdzy Kraków. Staraniami jego prezydenta, Juliusza 
Lea, powstała koncepcja tzw. „Wielkiego Krakowa”, w myśl której tereny wielu okolicznych miejscowości miały zostać 
przyłączone do miasta, powiększając w ten sposób jego obszar prawie siedmiokrotnie. Ustawa o Wielkim Krakowie weszła w 
życie w 1909 roku i objęła ona m.in. dużą część ówczesnego Prądnika Białego (mniej więcej do dzisiejszej ul. Opolskiej). 
Pozostała część wsi została włączona do Krakowa w 1941 roku. W latach 1913–15 przy ul. Prądnickiej 15 wzniesiono Miejskie 
Zakłady Sanitarne.. Na lata 1975–85 przypadła budowa nowych osiedli mieszkaniowych: Prądnik Biały Zachód i Prądnik 
Biały Wschód. 

 

  
Źródło: maps.google.pl 

 
Sąsiedztwo i otoczenie: W najbliższym sąsiedztwie znajdują się obiekty zabudowy wielorodzinnej, 
punkty lokalnego handlu i usług obiekty handlu wielopowierzcniowego, obiekty hotelowe.  Nieco dalej 
tory kolejowe. Nieruchomość odznacza się korzystnym dostępem do lokalnego hanldu i usług,. Dobrym 
wyeksponowaniem, korzstnym dojazdem do centrum miasta. Atrakcyjność lokalizacyjna ponad 
przeciętna na tle badanego obszaru. Korzystny dostęp do tras wylotowych z miasta.  
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Dojazd: nieruchomość posiada prawnie uregulowany dostęp do dogi publicznej. 
Komunikacja: komunikacja autobusowa MPK z ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej, Siewnej  i al. 29 
listopada 
 

 
Źródło: https://www.atlaskolejowy.net/kmkrakow/ 

 
Uzbrojenie: 

 sieć wodociągowa z przyłączem 
 sieć gazowa z przyłączem 
 sieć energii elektrycznej z przyłączem 
 sieć kanalizacyjna sanitarna z przyłączem 
 sieć teletechniczna z przyłączem  

 

 
Źródło: https://msip.um.krakow.pl/ 
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7.1. BUDYNEK nr 35 

Charakterystyka ogólna: 

Quality System - Hotel Kraków*** to obiekt hotelowy klasy biznesowej i turystycznej, położony w 
odległości 3 kilometrów od Rynku Głównego i w pobliżu ważnych traktów komunikacyjnych - trasy E40, 
trasy wylotowej na autostradę A4 oraz na lotnisko Balice - a także centrów handlowych: Ikea, Makro i 
Castorama.  
 
Powierzchnia zabudowy    -  780,20     m²   
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń   -  2414,13   m² 
Powierzchnia całkowita budynku   -  2901,74   m² 
Kubatura budynku     -  6543,37   m3 

 
Budynek został oddany do użytku w 2006 roku. Główne wejście do budynku znajduje się od ul. Conrada 
(północna część budynku). Są tam również dwa wyjścia ewakuacyjne. Przed budynkiem jest 20 miejsc 
parkingowych. 
Hotel oferuje 106 pokoi:  jednoosobowych dla osób niepełnosprawnych, dwuosobowych twin oraz 
deluxe, trzyosobowych. W hotelu znajduje się również restauracja na 84 osoby oraz dwie sale 
konferencyjne na 25 i 10  osób. Hotelowe lobby oferuje darmowy dostęp do internetu. W recepcji, holu 
oraz w restauracji i salach konferencyjnych jest dostępny internet bezprzewodowy. 
 
Zagospodarowanie Działki  
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Josefa Conrada w Krakowie. Stanowi jeden z elementów nowopowstającej 
zabudowy hotelowej w tym rejonie. Wjazd na teren działki przewidziano od strony ul. Josefa Conrada przez 
istniejącą sieć komunikacyjną stacji paliw Shell. W południowej części działki przewidziano parkingi naziemne 
wraz  dojazdem technicznym do instalacji trafo a strefę wejściową zaprojektowano w części północnej. 
 
Rozwiązania architektoniczne 
Bryła budynku składa się z kilku elementów skomponowanych w sposób uwidaczniający strukturę funkcjonalną 
budynku. Strefę wejściową zaakcentowano podwieszoną konstrukcją stalową dachu. Część usługowo 
gastronomiczną zaprojektowano  wysuniętym od strony północnej parterowym skrzydle. Tą część wyróżniono 
prostolinijna ścianą nawiązującą swoją formą do elewacji frontowej głównej. 
 
Rozwiązania funkcjonale 
Budynek składa się z III kondygnacji mieszkalnych, na parterze mieszczą się obiekty usługowo gastronomiczne. 
Wejście do budynku zlokalizowano centralnej części budynku na tyku części usługowo-gastronomicznej i części 
mieszkalnej. Do wejścia prowadzą szerokie schody oraz rampa dla osób niepełnosprawnych. Z holu wejściowego 
w którym przewidziano recepcję z zapleczem i administrację obiektu, dostępną jest główna klatka schodowa z 
windami.  
 
Dostęp dla osób niepełnosprawnych 
Dostęp dla osób niepełnosprawnych na kondygnację parteru za pomocą zadaszonej rampy, na pozostałe 
kondygnacje dostęp zapewniają windy przystosowane do pobytu osób niepełnosprawnych. 
 
DANE TECHNICZNE BUDYNKU 
 ławy fundamentowe: żelbetowe 
 stropy: płyta żelbetowa 
 ściany zewnętrzne z bloczków silikatowych 18cm x 12cm, styropian, tynk akrylowy   
 ściany wewnętrzna z pustaków silikatowych gr. 12cm 
 ściany konstrukcyjne zgadnie z projektem konstrukcyjnym 
 ściany działowe pomiędzy pokojami z bloczków silikatowych gr. 18cm 
 przewody wentylacyjne grawitacyjne 
 schody żelbetowe 
 nadproża żelbetowe 
 ściana osłonowa elewacji północnej w sali gastronomicznej i kawiarni o konstrukcji aluminiowej w systemie 
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słupowo – ryglowym 
 windy tradycyjne 

 
IZOLACJE 
 izolacja p-wilgociowa ław fundamentowych papa termozgrzewalna Polfit PF gr. 5,2mm zgrzewalna na 

zakładki, na betonie zagruntowanym  
 wokół budynku drenaż opaskowy  
 izolacja termiczna ścian nad poziomem terenu styropian 12cm 
 izolacja termiczna na poziomie terenu styropian twardy 5cm 
 izolacja termiczna stropodachu wełna mineralna ROCKWOOL, dach ROCK 8cm i wełna mineralna 

SPODROCK 7cm 
 wnęki instalacyjne zewnętrzne ocielone 
 izolacja termiczna stropów międzypiętrowych styropian twardy 5cm 
 izolacja akustyczna ścian kotłowni, pionów wentylacyjnych, ścian pomiędzy pokojami, oraz od strony 

korytarzy – płyty akustyczne Rigiterm 
 izolacja akustyczna sufitu kotłowni – wełna mineralna gr. 10cm + suchy tynk 
 izolacja par ochronna warstw dachowych – folia paroszczelna 
 izolacja wodoszczelna warstw dachowych – membrana dachowa VEAPLAN 
 izolacja pomieszczeń mokrych zgodna z PN 
 ściany i stropy POM. Kotłowni gazoszczelne. 

 
INSTALACJE 
 zasilanie centralnego ogrzewania – centralna kotłownia gazowa, centralne ogrzewanie i centralna ciepła woda 
 instalacja wod-kan, gaz, elektryczna, teletechniczna, wentylacji i okablowania strukturalnego – wg projektów 

branżowych i zgodnie  zaleceniami rzeczoznawców. 
 
WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 
 pokrycie dachów wg Opisu warstw 
 ściany zewnętrzne tynk akrylowy 
 of fasowanie attyk ścian blachą ocynkowaną 
 czapki kominów i wentylacji z okapem i kapinosem z blachy stalowej 
 stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze grafitowym 
 drzwi wejściowe do kotłowni stalowe o odporności ogniowej 
 stalowe balustrady malowane proszkowo 
 wpusty dachowe w systemie maga plus 
 rynny i rury spustowe z PCV 
 chodniki we proj. Drogowego 
 parapety podokienne z blachy stalowej ocynkowanej 
 daszek nad wejściem, balustrady i inne elementy wykończenia zewnętrznego wg. Proj. Wykonawczego 

 
KOLORYSTYKA ELEWACJI 
 elewacja północna w kolorze szarym 
 elewacja wschodnia w kolorze bordowym 
 elewacja południowa w kolorze bordowym 
 elewacja zachodnia w kolorze grafitowym + logo marki hotel system 
 obróbki blacharskie zgodnie z kolorystyką elewacji 

 
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 
 
 posadzka w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych i magazynach utwardzona, łatwo zmywalna ze 

spadkiem do kratki ściekowej 
 warstwy wykończeniowe w pokojach i holach wykładzina dywanowa zgodna z PN 
 okładzina zewnętrzna ściany drzwiowej wind wg proj 
 stolarka drzwiowa wewnętrzna zgodna z PN 
 sufity w pokojach – tynk gipsowy 
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 ściany w pokojach i przedpokojach tynk gipsowy 
 sufity w holach suchy tynk 
 ściany w holach tynk akrylowy  
 ściany w kotłowni pokryte powierzchnią zmywalną do wys 2 m 
 podłoga maszynowni pokryta farbą epoksydową do wys 10cm 
 sufity odwieszane w części holu, restauracji i Sali konferencyjnej (częściowo uszkodzone i zdemontowane) 

