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Kolejny za nami

Hotelarstwo to ludzie. Dlatego, aby poznawać tę branżę i choć po części 

starać się zrozumieć jej założenia i wyzwania, warto postawić na 

nieustanne obcowanie z osobami, które ją tworzą. Ludźmi, dla których 

hotelarstwo jest pasją, życiem, spełnieniem. Taki też cel postawiłam 

sobie wiele lat temu, gdy obejmowałam stanowisko redaktor naczelnej 

Świata Hoteli. Najważniejsze były dla mnie – i nadal są – spotkania 

z hotelarzami. Poznawanie ich historii, rozmowa o codziennych 

wyzwaniach, gościach, marzeniach... 

Mijający rok to dla mnie kolejny, w którym było wiele okazji do spotkań 

z przyjaciółmi z branży, a także nowo poznanymi hotelarzami. Efektem 

ostatnich są wywiady publikowane w tym wydaniu. Większość z nich 

miałam ogromną przyjemność przeprowadzić z kobietami, co nie było 

celem zamierzonym. Jednak dumą i radością napawa mnie fakt, że tak 

wiele wspaniałych Hotelarek poświęciło mi swój czas oraz podzieliło się 

swoimi spostrzeżeniami, opiniami, planami. Dziękuję wszystkim Paniom!

Dziękuję również Danielowi Łukaszewiczowi, który w dłuższej rozmowie 

opowiedział mi o aktualnych celach Dobrego Hotelu, wpływie pandemii 

na strategię Grupy, a także gościnności oraz tym, co obok rodziny, jest 

dla niego najważniejsze. Zachęcam to lektury wywiadu, szczególnie tych, 

którzy jeszcze Daniela nie znają. 

Skoro jestem już w atmosferze podsumowań i podziękowań... Wielkie 

ukłony dla wszystkich Hotelarzy i Partnerów, którzy kolejny rok 

z rządu obdarzyli nas zaufaniem biorąc udział w naszym Forum Profit 

Hotel. Tegoroczne wydarzenie pokazało, że stacjonarna formuła, jaką 

oferujemy, to właśnie taka, którą oczekują uczestnicy rynku. Zachęcam 

do obejrzenia fotorelacji z edycji 2021, którą zamieściliśmy na s. 42-51.

Kończąc, życzę Państwu zdrowych i spokojnych Świąt. Pełnych ciepła, 

wdzięczności, w gronie bliskich i życzliwych osób, a także spełnienia 

w 2022 roku. Zróbmy wielki krok wchodząc w Nowy Rok. Zabierzmy 

z obecnego to, co dobre, a resztę zostawmy daleko za sobą! 

Karolina Stępniak

redaktor naczelna

SPIS TREŚCI

Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu rynku 
HoReCa oraz subskrypcji codziennego Newslettera
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Dwór Uphagena Arche Hotel 
Gdańsk otwiera się dla gości
Rewitalizowane tereny i  zabytkowe budynki Dolnego Miasta w  Gdańsku 
okazały się idealnym miejscem dla kolejnej inwestycji Grupy Arche. 
Położony w  południowej część miasta, w  niewielkiej odległości od 
południowego dopływu Motławy, Dwór Uphagena zyskał szereg funkcji 
połączonych w jeden organizm pod nazwą Arche Hotel Dwór Uphagena. 
Obiekt właśnie otwiera się dla gości. Rezerwacji można dokonywać od 
28 grudnia.

Dwór Uphagena to rewitalizacja, 
przebudowa oraz rozbudowa za-
bytkowego XIX wiecznego dwo-

ru. Wraz z zespołem budynków 
przylegających, którego podsta-
wą jest hotel z 193 pokojami i 63 
apartamentami mieszkaniowymi.

W głównym budynku, w miej-
scu zabytkowej kuchni, znajduje 
się restauracja z oknami skiero-
wanymi na zielony dziedziniec. 
Natomiast w strefie wejściowej, 
otwartej na ulicę Kieturakisa, 
umiejscowiony jest lobby bar.

