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Wskazówki - jak czytać przedstawione dane 
Źródła informacji: Autentyczne, zweryfikowane dane z zewnętrznych systemów, 
analizujących rynek w ujęciu globalnym, wzbogacone o szczegółową analizę 
przeprowadzoną w grupie 50 obiektów noclegowych z Podhala reprezentujących 
różne kategorie: kwatery, apartamenty, domki, pensjonaty i wille, hotele 

Źródła przychodu: W prezentowanej analizie uwzględniono wyłącznie przychody z 
działalności hotelarskiej, tj. świadczenie usług noclegowych wraz z usługami 
komplementarnymi (np. śniadanie w cenie pobytu). Trzeba mieć na uwadze, że 
część obiektów noclegowych / hotelarskich na terenie Podhala świadczy równolegle 
także inne rodzaje usług dodatkowych (np. usługi gastronomiczne czy udostępnianie 
infrastruktury sportowej dla klientów z zewnątrz). Ewentualne straty z tej działalności 
dodatkowej nie zostały ujęte w przedstawionej analizie, która dotyczy stricte usług 
hotelarskich (powiązanych z usługą noclegową). 

Ujęcie statystyczne: Dane zostały zebrane i pogrupowane w szersze zbiory. 
Przedstawiają zatem uśredniony wynik, reprezentatywny dla regionu. Wyniki 
poszczególnych obiektów mogą się od siebie różnić, jednak nie chodzi nam o 
omawianie czy ocenę pojedynczych przypadków, ale o pokazanie problemów w skali 
regionu. 
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Mit 1: Podhale pełne turystów, ruch prawie jak 
w pełni sezonu. 

 

Średni poziom obłożenia w obiektach noclegowych na Podhalu w okresie listopad/grudzień 2020 
w porównaniu do analogicznego okresu z roku 2019. 

 

1. Poziom obłożenia w listopadzie i na początku grudnia zawsze jest na Podhalu 
bardzo niski (poniżej 20%), a w roku 2020 to jeszcze mniej - zaledwie 30-40% z 
tego i tak niskiego poziomu. 
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Średni poziom obłożenia w obiektach noclegowych na Podhalu w listopadzie 2019 i 2020 
z podziałem na rodzaj obiektu. 

2. Podczas gdy rok temu średnie obłożenie oscylowało wokół progu 20%, niezależnie 
od rodzaju obiektu, dzisiejsze, i tak niskie obłożenie, to głównie wynik generowany 
przez obiekty wynajmowane na wyłączność, całkowicie lub w dużej mierze 
bezobsługowe (domki i apartamenty). Pokoje hotelowe (hotele, pensjonaty, 
kwatery) natomiast stoją praktycznie puste. 

3. Możliwy do zaobserwowania nieco wzmożony ruch drogowy (niedzielny korek na 
Zakopiance) i turystyczny (spacerowicze na szlakach TPN) nie powinien być z 
automatu przekładany na ocenę przychodów obiektów noclegowych. Znaczną 
część tego ruchu generują sami mieszkańcy oraz jednodniowe turystyczne 
pobyty bez noclegów. 
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Mit 2: Pomimo pandemii i ograniczeń, na Podhalu 
wciąż duży ruch turystyczny, a branża hotelarska 
funkcjonuje normalnie. 
1. Znaczna część obiektów typu hotelowego na Podhalu, nie widząc perspektywy 

ekonomicznej utrzymywania hotelu w gotowości do przyjęcia gości, całkowicie 
zamknęła się na okres listopada i w dalszym ciągu pozostaje zamknięta. 

2. Chociaż wciąż w wielu miejscach na Podhalu można dokonać rezerwacji na 
sylwestra, a nawet na święta Bożego Narodzenia, to, zdecydowana większość 
obiektów zrezygnowała już całkowicie z oferowania jakichkolwiek pakietów 
pobytowych w okresie świąteczno-noworocznym. 

3. W związku z przedłużającą się niepewnością dotyczącą dalszych obostrzeń oraz 
obawami o niepowodzenie ekonomiczne tego przedsięwzięcia, hotele świadomie 
rezygnują z ofert świąteczno-noworocznych, które w poprzednich latach 
generowały ok 30-40 % całości przychodu z sezonu zimowego. 

 
Przychody z okresu świąteczno-noworocznego w stosunku do całego sezonu zimowego. 
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Mit 3: Sezon zimowy z obecnymi obostrzeniami nie 
będzie gorszy w skutkach niż lockdown i całkowity 
zakaz działalności z wiosny 2020. 