Dokumentacja fotograficzna- na dzień wizji lokalnej 
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Uwaga: Na dzień wizji lokalnej budynek nie jest użytkowany zgodnie ze swoją funkcją.  Obiekt został 
zalany w wyniku awarii sieci grzewczej. Na dzień wizji lokalnej w budynku brak sprawnej instalacji 
elektrycznej. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od zarządcy nieruchomości, w ramach funduszu 
remontowego zebrano dotychczas kwotę 400 tysięcy złotych.  Wspólnota nieruchomości podjęła również 
uchwałę nr 12/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku  w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na 
sfinansowanie prac modernizacyjnych- do kwoty 2.000.000zł (dwa miliony złotych) 

7.2 Lokal niemieszkalny nr 204 
Lokal stanowi pokój w condohotelu. 
Usytuowanie:  drugie piętro w budynku wyposażonym w  windę 
Program użytkowy: lokal składa się z  pokoju i łazienki  
Przynależności:  udział 1404/194466 części w nieruchomości wspólnej obj. KW KR1P/00305367/3, 

którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do 
użytku właścicieli lokali 
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Użytkowanie:  lokal niemieszkalny, hotelowy 
Układ funkcjonalny:  lokal funkcjonalny 
Ściany i sufity: na ścianach tapety, w łazience ściany wyłożone płytkami ceramicznymi. Sufity 

kasetonowe.  
Podłogi posadzki:  wykładzina dywanowa, w łazience płytki ceramiczne starszego typu 
Stolarka: stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa płytowa pełna i szklona, drzwi wejściowe 

antywłamaniowe.  
Ogrzewanie: ogrzewanie centralne  
Instalacje: wod-kan, elektryczna, teletechniczna, centralnego ogrzewania, wentylacji 

grawitacyjnej,  
Standard: do remontu i modernizacji 
 
Dokumentacja fotograficzna na dzien wizji lokalnej 

  

  
 

8.PRZEDSTAWIENIE SPOSOBU WYCENY. 
Zgodnie z Art. 150. Ustawy o gospodarce nieruchomościami: 
1. W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się: 
1) określenia wartości rynkowej; […] 
 
Wartość Rynkową zgodnie z definicją zawartą w art. 151 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami 
Art. 151. 1.  Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można 
uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy 
kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i 
postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.  
 
Definicję powyższą interpretuje się następująco: 
 
Pojęcie szacunkowa kwota to cena wyrażona w pieniądzu do zapłacenia za nieruchomość w transakcji zawieranej na 
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warunkach rynkowych, przy której obie strony działają niezależnie od siebie. Wartość rynkowa to najbardziej prawdopodobna 
cena osiągalna na rynku na datę wyceny.  Jest to najlepsza cena osiągalna przez sprzedającego i najkorzystniejsza cena 
osiągalna przez kupującego.  Szacunek ten wyklucza w szczególności: cenę zawyżoną lub zaniżoną przez jakiekolwiek 
szczególne warunki lub okoliczności (np. finansowanie), które są nietypowe, umowy sprzedaży i najmu zwrotnego, szczególne 
wynagrodzenia lub koncesje udzielone przez kogokolwiek związanego z transakcją lub też jakiekolwiek elementy wartości 
szczególnej (tzn.  
uwzględniającej cechy nieruchomości, które posiadają specyficzną wartość dla konkretnego nabywcy).  Pojęcie „na warunkach 
rynkowych” oznacza, że upłynął odpowiedni okres eksponowania nieruchomości na rynku.  Należy rozumieć zatem, że 
transakcja musi być poprzedzona odpowiednimi działaniami marketingowymi. Nieruchomość powinna być wyeksponowana 
na rynku w najwłaściwszy sposób, tak aby umożliwić sprzedaż za najlepszą, rozsądnie osiągalną cenę zgodnie z definicją 
wartości rynkowej.  Długość okresu ekspozycji może być różna w zależności od warunków rynkowych, ale musi być 
wystarczająca, by umożliwić przyciągnięcie   uwagi   odpowiedniej   liczby   potencjalnych   nabywców nieruchomości. Okres 
ekspozycji na rynku poprzedza datę wyceny.  
 
Pojęcie w dniu wyceny - stwierdzenie to wymaga, aby wartość rynkowa była określona na konkretną datę hipotetycznej 
sprzedaży. Ponieważ warunki rynkowe mogą ulec zmianom, wartość w innym terminie może być inna.  Wartość podana w 
wycenie odzwierciedla faktyczny stan rynku i okoliczności na datę wyceny, a nie na datę przeszłą lub przyszłą. Definicja 
zakłada także równoczesne zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży w dacie wyceny. Wartość rynkowa jest określeniem 
wartości na chwilę hipotetycznej transakcji, a nie w ujęciu długookresowym, jak np. przy określaniu wartości bankowo-
hipotecznej. 
 
Pojęcie kwota jaką można uzyskać- jest to kwota szacunkowa, a nie uprzednio określona lub faktycznie ustalona cena 
sprzedaży. Jest to cena, po której rynek spodziewa się zrealizować transakcję na datę wyceny przy spełnieniu wszystkich 
innych elementów definicji wartości rynkowej.  Wykorzystanie słowa „można” oddaje sens rozsądnego oczekiwania odnośnie 
ceny.  
Rzeczoznawca nie może zatem przyjmować nierealistycznych założeń dotyczących warunków rynkowych lub też zakładać 
poziomu wartości rynkowej powyżej tej, jaka jest rozsądnie osiągalna.  
 
Pojęcie nieruchomość - przy wycenie nieruchomości należy uwzględnić wszystkie jej atrybuty prawne, fizyczne, ekonomiczne 
i inne oraz wszelkie pozytywne i negatywne aspekty. Przy wycenie nieruchomości rzeczoznawca majątkowy powinien 
wykluczyć elementy niezwiązane trwale z nieruchomością, takie jak np.:  wyposażenie lub inne ruchomości, poza cenowe 
zachęty do zakupu lub inne.  Wartość rynkowa nieruchomości odzwierciedla potencjał nieruchomości, który byłby 
uwzględniony przez uczestników rynku w dniu wyceny.  Może zatem uwzględniać inne możliwe wykorzystanie 
nieruchomości, które stanie się możliwe po wprowadzeniu odpowiednich zmian, np.  nowych decyzji planistycznych i 
budowlanych, rozwoju odpowiedniej infrastruktury, rozwoju rynku lub innych. Stąd wartość rynkowa może odzwierciedlać 
dodatkowy element uwzględniany w wartości rynkowej, ale tylko taki, jaki kupujący jest skłonny zapłacić w nadziei, że 
nieruchomość uzyska możliwość lepszego sposobu użytkowania lub nastąpią możliwości jej rozwoju, które zaowocują zwyżką 
jej wartości nad tą osiągalną przy obecnie obowiązujących ograniczeniach.  Przyszła możliwość wykorzystania nieruchomości 
w sposób, który w dniu wyceny nie jest jeszcze dopuszczalny, musi być jednak na tyle prawdopodobna, aby realnym było 
założenie, że racjonalnie działający uczestnicy rynku taką możliwość w dniu wyceny dostrzegają i są gotowi uwzględnić jej 
istnienie w cenie sprzedaży. 
 
Pojęcie pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy- Zakłada się tu hipotetycznego 
kupującego, a nie faktycznego nabywcę. Osoba ta jest zmotywowana, ale nieprzymuszona do zakupu.  Kupujący ten nie jest 
ani przesadnie zainteresowany zakupem ani zdeterminowany do zakupu za każdą cenę. Jest również osobą, która dokonuje 
zakupu z uwzględnieniem bieżących realiów rynkowych i bieżących oczekiwań, nie zaś w oparciu o wyimaginowany lub 
hipotetyczny rynek, który nie może być scharakteryzowany ani nie ma pewności co do jego zaistnienia. Przyjmuje się, że 
hipotetyczny kupujący jest pragmatyczny i nie zapłaciłby wyższej ceny niż ta, którą dyktuje rynek.  Nie można przy tym  
zakładać, że waha się lub jest niechętny do zakupu.  Obecny właściciel nieruchomości jest także zaliczony do tych osób, które 
stanowią rynek i mógłby być potencjalnym nabywcą w hipotetycznej transakcji. Również w odniesieniu do sprzedającego, 
należy przyjąć, że jest to hipotetyczny sprzedający, a nie faktyczny właściciel. Zakłada się, że nie jest on ani przesadnie 
zainteresowany ani zmuszony do sprzedaży za każdą cenę.  Nie jest on też przygotowany do wstrzymywania sprzedaży w 
oczekiwaniu na osiągnięcie ceny, która nie jest racjonalna w obecnej sytuacji rynkowej.  Sprzedający jest zmotywowany do 
sprzedania nieruchomości na warunkach rynkowych za najlepszą cenę osiągalną na wolnym rynku po przeprowadzeniu 
odpowiednich działań marketingowych.  Faktyczne okoliczności istniejące w przypadku rzeczywistego właściciela nie są 
częścią tych rozważań, ponieważ „sprzedający mający stanowczy zamiar zawarcia umowy” jest właścicielem hipotetycznym. 
 
Pojęcie strony działają z rozeznaniem i postępują rozważnie - Zakłada się, że zarówno kupujący, jak i sprzedający są 
poinformowani, co do charakteru i cech nieruchomości, jej faktycznego i potencjalnego wykorzystania oraz stanu  rynku  na  
dzień  wyceny.  Strony opierają się więc na tym, co na podstawie informacji dostępnej na ten dzień można w rozsądny sposób 
przewidzieć.  Przyjmuje się, że każda ze stron działa we własnym interesie i w zgodzie ze swoją wiedzą, a także rozważnie 
szuka najlepszej dla siebie ceny w tej konkretnej transakcji.  Rozwaga powinna być oceniana w kontekście stanu rynku na 
dzień wyceny, a nie z perspektywy czasu na przyszłą datę. Niekoniecznie nierozważnym jest dla sprzedającego sprzedawać 
nieruchomość na rynku charakteryzującym się spadkiem cen, które już są niższe niż te, występujące we wcześniejszych 
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warunkach rynkowych. W takich przypadkach, tak jak w innych sytuacjach kupna-sprzedaży na rynkach charakteryzujących 
się zmiennością cen, rozważny kupujący lub sprzedający postępuje w zgodzie z najpełniejszymi dostępnymi w danym 
momencie informacjami rynkowymi.  
 