Funkcją towarzyszącą dla po-
koi hotelowych są cztery sale 
konferencyjne.

Ciekawym projektem jest 
również planowana budowa 
pawilonu we wnętrzu ogrodu. 
Wprowadzenie współczesnej 
małej architektury ma na celu 
podniesienie standard istniejącej 
przestrzeni publicznej.

Ogród ma pełnić rolę wielo-
funkcyjnej sali wykorzystywanej 

zarówno przez hotel, ale także 
być przestrzenią udostępnianą 
inicjatywom społecznym, kultu-
ralnym.

- Zależy nam, aby Dwór Upha-
gena był miejscem otwar-

tym, odzwierciedlającym 
charakter Dolnego 

Miasta. Planujemy 
nawiązanie współ-
pracy z artystami, 
aby umożliwić 
o r g a n i z o w a n i e 
spotkań i wy-
staw w centrum 
Uphagena oraz 

spotkań plenero-
wych w ogrodzie – 

podkreślają zgodnie 
przedstawiciele Grupy 

Arche.
Wnętrza kompleksu Dwór 

Uphagena są niebanalne, archi-
tekci dołożyli wszelkich

starań, aby historyczny cha-
rakter miejsca pozostał w nim 
obecny. Industrialny wystrój ob-
naża relikty dawnych czasów, 
eksponowane są oryginalne ce-
gły, kolebkowe sklepienia, wy-
sokie, surowe betonowe sufity 
podparte oryginalnymi belkami 
konstrukcyjnymi. Całość wykoń-
czona minimalistycznie, z dużą 
dbałością o szczegóły.

W lobby wita gości odzyskana 
XIX wieczna ceramiczna posadz-
ka, ułożona w misterną mozaikę, 
mieszając się z nowoczesnym 
designem recepcji i baru. Prze-
nikające się style zaskakują, we 
wnętrzach spotkamy zabytkowy 
magiel, ogromną starą kuchnię 
gazową, odnowione klatki scho-
dowe i wijące się oryginalne ba-
lustrady.

Hotel Diament Plaza 
Katowice na finiszu
Czterogwiazdkowy obiekt, zlokalizowany w samym centrum stolicy Śląska, 
już niebawem przyjmie swoich pierwszych gości. Dzięki rozbudowie 
Hotel Diament Plaza Katowice zaoferuje 135 pokoi, apartamenty oraz 
penthouse o powierzchni 60 mkw., na najwyższej kondygnacji z tarasem 
zapewniającym widok na panoramę miasta.

Dla gości będą dostępne również 
dwie sale konferencyjne typu VIP, 
strefa SPA, sala fitness oraz par-
king podziemny.

Kaktusy Koncept Kulinar-
ny to restauracja, bar oraz 
kawiarnia, nawiązujący 
do mieszczącego się 
w tym samym bu-
dynku, w latach 70. 
XX wieku, miejsca 
spotkań o tej samej 
nazwie. Nowe obli-
cze zyskuje również 
cała ulica Dworcowa, 
która uległa niezwykłej 
architektonicznej meta-
morfozie.

Hotele Diament są właścicie-
lem grupy 13 hoteli, które działają 

pod jedną marką – Hotele Dia-
ment i są usytuowane na południu 
Polski. 

Marzena Kijak dyrektorem 
Radisson Blu Hotel Gdańsk
Ma ponad 20 letnie doświadczenie w branży hotelarskiej, które zdobywała 
na różnych stanowiskach w hotelach sieciowych. Z Grupą Radisson Hotel 
Group związana jest kilkuletnią współpracą, kiedy to wprowadzała na 
rynek trójmiejski Radisson Hotel & Suites Gdańsk w 2019 roku.

Swoją karierę zawodową roz-
poczęła w roku 1999 jako recep-
cjonistka w warszawskim 
hotelu Sheraton. Z tą 
marką związana 
była przez 12 
lat, następ-
nie jako 
d y r e k t o r 
sprzedaży 
p r z e s z ł a 
do sie-
ci Hilton, 
gdzie zo-
stała dyrek-
torem general-
nym w roku 2013. 