 

O ile spadły przychody w okresie marzec - listopad 2020 
w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019? 

1. Choć sytuacja obiektów na Podhalu była zróżnicowana, m.in. ze względu na 
lokalizację i otoczenie, to w każdym badanych obszarów odnotowano spadek 
wartości przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym. W przypadku branży 
hotelarskiej w Zakopanem nawet o ponad jedną trzecią. 

2. Cała branża odnotowała znaczące spadki pomimo, że okres lockdownu trwał 
zaledwie półtora miesiąca i przypadał na okres poza sezonem. Konsekwencje 
lockdownu i pandemii skutkowały także niższym poziomem obłożenia i cen (a co 
za tym idzie mniejszymi przychodami) w okresie wakacji. 
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Jaki procent przychodów rocznych stanowią wpływy z sezonu zimowego? 

3. Brak możliwości przyjmowania pobytów turystycznych w hotelach i obiektach 
noclegowych to dla przedsiębiorców kolejne straty. O ile w Zakopanem wpływy z 
sezonu zimowego stanowią “jedynie” 37,08 % ogółu rocznych przychodów, to już 
w Białce Tatrzańskie czy Bukowinie Tatrzańskiej straty te mogą sięgnąć 2/3 
całego przychodu firmy! 

4. Jeśli obostrzenia dla branży hotelarskiej będa podtrzymane lub co gorsza 
zaostrzone i w podhalańskich obiektach noclegowych nie będzie normalnego 
sezonu zimowego straty mogą być nie do odrobienia. W Bukowinie czy Białce 
pandemiczny rok może się zamknąć poziomem przychodów niższym nawet o 
78%. 
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O ile mniejsze mogą być przychody podhalańskich obiektów noclegowych w skali pełnego roku, jeśli 
restrykcje dotyczące branży hotelarskiej zostaną utrzymane na sezon zimowy lub zaostrzone? 
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Podsumowanie 
1. Dla obszarów górskich, nastawionych na turystykę zimową, zakaz 

przyjmowania Gości w okresie świąteczno-noworocznym i odwołanie ferii 
to tak, jakby dziś zapowiedzieć, że nie będzie sezonu letniego nad morzem. 

2. Jeśli nie będzie sezonu zimowego w branży hotelarskiej, rok obrotowy może się 
dla firm na Podhalu zamknąć stratą rzędu blisko 80 %. Czy nasze państwo 
stać będzie na realną pomoc w takiej skali? Przecież wszelka pomoc rządowa 
dla firm czy pracowników, to pieniądze od podatników, a jak wiadomo, 
tegoroczne wpływy do budżetu także będa ograniczone w powodu 
pandemicznychh cięć. 

3. Porównywanie wiosennego lockdownu i restrykcyjnych obostrzeń dla branży 
hotelarskiej zimą to ogromne nieporozumienie. Funkcjonowanie obiektów 
noclegowych w ograniczonym zakresie skutkowało “zaledwie” optymalizacją 
kosztów i zmniejszonymi przychodami, ale zamknięcie tych firm w 
najlepszym okresie roku, to definitywnie zwolnienia i to na dużą skalę. 
Niestety ten proces już się de facto rozpoczął. 
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Organizator 
 

JOINTSYSTEM - agencja doradczo-marketingowa specjalizująca się w pracy dla 
branży hotelarskiej. Zajmuje się obiektami w ośrodkach turystycznych na terenie 
całego kraju. Oprócz typowego wsparcia marketingowego, świadczy też usługi 
revenue management - kompleksowego zarządzania sprzedażą obiektów 
noclegowych i zwiększania ich rentowność. Na co dzień analizuje rynek usług 
hotelarskich w wielu regionach Polski, monitoruje pojawiające się trendy, poziom 
popytu i podaży. W ramach działalności edukacyjnej firmy, doświadczeni specjaliści 
prowadzą bezpłatne szkolenia i doradztwo w ramach cyklu Pracownia Hotelarska 
JOINTSYSTEM - na dorocznych eventach oraz w grupie na Facebooku. 

Kontakt: 

jointsystem.pl 
+48 12 33 78 79 
biuro@jointsystem.pl 
 

Kontakt dla mediów: 

Dariusz Galica 
+48 514 580 292 
dariusz@jointsystem.pl 

Emilia Glista 
+48 504 859 086 
emilia@jointsystem.pl 
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