Pojęcie strony nie znajdują się w sytuacji przymusowej- Zakłada się, że każda ze stron jest zmotywowana do dokonania 
transakcji, nie jest jednak zmuszona ani nadmiernie nakłaniana do jej zakończenia 
 
Zgodnie z art. 152 ust. Ustawy o gospodarce nieruchomościami: 
2. Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, dochodowego lub kosztowego, 
albo mieszanego, zawierającego elementy podejść poprzednich. 
3. Przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub dochodowego określa się wartość rynkową nieruchomości. 
Jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia porównawczego lub dochodowego, 
wartość rynkową nieruchomości określa się w podejściu mieszanym. Przy zastosowaniu podejścia kosztowego 
określa się wartość odtworzeniową nieruchomości. 
 
Uwaga: przedmiotowy lokal w chwili obecnej ze względu na swój standard oraz stan techniczny i 
standard obiektu nie może być użytkowany zgodnie z przeznaczaniem  Podobne loka le (tj. pokoje 
hotelowe w niedziałających hotelach wymagających remontu) w okresie 3 lat poprzedzających analizę  
nie były przedmiotem obrotu na lokalnym rynku nieruchomości.  Z uwagi na powyższe określono 
wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości określono w podejściu mieszanym – metoda 
pozostałościową.  
 
Do obliczenia wartości przedmiotowej nieruchomości wg stanu na dzień wydania niniejszego operatu 
szacunkowego (wartość aktualna) wybrano podejście mieszane i metodę pozostałościową. 
 
§ 15. W podejściu mieszanym stosuje się metodę pozostałościową, metodę kosztów likwidacji albo 
metodę wskaźników szacunkowych gruntów. 
§ 16. 1. Metodę pozostałościową stosuje się do określenia wartości rynkowej, jeżeli na nieruchomości 
mają być prowadzone roboty budowlane polegające na budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, 
przebudowie, montażu lub remoncie obiektu budowlanego.  
 
2. Wartość, o której mowa w ust. 1, określa się jako różnicę wartości nieruchomości po wykonaniu robót 
wymienionych w ust. 1 oraz wartości przeciętnych kosztów tych robót, z uwzględnieniem zysków 
inwestora uzyskiwanych na rynku nieruchomości podobnych. 
 
3. Metodę pozostałościową można zastosować, jeżeli łącznie zostaną spełnione warunki: 
istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia porównawczego lub dochodowego; 
znany jest rodzaj i zakres robót, o których mowa w ust. 1;  
w przyjętych do tej metody elementach odpowiednich podejść uwzględnia się dane odwzorowujące stan 
rynku. 
4. Zastosowanie metody pozostałościowej do określenia wartości rynkowej wymaga szczegółowego 
uzasadnienia w operacie szacunkowym. 
 
Do obliczenia wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości przy założeniu dokonania prac remontowo- 
modernizacyjnych w budynku hotelu  i w  szacowanym lokalu (na dzień zakończenia inwestycji dobry stan 
techniczny i podwyższony standard ) do wybrano: 
 podejście dochodowe, metodę zysków technikę kapitalizacji prostej  
 
Przy stosowaniu podejścia dochodowego konieczna jest znajomość dochodu uzyskiwanego lub możliwego do 
uzyskania z czynszów i z innych dochodów z nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny oraz z nieruchomości 
podobnych. 
 
Metodę inwestycyjną stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić 
dochód z czynszów najmu lub dzierżawy, którego wysokość można ustalić na podstawie analizy kształtowania się 
stawek rynkowych tych czynszów. Typowymi nieruchomościami, w przypadku których stosuje się metodę 
inwestycyjną są obiekty: biurowe, magazynowe, handlowe, lokale użytkowe, garaże wielostanowiskowe itp. 
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Wpływy w tego rodzaju obiektach dotyczą gruntu i jego części składowych, którymi są w szczególności budynki i 
budowle.  
 
Metodę zysków stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić 
dochód, którego wysokości nie można ustalić w wyżej wymieniony sposób. Dochód ten odpowiada udziałowi 
właściciela nieruchomości w dochodach osiąganych z działalności prowadzonej na nieruchomości stanowiącej 
przedmiot wyceny i na nieruchomościach podobnych. Typowymi nieruchomościami dla których stosuje się metodę 
zysków są: hotele, stacje benzynowe, restauracje, obiekty sportowo-rekreacyjne, sale widowiskowe, kina itp. 
Wpływy w tego rodzaju obiektach uzależnione są od dochodów z działalności prowadzonej na nieruchomości, w 
szczególności przez użytkownika i stanowią odpowiednik wpływów czynszowych. Metodę inwestycyjną i metodę 
zysków stosuje się przy użyciu techniki kapitalizacji prostej albo techniki dyskontowania strumieni dochodów.  
 
Metodę inwestycyjną i metodę zysków stosuje się przy użyciu techniki kapitalizacji prostej albo techniki 
dyskontowania strumieni dochodów.  
 
Technikę kapitalizacji prostej można stosować w przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy stanu 
nieruchomości wynika, iż zasadne jest przyjęcie założenia, że dochód przyjmowany do kapitalizacji prostej jest 
stabilny w nieskończenie długim okresie. Możliwe zmiany poziomu dochodu, wynikające ze zmiany na rynku 
nieruchomości, uwzględnia się w stopie kapitalizacji. W technice kapitalizacji prostej wartość rynkową 
nieruchomości określa iloczyn dochodu operacyjnego netto i odpowiedniego współczynnika kapitalizacji lub iloraz 
wyżej opisanego dochodu i odpowiedniej stopy kapitalizacji. W wyniku wyceny określona zostaje wartość 
rynkowa nieruchomości, której definicję zamieszczono poniżej: 
 
Przy użyciu techniki kapitalizacji prostej wartość nieruchomości określa się jako iloczyn stałego strumienia 
dochodu rocznego możliwego do uzyskania z wycenianej nieruchomości i współczynnika kapitalizacji lub iloraz 
strumienia stałego dochodu rocznego i stopy kapitalizacji. 
7.Współczynnik kapitalizacji odzwierciedla okres, w którym powinien nastąpić zwrot środków, poniesionych na 
nabycie nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej, z dochodów możliwych do uzyskania z tych 
nieruchomości podobnych.  
8.Wysokość współczynnika kapitalizacji i stopę kapitalizacji ustala się na podstawie badania rynku nieruchomości 
podobnych do nieruchomości wycenianej jako wzajemną relację między cenami transakcyjnymi uzyskanymi za 
nieruchomości podobne a dochodami możliwymi do uzyskania z tych nieruchomości. 
 

RDV /  
gdzie: 

V – wartość nieruchomości 
D – dochód roczny z nieruchomości (dochód operacyjny netto- DON) 
R – stopa kapitalizacji prostej (stopa zwrotu kapitału). 

a/ identyfikację szacowanej nieruchomości przeprowadzono w trakcie wizji lokalnej podczas której 
rzeczoznawca zbadał jej aktualny stan faktyczny i atrybuty rynkowe; 
b/ czynsze rynkowe nieruchomości porównawczych zbadano w oparciu o dostępne dane; 

 
Procedura postępowania: 

1. określenie potencjalnego dochodu brutto, jaki może być osiągnięty w ciągu roku z nieruchomości 
stanowiącej przedmiot wyceny, 
2. określenie efektywnego dochodu brutto poprzez pomniejszenie potencjalnego dochodu brutto o straty w 
dochodzie spowodowane typowymi dla lokalnego rynku zaległościami czynszowymi i typowym dla tego rynku 
poziomem pustostanów, 
3. określenie wydatków operacyjnych związanych z eksploatacją i funkcjonowaniem nieruchomości 
wycenianej. Wydatki operacyjne nie obejmują amortyzacji. Na etapie określania dochodu operacyjnego netto 
nie uwzględnia się ani kosztów finansowych (odsetek do zapłacenia od zaciągniętych kredytów), ani podatku 
dochodowego, 
4. określanie dochodu operacyjnego netto jako różnicy efektywnego dochodu brutto i wydatków 
operacyjnych, 
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5. analiza transakcji dla nieruchomości podobnych w celu ustalenia cen transakcyjnych i dochodów netto 
uzyskiwanych z tych nieruchomości, 
6. ustalenie stopy kapitalizacji netto na podstawie analizy cen sprzedaży podobnych nieruchomości i ich 
dochodów operacyjnych netto, 
7. określenie wartości nieruchomości poprzez podzielenie rocznego dochodu operacyjnego netto osiąganego 
przez nieruchomość przez stopę kapitalizacji netto. 

9. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI. 
Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na obecną sytuacje na rynku hotelowym jest pandemia 
koronawirusa SARS-CoV-2. Wirus ten został rozpoznany w Chinach pod koniec 2019 roku, w Europie 
pojawił się wraz z początkiem 2020 roku. Pierwsze zachorowanie w Polsce odnotowano 4 marca 2020 
roku w województwie lubuskim. Sytuacja od samego początku wymagała zdecydowanych kroków ze 
strony rządzących. Szczepionka nie istniała, wobec czego we wszystkich krajach wprowadzono szereg 
obostrzeń, które miały na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa. Branżę hotelarską 
bezpośrednio dotknęły wprowadzane przez rząd obostrzenia w postaci nakazu ograniczenia działalności, 
a w rezultacie wstrzymania działalności wielu obiektów. Poniższa tabela przedstawia najważniejsze daty i 
obostrzenia z perspektywy polskiego rynku hotelowego, które w 2020 roku i na początku 2021 roku 
determinowały jego funkcjonowanie. 
 