Z siecią Hilton związana była 
przez siedem lat i w 2017 prze-

niosła się do Gdańska, aby 
otworzyć Hampton 

by Hilton Gdańsk 
Old Town. 

W 2019 r. 
została dy-
rektorem 
powstają-
cego naj-
większe-
go hotelu 

w Trójmie-
ście, Radis-

son Hotel & 
Suites Gdańsk.
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VHM Hotel Management 
z kolejnym obiektem
160 pokojowy Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej został wydzierżawiony na 
20 lat przez spółkę VHM Hotel Management. Będzie zarządzała obiektem 
na podstawie zawartej z IHG umowy franczyzowej. Otwarty w 2016 roku 
hotel zarządzany był wcześniej przez spółkę Hotel Commercial Investment.
Hotel Holiday Inn jest położony 
w doskonałej lokalizacji i został 
wybudowany przez HCI jako od-
powiedź na rosnące zapotrzebo-

wanie na 

usługi wysokiej klasy na rynku 
hotelarskim Zagłębia i Śląska.

Zdaniem prezesa HCI Marci-
na Majchrowicza był to starzał 
w dziesiątkę, zarówno jeśli chodzi 
o wielkość hotelu, jego funkcje jak 
i dobór marki z grupy IHG. 

- Na przestrzeni kilku lat zdo-
łaliśmy wypracować stałą bazę 
Klientów. Umowa z VHM, do-
świadczoną firmą w zarządzaniu 
hotelami, da z pewnością nowy 
impuls naszemu hotelowi do dal-
szego, dynamicznego rozwoju na 
tym jakże wymagającym rynku – 
mówi.

- Podpisanie kolejnej umowy 
w 2021 roku uznajemy za szcze-
gólny sukces, nie tylko ze względu 
na panującą ciągle pandemię, ale 

także na rozpoczęcie działalno-
ści na Górnym Śląsku. To kolej-
ny etap realizacji strategii naszej 
spółki i współpracy z sieciami 
międzynarodowymi, w tym przy-
padku z siecią IHG i marką Holi-

day Inn – mówi Wojciech Popis, 
wiceprezes zarządu VHM 

Hotel Management. 
Holiday Inn Dąbro-

wa Górnicza dołączy 
do grona zarządza-
nych przez nas ho-
teli:

Hampton by 
Hilton Old Town 

w Gdańsku, Hamp-
ton by Hilton w Olsz-

tynie, który otworzy-
liśmy w czerwcu tego 

roku. W pierwszym kwartale 
2022 planowane jest otwarcie 

Hampton by Hilton Białystok.
- Siłą spółki VHM należącej do 

Satoria Group jest to, iż nie boi 
się nowych rynków. Trudny czas 
w jakim się znajdujemy pokazuje, 
iż może on dawać nowe możliwo-
ści profesjonalnym podmiotom 
– mówi Dariusz Futoma, part-
ner zarządzający spółki Horwath 
HTL, która pomagała sfinalizować 
stronom umowę dzierżawy.

Hotel Holiday Inn oferuje 160 
pokoi z nowoczesnym wzornic-
twem, sky barem, siłownią i sa-
lami konferencyjno-bankietowy-
mi. W sąsiedztwie znajduje się 
Park Wodny, do którego można 
przejść bezpośrednio z hotelu. 
Obok znajduje się również naj-
większe na świecie Centrum Ba-
dawczo- Treningowe Hipoksji.

Hotel mieści się w histo-
rycznym budynku, na Trakcie 
Królewskim, posiada 145 pokoi, 
restaurację Brasserie Verres En 
Vers, bar oraz spa. Radisson Blu 

Hotel, Gdansk to jeden z najstar-
szych i najpiękniejszych hote-
li 5 gwiazdkowych w Polsce, ze 
świetną lokalizacją oraz bogatą 
historią budynku.
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Trwa modernizacja 
w Sheraton Grand Krakow
W  krakowskim Sheratonie trwają prace związane z  renowacją lobby, 
recepcji, restauracji, a także Club Lounge’u. Przestrzenie są modernizowane 
pod kątem funkcjonalności i  nowoczesnych trendów. Zakończenie 
planowane jest w drugiej połowie grudnia br.

