
 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Eliza Bingül 
Cushman & Wakefield  
Tel: + 48 22 820 20 20; 532 115 631 
e-mail: media.poland@cushwake.pl 

   

 

Róża Siudaj 
Triple PR 
Tel: +48 570 532 866 
e-mail: roza.siudaj@triplepr.pl 
 

 
 

 

 

Polska głównym celem operatorów hotelowych w regionie CEE / SEE 

Warszawa, Kraków, Gdańsk (Trójmiasto) i Wrocław znajdują się w pierwszej dziesiątce rynków 

uważanych za najbardziej atrakcyjne przez operatorów hotelowych w Europie Środkowo-Wschodniej 

i Południowo-Wschodniej. Daje to Polsce pozycję lidera wśród wszystkich krajów w regionie. 

Operatorzy są także zainteresowani innymi polskimi miastami regionalnymi, wynika z raportu 

międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield. 

Według raportu Operator Beat, Hotel Operator Survey, H2 2020, Warszawa, Kraków, Gdańsk (Trójmiasto) 

i Wrocław są uważane przez operatorów hotelowych za bardziej atrakcyjne niż inne stolice regionu, takie jak 

Sofia, Zagrzeb czy Kijów. Warszawa plasuje się na trzecim miejscu po Pradze i Budapeszcie. W sumie blisko 

90% operatorów jest chętnych do ekspansji w stolicy Polski. 

Ponad 80% operatorów chętnie otworzyłoby swoje hotele także w Krakowie, który znalazł się w pierwszej 

piątce najbardziej atrakcyjnych rynków w regionie, a 75% we Wrocławiu i Trójmieście. Inne miasta w Polsce 

wymieniane przez operatorów międzynarodowych jako rynki docelowe to Poznań, Lublin i Łódź. Pojawiły się 

one w zestawieniu obok takich miast i kurortów, jak Braszów,, Jassy, Lwów, wybrzeże Czarnogóry, Odessa, 

Ostrawa, Pecz, Pilzno, Pula, Rijeka, Split, Warna i Koszyce. 

Polska ma duży potencjał wzrostu obecności międzynarodowych marek hotelowych, gdyż udział „markowych 

pokoi” w kraju jest postrzegany jako stosunkowo niski w porównaniu z rynkami Europy Zachodniej. 

Obserwuje się, że poza nowymi inwestycjami operatorzy zainteresowani są także współpracą w zakresie już 

istniejących, niemarkowych nieruchomości. W obu przypadkach właściciele hoteli dostają szansę na 

poprawienie widoczności na rynku i zwiększenie przychodów w tym coraz bardziej konkurencyjnym 

środowisku – komentuje David Nath, Head of Hospitality CEE & SEE, Cushman & Wakefield. 

Zainteresowanie operatorów poszczególnymi rynkami różni się w zależności od skali ich działalności: mniejsi 

gracze koncentrują się głównie na stolicach głównych krajów, podczas gdy więksi operatorzy są również 

zainteresowani miastami drugiego i trzeciego poziomu w regionie CEE / SEE, a także ośrodkami 

wypoczynkowymi. 

Ponad 70% operatorów wskazuje, że większość, jeśli nie wszystkie, ich projekty, mimo pandemii COVID-19 

przebiegają zgodnie z planem. Większość respondentów badania Cushman & Wakefield spodziewa się 

odbicia w sektorze hotelowym w stolicach w latach 2023-2024. Według operatorów nieco wcześniej ma to 

nastąpić w głównych miastach regionalnych, a według 70% ankietowanych mniejsze miasta regionalne, 

napędzane popytem krajowym, odrodzą się jeszcze szybciej niż stolice (w latach 2022-2023). 

Przedstawiciele branży hotelarskiej w Polsce znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji, ze względu na rządowe 

obostrzenia, które znacznie ograniczyły możliwość prowadzenia działalności. Zniesienie tych ograniczeń 

pozwoliłoby hotelom na rozpoczęcie procesu odbudowy. Długookresowe perspektywy dla krajowej branży 
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hotelarskiej są pozytywne, co potwierdza fakt, że Polska jest najatrakcyjniejszym celem w regionie dla 

operatorów – mówi Łukasz Bondyra, Senior Hospitality Advisor CEE & SEE w Cushman & Wakefield.  

Ankieta została wypełniona przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla reprezentującą 17 operatorów, 

którzy są obecni lub są zainteresowani wejściem do regionu CEE / SEE. Badani operatorzy reprezentują 

ponad 224 hotele z ponad 34 000 pokojami już działającymi w regionie CEE / SEE, a kolejne 149 

proponowanych hoteli obejmujących ponad 24 000 pokoi jest w przygotowaniu. 

 

 

 

O Cushman & Wakefield 
 

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli 

nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia 

ok. 53 tysięcy pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2019 roku jej przychody wyniosły 8,8 mld USD. Do 

najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w 

wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na 

stronie: www.cushmanwakefield.com lub na Twitterze: @CushWake. 
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