 
 

  

 
 
 
W 2020 roku hotele mogły oferować swoje usługi w pełnym zakresie zaledwie przez 91 dni. Według 



WYCENA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ  

  str. 16 

mgr inż. Bartosz Wałkowiński, rzeczoznawca majątkowy 
30-106 Kraków, ul. Komorowskiego 4/4; tel. 604 236-355. 

danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopień wykorzystania miejsc noclegowych w styczniu i w 
lutym 2020 roku przewyższał analogiczne wskaźniki z roku 2019. W styczniu 2021 r. stopień 
wykorzystania miejsc w obiektach noclegowych wyniósł 8,4% i w porównaniu z poprzednim rokiem jest 
to spadek o 25,5 p. proc. Potwierdza to fakt, iż pandemia zastała polski rynek hotelowy w czasie jego 
prosperity. Kolejne miesiące zweryfikowały jednak kondycję hotelarzy w brutalny sposób. W dobie 
utrudnionego transportu międzynarodowego i psychologicznej obawy związanej z podróżami, niektóre 
hotele z dnia na dzień znalazły się w dramatycznym położeniu. Ośrodki obsługujące sektor biznesowy, 
mimo że przez pewien okres mogły przyjmować gości będących na wyjazdach służbowych, świeciły 
pustkami. Sektor MICE stanął w miejscu – konferencje i spotkania zostały zastąpione przez rozmowy i 
prezentacje online. Nawet w najlepszych tradycyjnie okresach dla turystyki hotelowej, np. świąt czy 
majówki, obiekty nie mogły zarabiać. Jedynie okres wakacyjny był momentem, w którym hotele 
położone w miejscowościach turystycznych osiągały przyzwoite wyniki. Część obiektów mogła 
przetrwać także m.in. dzięki świadczeniom z pakietu antykryzysowego przygotowanego przez rząd.  

Sektor hotelowy jest więc jednym z najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii 
koronawirusa. Ten silny negatywny wpływ jest wynikiem nałożenia się wielu niekorzystnych czynników 
i zjawisk w szeroko rozumianym sektorze turystycznym. Jako pierwsze wskazać należy administracyjne 
ograniczenia nakładane od ponad roku na działalność hoteli i innych miejsc zakwaterowania. Pierwsze 
tego typu ograniczenia zostały nałożone w początkowym okresie epidemii – hotele zostały zamknięte 31 
marca 2020 r., a ich ponowne otwarcie w reżimie sanitarnym (m.in. ograniczenie liczby gości, zamknięte 
restauracje hotelowe, dezynfekcja) nastąpiło 4 maja. W okresie wakacyjnym i wczesną jesienią 2020 r. 
nie było ograniczeń co do liczby gości w hotelach, otwarte z zachowaniem zasad sanitarnych były 
restauracje hotelowe oraz baseny i strefy spa. Ponowny lockdown miał miejsce podczas II fali epidemii – 
w okresie od 7 listopada 2020 r. do 12 lutego 2021 r. (otwarcie także z istotnymi ograniczeniami). 20 
marca br. hotele zostały ponownie zamknięte dla gości (z wyjątkiem pobytów służbowych dla 
określonych grup zawodowych, m.in. zawodów medycznych, kolejarzy, załóg lotniczych itp.). Otwarcie 
hoteli nastąpiło 8 maja, przy czym ich obłożenie nie może przekroczyć 50%, a strefy wellness oraz 
restauracyjne pozostają zamknięte. Ponadto, turystyka międzynarodowa obejmowana była i jest 
różnorodnymi czasowymi restrykcjami związanymi z podróżowaniem między krajami. W przypadku 
Polski wskazać można na przykład zamknięcie granic w czasie pierwszej fali epidemii, a także 
obowiązujący na jesieni obowiązek dwutygodniowej kwarantanny po przyjeździe z zagranicy środkami 
komunikacji publicznej.  Niezależnie od wszelkiego rodzaju ograniczeń administracyjnych, sektor 
hotelowy w czasie pandemii dotknął bardzo poważny spadek popytu. W segmencie podróży 
turystycznych spadek popytu na usługi hotelowe wynika ze strachu przed zakażeniem i ograniczeniem 
wyjazdów i pobytów osób prywatnych. Warto podkreślić, że w nawet okresie wakacyjnym 2020 r., a 
więc w czasie względnego osłabienia pandemii, dużą popularnością cieszyły się małe obiekty – domy, 
domki wakacyjne, często zlokalizowane poza miejscowościami turystycznymi, natomiast zainteresowanie 
pobytami w hotelach, w naturalny sposób generujących skupiska ludzi, było mniejsze.  

 Spadek popytu w zasadzie do poziomu zerowego dotknął w czasie pandemii inny bardzo ważny 
segment rynku hotelowego, tzw. segment MICE, a więc związany z organizacją różnego rodzaju targów, 
konferencji, wyjazdów firmowych, szkoleń itp. Wszystkie tego rodzaju imprezy wyjazdowe w zasadzie 
nie są organizowane od początku pandemii, co oznacza dla hoteli spadek przychodów z tytułu 
zakwaterowania ich uczestników, jak i z tytułu organizacji tego typu imprez, których wiele 
organizowanych jest tradycyjnie w dużych hotelach.  Z uwagi na mniejszą aktywność gospodarczą oraz 
przeniesienie dużej części spotkań biznesowych do sfery on-line, zmniejszył się też popyt w hotelach 
związany z indywidulanymi podróżami służbowymi.  

W czasie pandemii ograniczone zostały także różnego rodzaju prywatne imprezy, takie jak wesela 
czy komunie, które dla wielu hoteli stanowiły wcześniej jeden z istotnych elementów przychodów.  

Bardzo ważnym komponentem działalności hotelowej są usługi gastronomiczne. Przed pandemią 
(w 2019 r.) w blisko połowie hoteli udział przychodów z gastronomii w całych obrotach był wyższy niż 
30%. Jednocześnie 85% obiektów wskazało, że w 2020 r. spadek przychodów z gastronomii był wyższy 
niż 40% r/r., a w przypadku aż 38% hoteli spadek ten przekroczył 80% r/r. Zakaz prowadzenia 
działalności gastronomicznej, która została obłożona jeszcze większymi ograniczeniami niż 
zakwaterowanie, stanowi poważny problem dla wielu obiektów, który utrudnia generowanie przychodów 
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i zysków.  
Według danych Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, hotele od początku pandemii borykają 

się problemem bardzo niskiego obłożenia. W kwietniu i maju 2020 r. obłożenie poniżej 30% deklarowało 
75% hoteli. Poprawa nastąpiła w okresie wakacyjnym, kiedy znacząco poluzowane zostały obostrzenia 
dla tej działalności – wówczas odsetek ten zmniejszył się do ok. 30%. Po wakacjach, wraz z narastaniem 
jesiennej fali zakażeń obłożenie hoteli spadło jeszcze bardziej niż na początku epidemii – odsetek 
obiektów, gdzie obłożenie nie przekraczało tym razem 20% wynosił od listopada 2020 r. do stycznia 
2021 r. blisko 90%. 
 

Po nieznacznej poprawie w okresie ferii zimowych (luty), wiosenna fala zakażeń ponownie 
negatywnie wpłynęła na frekwencję w hotelach. W kwietniu 2021 r. całkowicie zamkniętych było 37% 
hoteli (trzykrotnie więcej niż lutym). Spośród otwartych obiektów, które mogły przyjmować gości z 
określonych rozporządzeniem grup zawodowych w ramach pobytów służbowych, 85% raportowało 
obłożenie poniżej 20% (w tym 60% obiektów poniżej 10%, a 19% obiektów poniżej 2%), tj. znacznie 
poniżej progu opłacalności. W kwietniu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, nie było istotnej 
różnicy we wskaźnikach pomiędzy hotelami położonymi w miastach i poza nimi, czy też pomiędzy 
hotelami segmentu biznesowego oraz turystycznego.  

 Aktualnie niekorzystnie kształtuje się także sytuacja cenowa – 66% otwartych hoteli odnotowało 
w kwietniu 2021 r. niższe ceny niż rok temu, przy czym dla 36%. spadki były większe niż o 20% r/r. 
Jednocześnie zaledwie 20% hoteli utrzymało średnie ceny na ubiegłorocznym poziomie.  

Trudna sytuacja na rynku hotelowym znajduje potwierdzenie w wynikach badań koniunktury 
prowadzonych przez GUS wśród przedsiębiorców działających w sektorze zakwaterowania. Wybuch 
epidemii przyniósł załamanie ocen koniunktury – w kwietniu 2020 r. Wskaźnik Ogólnego Klimatu 
Koniunktury wyniósł -76,2 pkt wobec -9,1 pkt miesiąc wcześniej. W kolejnych miesiącach oceny 
poprawiały się nieco, jednak pod koniec roku, w związku z zamknięciem hoteli w okresie świątecznym 
oraz w czasie ferii zimowych, ponownie się pogorszyły. W maju 2021 r., w związku z otwarciem hoteli, 
oceny formułowane przez przedsiębiorców zdecydowanie się poprawiły – WOKK wyniósł -13,4 pkt 
wobec -52,9 pkt miesiąc wcześniej.  Badanie GUS przeprowadzone w marcu 2021 r. wskazuje też na 
najbardziej dotkliwe skutki pandemii w branży hotelarskiej na tle innych sektorów. Zdecydowanie 
najwięcej firm (94%) wskazało na spadek sprzedaży, dla większości badanych kluczowe było także 
administracyjne ograniczenie działalności (69%). Na problemy z bieżącym finansowanie wskazało 34% 
przedsiębiorstw, a na zakłócenia organizacyjne wewnątrz firmy 33%. Dla 22% firm negatywnym 
skutkiem epidemii jest wzrost kosztów, a dla 14% brak pracowników, w związku z ich chorobą lub 
kwarantanną. 
 