- Podczas remontu zmieniliśmy 
organizację hotelu. Przygotowa-
liśmy tymczasową recep-
cję, a śniadania ser-
wujemy w spe-
cjalnie przy-
gotowanej 
Sali Wisła. 
Specjalnie 
dla gości 
p r z y g o -
t o w a l i -
śmy Salę 
Warszawa, 
w której bę-
dzie można na-
pić się kawy i drinka, 
a także zjeść lunch czy 
kolację. Do dyspozycji gości po-
zostanie również bar SomePlace 

Else – zapewnia w rozmowie 
z nami Joanna Czechowska, Mar-

ket Director of Mar-
keting Poland 

w Marriott In-
ternational.

W ra-
m a c h 
moderni-
zacji re-
stauracji 
The Oli-
ve i baru 

powstanie 
nowy, wło-

ski koncept 
pod nazwą Anima. 

Będzie wzorowany na 
restauracji Cucina Mia działającej 
w warszawskim Sheraton Grand.

PHH kupi Interferie
Polski Holding Hotelowy zawarł umowy warunkowe na zakup pakietu 
kontrolnego akcji Interferie S.A. oraz udziałów Interferie Medical SPA sp. 
z.o.o. Obie spółki należą do Grupy Kapitałowej KGHM.

Podpisanie powyższych umów 
to kolejny, bardzo ważny krok, 
w prowadzonym przez 
PHH procesie kon-
solidacji obiek-
tów świadczą-
cych usługi 
hotelarskie , 
n a l e ż ą c y c h 
do spółek 
Skarbu Pań-
stwa. Dzięki 
tej transakcji do 
grupy Polskiego 
Holdingu Hotelowego 
dołączy kolejne sześć obiek-
tów.

Interferie to polska sieć obiek-
tów świadczących usługi hote-
larskie, działająca od blisko 30 
lat, notowana na GPW. Spółka 

posiada następujące obiekty: 
Interferie Sport Hotel Bornit 

(Szklarska Poręba), Inter-
ferie Aquapark Sport 

Hotel Malachit 
( Ś w i e r a d ó w -

-Zdrój), Inter-
ferie Cechsz-
tyn (Ustronie 
M o r s k i e ) , 
Interferie Ar-

gentyt (Dąbki) 
oraz Interferie 

Chalkozyn (Koło-
brzeg).

Spółka Interferie Medical 
SPA prowadzi działalność hote-
lową w obiekcie Hotel Interferie 
Medical SPA, który usytuowany 
jest w uzdrowiskowej części Świ-
noujścia.

Lane’s Gin Bar – nowe 
miejsce w Hotelu Bristol, 
Warsaw
Po modernizacji dawnego baru, w  warszawskim Hotelu Bristol powstało 
nowoczesne, zupełnie nowe i wyjątkowe na mapie miasta miejsce. Lane’s 
to bar nie tylko dla wyznawców ginu, ale także idealna przestrzeń dla 
tych wszystkich, którzy spragnieni są czasu w  naprawdę wyjątkowej, 
wyrafinowanej atmosferze, lubią dać się zaskoczyć i oczarować. 

W Lane’s stworzono rozmaite ry-
tuały związane z celebrowaniem 
specjalnie dobranego portfolio 
wyjątkowych trunków. Głównie 
najlepszych gatunków ginu, ale 
też sprowadzonej z całego świata 
na zamówienie kolekcji niezwy-
kłych alkoholi. Wizyta w Lane’s 
to spektakl dla zmysłów przygo-
towany na najwyższym pozio-
mie przez najlepszych barmanów 
w mieście i szefów kuchni serwu-
jących jedną z najmodniejszych 
kuchni świata: Nikkei – zapowia-
dają twórcy.