 
 Dekoniunktura w sektorze w okresie epidemii skutkuje skróceniem średniego okresu w jakim, w ocenie 
przedsiębiorców, zagwarantowane jest funkcjonowanie firm. W 2018 r. okres ten wynosił ponad 30 
miesięcy, jednak wyraźnie zmniejszył się jeszcze przed wybuchem epidemii – na przełomie lat 2019/20 
przedsiębiorcy oceniali, że ich firmy mają zagwarantowane funkcjonowanie przez ok. 22 miesiące. Tuż 
po wybuchu epidemii okres ten skrócił się do 13 miesięcy i na zbliżonym poziomie utrzymuje się do 
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chwili obecnej – w maju 2021 r. wynosi niecałe 15 miesięcy.  
 Badanie GUS potwierdza, że epidemia zmieniła sytuację w sektorze hotelowym także pod 

względem czynników (barier) jakie w największym stopniu przeszkadzają firmom prowadzić działalność. 
Od wybuchu epidemii zdecydowanie zwiększyło się znaczenie barier popytowych – przed wybuchem 
epidemii na niedostateczny popyt wskazywało 25-30% firm, w pierwszych miesiącach epidemii było to 
ponad 50%, a wiosną 2021 r. odsetek ten wynosi ok. 35%. Jednak najważniejszą obecnie barierą jest 
niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej, co przedsiębiorcy z sektora hotelowego utożsamiają z 
pewnością z sytuacją epidemiczną i ze związanymi z nią obostrzeniami swojej działalności. Na ten 
czynnik wskazuje wiosną 2021 r. 65-67% ankietowanych, podczas gdy przed wybuchem epidemii było to 
ok. 20%. Przedsiębiorcy znacznie częściej narzekają także na niejasne i niespójne przepisy prawne – 
obecnie na tę barierę wskazuje ok. 35-40% firm wobec ok. 20% przed wybuchem epidemii. Jest to 
związane z nowymi regulacjami odnośnie sektora hotelowego dotyczącymi zasad prowadzenia 
działalności w czasie epidemii (m.in. w zakresie liczby i rodzaju gości, dostępności dodatkowych usług, 
przepisów sanitarnych).  

Wyraźnie natomiast zmniejszyło się w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy znaczenie barier 
kosztowych oraz związanych z zatrudnieniem. Na niedobór pracowników wskazuje obecnie zaledwie 8-
9% firm, podczas gdy przed epidemią problem ten dotyczył ponad 40% podmiotów. Koszty związane z 
zatrudnieniem są natomiast obecnie problem dla co drugiej firmy, podczas gdy przed epidemią na ten 
problem wskazywało nawet 75% firm. 

 
 
Według danych GUS, w 2020 r. we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się 
17,8 mln turystów, co stanowi niemal dokładnie połowę (spadek o 49,9% r/r) liczby turystów z roku 
poprzedniego. Wcześniej, od wielu lat utrzymywał się systematyczny wzrost liczby turystów w 
krajowych obiektach noclegowych, a w l. 2015-19 średniorocznie wynosił on 7,2%. W hotelach w 2020 r. 
zatrzymało się natomiast 11,1 mln osób wobec 23,5 mln rok wcześniej (spadek o prawie 53% r/r).  

W 2020 r. 2,3 mln osób korzystających z obiektów noclegowych to turyści zagraniczni, co 
stanowiło 13% wszystkich turystów. W 2019 r. udział turystów zagranicznych wynosił natomiast 21% 
wszystkich korzystających z obiektów noclegowych. Najliczniejszą grupę turystów zagranicznych 
stanowili Niemcy (797 tys.), a w następnej kolejności Ukraińcy (206 tys.) i Brytyjczycy (186 tys.).  

Turystom w 2020 r. udzielono w obiektach noclegowych 51,4 mln noclegów, co oznacza spadek o 
45% r/r. Liczba noclegów udzielona turystom zagranicznym wyniosła 6,6 mln, czyli o prawie 65% mniej 
niż w 2019 r. Spadek liczby noclegów był zatem w przypadku turystów zagranicznych większy niż 
ogółem, co wynika oczywiście z ograniczeń mobilności międzynarodowej w czasie pandemii. Liczba 
obiektów  

Przed wybuchem epidemii sektor zakwaterowania cechowała utrzymująca się od wielu lat 
tendencja rozwojowa wyrażona poprzez systematyczny wzrost zarówno liczby obiektów noclegowych, 
jak i oferowanych w tego typu obiektach miejsc. W l. 2011-19 liczba obiektów noclegowych zwiększyła 
się o blisko 24%, natomiast przyrost liczby oferowanych w nich miejsc noclegowych wyniósł 27%. W 
2020 r., po wielu latach nieprzerwanego wzrostu, odnotowany został spadek liczby obiektów 
noclegowych i oferowanych w tych obiektach miejsc noclegowych. Było to pochodną wskazanego 
powyżej znaczącego spadku liczby turystów korzystających z obiektów noclegowych.  
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Według stanu na koniec lipca 2020 r. w Polsce funkcjonowało 10,3 tys. obiektów noclegowych 
(spadek o 8,5% r/r) oferujących 775 tys. miejsc noclegowych (spadek o 6,1% r/r) 
 

 
 
 Pandemia wpłynęła także na ograniczenie liczby najważniejszej kategorii obiektów, czyli hoteli – na 
koniec lipca 2020 r. funkcjonowało ich w Polsce 2,5 tys. i oferowały one 276 tys. miejsc noclegowych. W 
ciągu dwunastu miesięcy liczba hoteli zmniejszyła się o 5,2% (ponad 140 hoteli), a liczba miejsc w 
hotelach o 3,4%. (ok. 10 tys. miejsc).  

Z powodu pandemii zmniejszyła się także liczba innych kategorii obiektów noclegowych – w 
największym stopniu hosteli (blisko 19% r/r), szkolnych schronisk młodzieżowych (blisko 18% r/r) oraz 
internatów i domów studenckich (ponad 15% r/r).  

GUS podaje statystyki nt. liczby obiektów i miejsc noclegowych raz w roku – wg stanu na koniec 
lipca, tak więc powyższe dane uwzględniają jedynie wpływ kilku pierwszych miesięcy pandemii. Biorąc 
pod uwagę skalę restrykcji jakimi objęty był sektor hotelowy w czasie drugiej i trzeciej fali zachorowań 
można założyć, że w kolejnych miesiącach spadek liczby obiektów noclegowych się pogłębił. 

 

 
Epidemia koronawirusa i jej konsekwencje doprowadziły do drastycznego, nie notowanego w 

dotychczasowej historii, pogorszenia wyników finansowych w sektorze zakwaterowania. Przychody 
ogółem w firmach zatrudniających pow. 9 osób w 2020 r. zmniejszyły się o ponad 45% r/r, wobec 
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średniego wzrostu o 9% r/r w okresie poprzednich pięciu lat. Dane kwartalne dostępne dla firm 
zatrudniających pow. 49 osób pokazują, że najgorsze pod tym względem były kwartały II oraz IV, kiedy 
przychody spadały o prawie 50% r/r, chociaż w III kw. sytuacja nie była znacząco lepsza, gdyż spadek 
przychodów wyniósł 43% r/r.  

 Tak znaczącego spadku przychodów nie mógł zrekompensować spadek kosztów wynikający z 
ograniczenia skali działalności, co w konsekwencji doprowadziło do załamania wyników finansowych. W 
2020 r. w sektorze zakwaterowania odnotowana została strata brutto na poziomie 1,06 mld zł i strata netto 
na poziomie 1,03 mld zł. Dla porównania rok wcześniej sektor wypracował zysk brutto i netto w 
wysokości odpowiednio 1,09 mld zł i 0,96 mld zł. W 2020 r. jedynie co czwarta firma działająca w 
sektorze zakwaterowania była rentowna, podczas gdy w latach poprzednich odsetek podmiotów 
rentownych w tym sektorze wynosił 70%-75%.  
 Dramatyczną sytuację finansową sektora doskonale obrazują wskaźniki rentowności. W 2020 r. 
stopa zysku brutto wyniosła -19,9%, a stopa zysku netto -19,3%. Sektor hotelowy przed pandemią był 
trwale rentowny, a średnie wartości tych wskaźników dla poprzednich pięciu lat wynosiły odpowiednio 
8,9% oraz 7,6%.  

 W 2020 r. wartość zobowiązań sektora hotelowego wyniosła niecałe 9,1 mld zł, z czego 2,5 mld 
zł stanowiły zobowiązania krótkookresowe, a 6,6 mld zł zobowiązania długookresowe. W stosunku do 
roku poprzedniego wartość zobowiązań ogółem wzrosła nieznacznie – w 2019 r. wynosiły one bowiem 
8,8 mld zł (wzrost dotyczył jedynie zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowe utrzymały się na 
tym samym poziomie). Współczynnik długu, określający relację zadłużenia do przychodów, zwiększył 
się z 45% w 2019 r. do 48% w 2020 r. Oznacza to, że mimo spadku przychodów i załamania wyników 
finansowych, zadłużenie sektora w czasie epidemii wzrosło nieznacznie. 
 

 
 
 
 

Po wyraźnej poprawie w l. 2018-19, epidemia i wynikające z niej ograniczenia działalności, 
skutkowały także bardzo wyraźnym pogorszeniem płynności finansowej firm działających w sektorze 
hotelowym. Firmy działające w sektorze zakwaterowania wyraźnie ograniczyły natomiast swoje wydatki 
inwestycyjne, które w 2020 r. wyniosły niecałe 500 mln zł i były o 200-250 mln zł niższe w l. 2018-19. 
Mimo tak dużego spadku nakładów inwestycyjnych poprawiła się ich relacja do przychodów, które 
zmniejszyły się w jeszcze większym stopniu. Negatywne finansowe skutki pandemii w sektorze 
hotelowym w pewnym stopniu zostały złagodzone przez instrumenty pomocowe w ramach tzw. 
rządowych tarcz antykryzysowych. Tarcza obowiązująca w 2020 r. objęła wszystkie firmy niezależnie od 
kodu PKD, a warunkiem skorzystania z niej był spadek przychodów o 25% r/r. Tarcza Branżowa 
obowiązująca w 2021 r. jest instrumentem skierowanym do konkretnych branż wg PKD – obejmuje 
sektor hotelowy (PKD 55), a warunkiem skorzystania z niej jest spadek przychodów o 40% r/r za okres 
kwiecień-grudzień lub październik-grudzień 2020 r. 
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Dodatkowo, firmy działające w sektorze hotelowym skorzystać mogły ze zwolnienia ze składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (marzec - czerwiec 2020 i grudzień 2020-luty 2021), świadczenia 
postojowego (w tych samych okresach) w wysokości do 2080 zł/etat, a także z dotacji dla mikro i małych 
przedsiębiorstw (do 5000 zł).  

Właściciele obiektów przy braku przychodów ograniczyli zatrudnienie. Część ze zwolnionych 
osób przebranżowiła się z obawy przed pracą w tak niepewnej branży. W momencie, gdy rynek wróci do 
normalności wyzwaniem może być zatem znalezienie odpowiednich osób do zespołu. Dodatkowo, kryzys 
rynku hotelowego dotknął też dostawców usług i rozwiązań dla hoteli. Niektóre z nich lwią część swoich 
przychodów czerpały z usług wykonywanych dla hoteli, więc sytuacja epidemiczna dotknęła je w niemal 
równym stopniu 
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Według danych GUS, w lipcu 2020 roku w Polsce funkcjonowało 2498 hoteli z ponad 276 

tysiącami miejsc noclegowych, co oznacza spadek o 5,2% rok do roku. Liczba hoteli r/r wzrosła jedynie 
na Dolnym Śląsku. Największe spadki liczby hoteli odnotowano w województwach: wielkopolskim (-
11,6%) i łódzkim (-10,4%). Sytuacja przedstawia się niewiele lepiej również w przypadku województw: 
mazowieckiego, śląskiego, opolskiego i małopolskiego. Spadła również liczba miejsc noclegowych, 
zarówno w skali kraju (-3,4%), jak i 14 województw. Jedynie na Dolnym Śląsku oraz na Pomorzu 
odnotowano wzrost tego składnika odpowiednio o 6,9% oraz o 3,6% r/r. 
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Osobnej, bardziej szczegółowej analizie poddaliśmy najważniejsze rynki hotelarskie, 

reprezentowane przez największe miasta wojewódzkie oraz regiony turystyczne. Na tych rynkach 
zaobserwowaliśmy zarówno wzrosty, jak i spadki liczby obiektów hotelowych. Jednak ostatecznie 
mieliśmy do czynienia z nieznacznym wzrostem 1,3% względem 2019 roku. Spadki pod względem liczby 
hoteli w stosunku do 2019 roku odnotowaliśmy wyłącznie w Poznaniu i w Łodzi – kolejno o 3,0% oraz o 
8,6%. W Poznaniu zamknięto 3ê Hotel Rzymski oraz 5*Blow Up Hall. Z map łódzkich hoteli zniknęły: 
2*Polonia (przekształcony w budynek mieszkalny) 3* Hotel Borowiecki oraz 3* Światowit (który stracił 
status hotelu i został wydzierżawiony pod kwatery pracownicze). Nowe hotele pojawiły się na rynkach: 
stołecznym, trójmiejskim, krakowskim, wrocławskim oraz lokalizacjach typowo wypoczynkowych nad 
morzem i w górach. Wprawdzie wiele planowanych projektów zostało wstrzymanych, jednak te mocno 
zaawansowane zostały ukończone, nawet w dobie zamknięcia całego sektora turystycznego. Wśród 
nowych obiektów warto zwrócić uwagę na otwarcie trzech hoteli w pierwszej połowie 2021 roku. W 
Warszawie otworzył się 4* NYX, we Wrocławiu 3ê Arche Hotel, natomiast w Sosnówce (koło Karpacza) 
5* Seidorf Mountain Resort 

 

 
Na najważniejszych rynkach hotelarskich w 2020 r. liczba pokoi hotelowych wzrosła o 2,6% w 
porównaniu do 2019 roku, co przełożyło się na 1663 nowopowstałych dostępnych pokoi. Łódź i Poznań 
odnotowały rokroczny spadek w liczbie pokoi hotelowych – odpowiednio o 10% oraz o 2,5%. Pod tym 
względem sytuacja najlepiej prezentuje się w Warszawie oraz Trójmieście, gdzie w 2020 roku w stosunku 
do roku 2019 przybyło odpowiednio 7,1% oraz 6,4% pokoi hotelowych. Na hotelowej mapie Warszawy 
pojawiły się m.in. 3*/4* Crowne Plaza – Holiday Inn Express z 430 pokojami, 3 *Mercure Ursus Station 
z 214 pokojami czy 5*Nobu Hotel, oferujący gościom 117 pokoi. Trójmiejską podaż uzupełniły m.in. 
nowo powstałe 4ê Grano na Wyspie Spichrzów ze 136 pokojami oraz sopocki 4*Radisson Blu 
posiadający 219 pokoi. W pierwszej połowie 2021 roku w trzech wspomnianych obiektach w Warszawie, 
Wrocławiu i Sosnówce przybyło 488 pokoi hotelowych.  

W ostatnich latach, przed nadejściem pandemii, na rynku hotelowym trwała hossa. Oddawano do 
użytku wiele nowych obiektów, a inwestorzy mieli w planach dużo ciekawych projektów. Pojawiły się 
m.in. nowe zagraniczne sieci oraz brandy, które wcześniej nie funkcjonowały na polskim rynku. 
Wspólnym mianownikiem tych inwestycji było to, że realizowane były w największych miastach Polski 
oraz atrakcyjnych kurortach wypoczynkowych. W czasie pandemii, w przeciwieństwie do innych 
lokalizacji w Polsce, gdzie odnotowano spadki miejsc noclegowych, na największych rynkach nadal były 
realizowane inwestycje, których budowa rozpoczęła się przed pojawieniem się koronawirusa. W tych 
lokalizacjach, poza dwoma miastami, nie mieliśmy też do czynienia z likwidacją hoteli, co w rezultacie 
przyczyniło się do tego, że łącznie na najważniejszych rynkach nie odnotowaliśmy spadku liczby 
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obiektów hotelowych 
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W obliczu pandemii właściciele hoteli stale analizują budżety szukając odpowiedzi na pytanie, czy lepiej 
jest zamknąć tymczasowo hotel, czy też pozostawić go uruchomionego przy marginalnym obłożeniu. 
Taka niepewność wpływa na przyszłe otwarcia i decyzje o realizacji planowanych projektów. Jeżeli 
bowiem będziemy mieli do czynienia z kolejnymi falami zachorowań, odraczanie terminów inwestycji 
czy całkowite ich zaniechanie będzie wysoce prawdopodobne. Brak możliwości przewidzenia rozwoju 
sytuacji epidemicznej idzie w parze z niemożnością oceny realnego popytu. Taki stan rzeczy powoduje 
niechęć banków do udzielania kredytów inwestorom. Jest to kolejny czynnik, który może przesunąć część 
projektów w czasie lub nawet sprawić, że te nie zostaną wprowadzone w życie. Największe znaki 
zapytania należy postawić przy obiektach nastawionych na turystykę biznesową. Sektor MICE przeżywa 
głęboki zastój. Dostępne rozwiązania technologiczne pozwoliły na niemal całkowite ograniczenie 
podróży służbowych i konferencji na rzecz spotkań online. Można oczekiwać, iż trend ten utrzyma się 
również po zażegnaniu kryzysu epidemicznego, a to w konsekwencji może zahamować planowaną podaż. 
Przedstawione w dalszej części raportu planowane realizacje hoteli będą uzależnione od szeregu 
czynników, których wspólnym mianownikiem jest pandemia COVID-19. Oczekiwania związane z 
programem szczepień i zakończeniem pandemii oraz prognozy ożywienia gospodarki pozwalają mieć 
nadzieję, iż rynek pozwoli na zrealizowanie przynajmniej ich części. Niemniej jednak realny wpływ 
pandemii na finalną realizację planowanych obiektów będzie można ocenić najwcześniej za 3 lata. 
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Pandemia SARS-CoV-2 odcisnęła głębokie piętno na turystyce w Polsce. Według danych GUS, w 2020 
roku na pobyt w krajowych hotelach zdecydowało się 11,1 mln osób. Porównanie z rokiem 2019 
pokazuje skalę strat – wówczas liczba ta wynosiła 23,5 mln. Spadek rzędu 53% jest pokłosiem 
lockdownów, podczas których działanie hoteli było niemal całkowicie wstrzymywane, a także 
zamkniętych granic kraju, co przełożyło się głównie na zmniejszenie liczby zagranicznych turystów. Ta 
ostatnia spadła aż o 71% względem 2019 roku. Liczba rodzimych turystów zanotowała spadek nieco 
mniejszy (o 46%), jednak nadal bardzo odczuwalny dla hotelarzy. Na pobyt w polskich ośrodkach 
zdecydowało się 9,4 mln Polaków, o 8,1 mln mniej niż rok wcześniej. Zamknięte granice spowodowały 
również znaczne powiększenie dysproporcji pomiędzy turystami krajowymi oraz zagranicznymi – tych 
pierwszych było w 2020 roku ponad pięciokrotnie więcej. Tak drastyczne spadki wyraźnie kolidują z 
utrzymującą się w poprzednich latach tendencją wzrostową. W 2019 roku liczba polskich gości 
hotelowych wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o ponad 5%, zagranicznych o około 7%. o ponad 
5%, zagranicznych o około 7%. Warty odnotowania jest fakt, iż liczba Polaków, którzy zdecydowali się 
na zakwaterowanie w krajowych hotelach w roku 2020 spadła do poziomu notowanego na rynku w roku 
2012. 
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Goście dokonali o 40% więcej rezerwacji na wakacje 2021 w porównaniu do zeszłego roku. 
Wynika z danych pochodzących z Profitroom Suite – platformy obsługującej większość polskich hoteli 
wypoczynkowych. Okres od lipca do sierpnia 2021 był dla wielu polskich hoteli czasem wysokiego 
popytu na usługi hotelowe. Goście hotelowi, jak nigdy wcześniej byli spragnieni wyjazdów 
wypoczynkowych i dokonywali wielu rezerwacji za pośrednictwem kanałów bezpośrednich.  
Przedstawione poniżej dane zebraliśmy z tysięcy silników rezerwacji, które na co dzień pracują dla 
hotelarzy, aby wspierać ich w realizowaniu strategii direct booking. 

 
W porównaniu do 2020 roku hotelarze wygenerowali 40% więcej rezerwacji na miesiące wakacyjne. Co 
więcej, wartość sprzedaży pobytów rok do roku wzrosła o 60%, przy 13 % wzroście średniej ceny 
sprzedanego pakietu. Średnie okno rezerwacyjne zwiększyło się o 5 % i trwało 25 dni. W przypadku 
średniej długości pobytu – bez większych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim, spadek tylko o 1 
procent i ALOS równał się 3,11 dnia. 

 
 

Nad całym polskim wybrzeżem wartość sprzedanych pakietów wzrosła o 65 % przy 16 % wzroście 
średniej ceny pakietu. Największe wzrosty zanotowały aparthotele + 137% oraz apartamenty + 96 % w 
wartości rezerwacji. Spadki odnotowały obiekty 5-gwiazdkowe, gdzie liczba rezerwacji spadła o 23,5 %, 
a ich wartość  była o 8,8 % mniejsza niż w ubiegłym roku przy 21 % wzroście średnich cen sprzedanych 
pakietów. Sprzedaż pakietów rozpoczęła się szybciej niż w ubiegłym roku, stąd o 16 % dłuższe okno 
rezerwacyjne na tegoroczne wakacje nad morzem, które wyniosło 36,67 dni. Średnia długość pobytu 
pozostała bez zmian i wyniosła 4,58 dnia. 
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W porównaniu z ubiegłorocznym sezonem obiekty z segmentu Leisure w regionach: Podhale, Beskidy, 
Bieszczady i Sudety uzyskały 41,4 % większą sprzedaż przy 18,8 % wyższej średniej cenie za pakiet. 
Okno rezerwacyjne było krótsze niż nad morzem i wyniosło 25,11 dnia. Średnia długość pobytu w 
górskich hotelach wyniosła 3,69 dnia. Spadki w sprzedaży noclegów odnotowały głównie apartamenty w 
Beskidach, -15,4 % na wartości sprzedaży oraz w obiektach 3 gwiazdkowych w Bieszczadach -27,9 %. 
Również w górach największymi wzrostami cieszyły się aparthotele, które zwiększyły wartość sprzedaży 
aż o 72 %. Aparthotele miały również największe wzrosty w średniej cenie sprzedanego pakietu.  + 37 % 
ARR widzimy w sudeckich aparthotelach. 

 
 

Mazury w tym roku znalazły się na drugim miejscu w wynikach sprzedaży (zaraz po Pomorzu 
Zachodnim) i tylko obiekty 3 * odnotowały spadki -1,1% w wartości oraz  liczbie rezerwacji -11,6 %. 
Największe wzrosty odnotowaliśmy w aparthotelach +43 % w liczbie rezerwacji oraz 52% w wartości 
sprzedaży. 
 

 
 
W ubiegłym roku dzięki sprzyjającej pogodzie udało się wydłużyć okres wakacyjny i Babie Lato cieszyło 
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się dużym powodzeniem. W tym roku sprzedaż w pierwszych 3 tygodniach września, pomimo 
deszczowej pogody, pokazuje wzrost o 22,4 % w wartości rezerwacji w obiektach resortowych w Polsce 
przy średniej cenie sprzedanych pakietów o 10 % wyższej niż rok temu. Okno rezerwacyjne wynosi 21 
dni (+7,6%), a średnia długość pobytu spadła o 2,6 % i równa się 2,9 dnia. 

 
 

Osiągane przez hotele lepsze wyniki niż w ubiegłym roku napawają optymizmem, że uda się odrobić 
pandemiczne straty. Trzymamy kciuki za to, żeby hotele cały czas mogły prowadzić działalność 
gospodarczą, ponieważ wiele wskazuje na to, że popyt na rezerwacje utrzyma się na satysfakcjonujących 
poziomach. 

Średnie obłożenie hoteli we wrześniu we wszystkich największych miastach w Polsce, poza 
Krakowem, przekroczyło 50 proc. To wyniki znacznie lepsze niż w analogicznym okresie roku 
ubiegłego, ale też sporo niższe niż w roku 2019 - wynika z danych STR.  
To nie wystarczyło jednak, aby zrównać się z wynikami osiąganymi w 2019 roku. Najbliżej wyników 
sprzed dwóch lat znalazły się hotele w Trójmieście generując odpowiednio 72,1 proc. obłożenia i ADR na 
poziomie 373 zł. To wynik znacznie lepszy niż we wrześniu roku ubiegłego (50,6 proc. i 305 zł), ale 
jednak wciąż gorszy niż w przedpandemicznym roku 2019, kiedy średnia cena była taka sama jak w tym 
roku i wyniosła 373 zł, ale przy sporo wyższym, bo wynoszącym 80,5 proc. obłożeniu. 
 
W przypadku pozostałych miast różnice w cenach (poza Wrocławiem) i obłożeniu były już niestety 
znacznie wyraźniejsze. Najwięcej tradycyjnie już utraciły hotele w Krakowie, gdzie we wrześniu 2019 
roku ADR i obłożenie było najwyższe w Polsce, wynosząc odpowiednio 379 zł i 87,6 proc., a w tym roku 
43,3 proc. i 289 zł. Należy jednak zauważyć, że to i tak sporo lepiej niż w 2020 roku, kiedy ADR wyniósł 
240 zł przy zaledwie 20,8 proc. obłożenia. 
 
Nieco lepiej sytuacja wyglądała w Warszawie, gdzie hotele we wrześniu wygenerowały obłożenie w 
wysokości 56,1 proc. i ADR na poziomie 289,3 zł (83,3 proc i 361 zł w 2019).  ADR w porównaniu z 
2019 rokiem udało się poprawić jedynie hotelom z Wrocławia, ale przy niższym o ponad 20 pp. 
obłożeniu. 
 

Według badania IGHP, 89% hoteli nie przewiduje osiągnięcia zysku z działalności operacyjnej 
wcześniej niż na koniec 2022 r., ale do 60%. wzrósł od początku br. odsetek hoteli wskazujących na okres 
późniejszy niż 2022 r. W stosunku do badań prowadzonych pod koniec ubiegłego roku, pogorszenie 
nastąpiło również w ocenie powrotu poziomu przychodów z lat 2018-19 – żaden z ankietowanych hoteli 
nie wskazał już 2021 roku. Za najbardziej prawdopodobny uznany został 2023 r. – ocenia tak 43% 
ankietowanych obiektów, ale równie dużo, bo 41%, uważa, że nastąpi to w roku 2024 lub później.  
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OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI – WG STANU NA 
DZIEŃ ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI. 

 Założono budynek hotelowy po remoncie, w  standardzie hotelu 3*.  
 Pokój po remoncie, standard wykończenia typowy, stan techniczny dobry.  
 Po realizacji remontu i modernizacji budynku założono opłaty fundusz remontowy w wysokości 2zł/pow. 

uż. budynku przypadającej na lokal  
Uwaga: zgodnie z informacjami otrzymanymi od właściciela lokali, na dzień sporządnia niniejszego 
operatu szacunkowego opłata na fundusz remontowy wynosi 7zł/m2 pow. uż lokalu. 

10.1. OKREŚLENIE RYNKU LOKALNEGO. 

Wybór rynku lokalnego do analizy: 

Rodzaj rynku: pokoje hotelowe w condohotelach, aparthotelach i hotelach 3* i 4* 

Obszar rynku: m Kraków, jedn. ewid. Krowodrza,  

Okres badania cen: 12.2021 r. – 02.2022 r. 
 
Analizą objęto stawki osiągane za wynajem pokoi hotelowych 2-osobowych w hotelach, condohotelach i 
aparthotelach położonych w  najbliższym sąsiedztwie przedmiotowego budynku.  
 
Po analizie stawek osiąganych w sezonie wysokim i niskim w analizowanych obiektach, ustalono 
średnioroczną stawkę za pokój bez śniadania w poszczególnych obiektach: 
 

Obiekt pokój 
Średnioroczna stawka za 

pokój (bez śniadania) 
Q hotel Kraków, Eliasza Radzikowskiego 142, hotel 3* pokój 2-osobowy standard              140,00 zł  

Hotel Conrad , ul. Josepha Conrada 35, hotel 4*, pokój 2-osobowy standard              160,00 zł  
Aparthotel Conrada Comfort pokój 2-osobowy standard              200,00 zł  

Premier Kraków Hotel 4*, ul. Opolska 14a pokój 2-osobowy standard              200,00 zł  

 
Na podstawie powyższego ustalono średnioroczną stawkę 175zł/dobę.  

10.2. Określenie przychodu z pokoju hotelowego 
 

Liczba pokoi 1 

liczba dni w roku 365 

Stawka za dobę 175 zł 

ADR - ustalone na podstawie obiektów podobnych - 
                                         

105 zł  
O= obłożenie  średnioroczne- na podstawie analizy obiektów podobnych, z uwzględnieniem 

odbicia po okresie ograniczeń w działalności hotelarskiej spowodowanej COVID 19 
75% 

RevPAR = O*ADR (w przeliczeniu na pokój) 
                                            

78,75 zł  

przychód z pokoi hotelowych (RevPAR *liczba dni w roku ) 
                                    

28 743,75 zł  
 

10.3. Określenie wydatków operacyjnych związanych z eksploatacją i funkcjonowaniem 
części hotelowej 
 

Koszty operacyjne dla części hotelowej  

koszty operacyjne (pokoje) %  25% 
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KOp- Koszty operacyjne pokoje (kwotowo) = Ph * 25% 7 185,94 zł 
 

10.4 określenie pozostałych kosztów 
Za podstawę określenia kosztów przyjęto koszty ponoszone przez właściciela nieruchomości z uwzględnieniem 
analizy porównawczej kosztów w podobnych obiektach. 

Lp Rodzaj kosztów Założenia i analiza 
Koszty 

średnioroczne w 
kwocie netto 

1 Ubezpieczenie obiektu 
Koszty obejmują ubezpieczenie mienia, w tym od aktów terroru i od kataklizmu oraz 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z informacjami- dla przedmiotowego lokalu 
założono stawkę 2zł/m2 pow. uż. /m-c 

                                     
336,96 zł 

2 
Remonty, przeglądy, 
konserwacja 

ze względu na stan techniczny  budynku założono 1zł/m2 pow. uż. budynku wynikającej z 
udziału w częściach wspólnych (tj. =1404/19446*2414,13m2= 17,43 m2)  /m-c 

                                     
418,31 zł 

3 Podatek od nieruchomości: 
Wg stawek obowiązujących w dacie sporządzenia nin. operatu szacunkowego (Rady  Miasta 
Krakowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości) 25,74 /m2 lokalu i 
1,03 zł/m2 gruntu 

                                   
377,60 zł 

KOSZTY  ŁĄCZNIE W SKALI ROKU: 1 132,87 zł 
UWAGA: w podejściu dochodowym w pozycji "koszty" nie uwzględnia się amortyzacji oraz podatku dochodowego. 

10.5. Określanie dochodu operacyjnego netto. 
Uwaga obliczenia dokonywane są za pomocą arkusza kalkulacyjnego MS Excell z pełną dokładnością, natomiast 
prezentowane są w zaokrągleniu do pełnych złotych, co nie ma wpływu na dokładność obliczeń.  
 
W celu ustalenia dochodu netto dochód brutto pomniejszono o koszty jego uzyskania. 

Wyszczególnienie Wartości: 

P- Przychody z  pokoju hotelowego 28 743,75 zł 
Ko=Koszty działalności operacyjnej  7 185,94 zł 

Ks- Koszty stałe  1 132,87 zł 

Dochód Operacyjny Netto (DON)= P-Ko-Ks 20 424,94 zł 
 

10.6 Określenie stopy kapitalizacji 
Na podstawie analizy informacji o rentowności inwestycji, oczekiwań inwestorów i ryzyku inwestowania w 
nieruchomości podobne oszacowano stopę kapitalizacji R. 
 

r = rf + β * Er  
 
Gdzie: 
 
r – stopa kapitalizacji 
rf – stopa zwrotu wolna od ryzyka - realna stopa określona na rentowności długoterminowych lokat na rynku 

kapitałowym 
 
rm – stopa zwrotu z rynku 

(Er+Cr) – premia za ryzyko Equity Risk Premium i Country Risk Premium- określona na podstawie Country 
Default Spreads and Risk Premiums A. Damodaran (last updated: January 2022)1 – jako suma  Equity Risk 
Premium I Country Risk Premium  = 5,08% + 0,84%= 5,92% 

β – współczynnik określający udział ryzyka w ryzyku rynkowym - β – współczynnik beta dla wybranych sekotórw. 
Wartość średnia dla okresów 2017-2022, prof. A. Damodaran (last updated: January 2022)2 

Industry Name 
Average (2017-

22) 

Hotel/Gaming 1,00 

Information Services 1,01 

 
1 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 
2 http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html 
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R.E.I.T. 0,61 

Real Estate (Development) 0,74 

Real Estate (General/Diversified) 1,03 

Real Estate (Operations & Services) 0,81 

Restaurant/Dining 0,91 

Average Beta 0,87 

 
Average Beta obliczona jako średnia wartość z powyższych wynosi 0,87 
 
Na podstawie poniższych danych ustalono średnią rentowność obligacji długoterminowych na dzień wyceny 
(średnia rentowność obligacji Skarbu Państwa w roku 2021 i 2022) 
 

 Rodzaj obligacji 2022 rok 2021 rok 
3-letnia 3,73% 0,10% 

4-letnia 3,91% b/d  

5-letnia 4,07% 0,43% 

6-letnia 4,08% b/d  

7-letnia 3,98% 0,74% 

9-letnia 3,96% b/d  
10-letnia 4,00% 1,24% 
wartość średnia 3,96% 0,63% 

Uśredniona rentowność obligacji dla analizowanego okresu 2,29% 
 
Ustalona na podstawie powyższych danych stopa rf wynosi więc 2,29 % 
Po podstawieniu do wzoru otrzymano: 
 

r = 2,29 % + 0,87*5,92%= 7,574% ≈ 7,44% 
 
Ustalona stopa kapitalizacji R wynoszącą 7,44 %  mieści się w przedziale obserwowalnym na rynku powierzchni 
hotelowych.   

10.7. Obliczenie  wartości rynkowej nieruchomości wg stanu na dzień zakończenia 
inwestycji. 
Wartość rynkową nieruchomości oszacowano podejściem dochodowym, metodą inwestycyjną, techniką kapitalizacji 
prostej netto. Wartość nieruchomości oszacowana tym podejściem wynika z charakteru komercyjnego szacowanej 
nieruchomości. Wartość ta jest funkcją możliwego do uzyskania dochodu netto (wynikającego z poziomu przychodów i 
kosztów) oraz aktualnych ryzyka na lokalnym rynku nieruchomości i określona została wg wzoru: 

RDV /  

 
=       20 424,94 zł  /  7,44%  =       274 528,82 ZŁ  
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11. OSZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ  NIERUCHOMOŚCI 
NA DZIEŃ WIZJI LOKALNEJ. 

Powierzchnia całkowita budynku [w m2 ] przypadająca na lokal  204 20,95 

Koszty -  robót po analizie podobnych inwestycji za 1m2 pow. całkowitej w Krakowie 9 500,00 zł 

RAZEM koszt robót całej inwestycji 199 024,04 zł 

Zaawansowanie budowy : do wykonania naprawa instalacji elektrycznej, nowe wykładziny 
dywanowe w hollu, lobby i częściowo w restauracji, odświeżenie szacowanego lokalu.  90,00% 

Koszt robót do wykonania : 19 902,40 zł 

Koszt prowizji, reklamy, obsługi kredytu, rezerwa, przyjęto 15% 2 985,36 zł 
Zysk inwestora – na podstawie podobnych zamierzeń inwestycyjnych 25,00% 
Koszt robót do wykonania z uwzględnieniem zysków inwestora : 28 650,46 zł 

 

Wartość rynkowa nieruchomości  na dzień zakończenia inwestycji netto  274 528,82 zł 
Koszt robót do wykonania z uwzględnieniem zysków inwestora: 28 609,71 zł 

Aktualna wartość rynkowa nieruchomości netto  245 919,12 zł 
  
 

12. WYNIK KOŃCOWY WYCENY. 
Wartość rynkowa netto nieruchomości obj. księgą wieczystą nr KR1P/00351562/7, składającej się z 

samodzielnego lokalu niemieszkalnego nr 204 położonego w budynku przy ul. Josepha Conrada nr 35 w 

Krakowie, jedn. ewid. Krowodrza, obr. K - 41  wynosi (w zaokrągleniu):  

245 919 zł  
Słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście  złotych 

13. KLAUZULE I USTALENIA DODATKOWE 

1. Rzeczoznawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za czynniki ekonomiczne lub fizyczne, które mogłyby wpływać na nin. operat 
powstające po dacie tego operatu oraz ukryte lub nieuwidocznione stany nieruchomości, podłoża lub struktur, które czynią ją bardziej 
lub mniej wartościową. 

2. Operat szacunkowy  został sporządzony zgodnie z przepisami prawa. 
3. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte: prawne i fizyczne nieruchomości, których występowania nie mógł stwierdzić bez 

dokonania  wizji lokalnej, ani też na podstawie dokumentacji prawnej oraz za ewentualne błędy w dokumentacji. 
4. Rzeczoznawca sporządził operat szacunkowy w sposób odpowiadający jego wiedzy, w oparciu o dostępną dokumentację, stosując  

w tym zakresie obowiązuję metody oraz techniki wyceny nieruchomości. 
5. Określona w operacie szacunkowym wartość nieruchomości nie zawiera w sobie poadatku VAT jak również podatków, kosztów i opłat 

związanych z przeniesieniem własności (PCC, opłaty notarialne).  
6. Określona w operacie szacunkowym wartość nieruchomości nie uwzględnia żadnych obciążeń hipotecznych nieruchomości.  
7. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie niniejszej opinii do innego celu niż ustalony powyżej. 
8. Opinia nie może być opublikowana w całości lub w części bez zgody autora i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji. 

 

Na tym operat szacunkowy zakończono i podpisano w Krakowie, dnia 4 marca 2022 r. 

14. ZAŁĄCZNIKI. 
- na następnych stronach 