Przestrzeń Lane’s jest niczym 
kapsuła przenosząca w czasie 
i przestrzeni, ale też między na-
strojami. Z jednej strony jest bo-
wiem zdecydowana i poważna. 
Można usiąść przy barze i zato-
pić się w myślach rozmawiając 
najwyżej z osobą podają-
cą nam koktajl. Wpaść 
na chwilę, by ode-
rwać się od zgieł-
ku miasta, wi-
docznego przez 
wielkie okna 
baru. Można tu 
też w spokoju 
omówić ważkie 
sprawy. Z drugiej 
to miękka i otu-
lająca przestrzeń: 
pozwala zatopić się 
w dyskretnym flircie, 
odprężyć w objęciach 
miękkich kanap lub spędzić 
luźny czas z przyjaciółmi. Zado-
woli wielbicieli wyrafinowane-
go designu, którzy docenią nie 
tylko wnętrze i atmosferę, lecz 
również specjalnie pod Lane’s 
zaprojektowane przedmioty 
i rytuały.

Wystarczy popatrzeć przez ol-
brzymie okna baru Lane’s wycho-
dzące na jeden z najważniejszych 
traktów Warszawy – Krakowskie 
Przedmieście, by przekonać się 
w jak ważnym punkcie miasta się 
znajdujemy. To jedno z najbar-
dziej nasączonych fascynującymi 
historiami miejsc w mieście. We 
wnętrzu eleganckie i tradycyjne 
elementy przeplatają się jed-
nak ze współczesnymi akcen-
tami, tworząc przestrzeń, która 
w swym kształcie opiera się upły-
wowi czasu i modom, jednocze-
śnie jest nowoczesna i zachęca 
do zabawy i relaksu. Projekt wnę-
trza baru Lane’s został przygoto-
wany przez projektantów z lon-
dyńskiej firmy Sagrada znanych 

także z renowacji legendarnej 
Café Bristol, a wcześniej z Arts 
Club and Sartoria czy wnętrz 
pięciogwiazdkowego hotelu The 
Norman w Tel Aviv.
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od Warszawy. Za sprawą nowej 
obwodnicy i mostu południowe-
go dojazd stał się jeszcze bardziej 
przystępny dla mieszkańców sto-
łecznej metropolii.

Za decyzją o zmianie marki 
przemawia również szereg podję-
tych dotąd działań zmierzających 
do świadczenia usług na najwyż-
szym poziomie. Są to m.in. wpro-
wadzane nowoczesne, unikatowe 
i komfortowe rozwiązania w po-
kojach jak i częściach wspólnych, 
wysokie i cały czas podnoszone 
kompetencje pracowników ho-
telu oraz nieustannie ulepszane 
procedury serwisowe.

Różnorodna i atrakcyjna oferta 
hotelu kierowana jest zarówno do 
klienta indywidualnego, jak i do 
zorganizowanych grup konferen-
cyjnych, zespołów coworkingo-
wych, uczestników prestiżowych 
spotkań czy ekskluzywnych narad 
biznesowych. W naszym obiekcie 

możliwa jest zarówno organi-
zacja krótkich wizyt, spotkań 
biznesowych, jak również dłuż-
szych pobytów: weekendowych, 
tygodniowych czy też wakacyj-
nych. Niebagatelną rolę w ofercie 
odgrywa centrum konferencyj-
ne składające się z 12 sal różnej 
wielkości, w których odbywać się 
mogą również wszelkie wydarze-
nia okolicznościowe.

Zmiany, które już następują 
to m.in. całkowite odświeżenie 
części hotelowej. Podniesiony zo-
stanie standard pokoi między in-
nymi poprzez: zmieniony wystrój, 
wykładzinę i materace. W każdym 
pokoju stanie smart-telewizor 4K 
55 cali z możliwością streamingu 
media TV: Netflixa, Prime Video 
czy HBO GO. Zostanie zwiększona 
liczba pokoi z łóżkami rodzinnymi. 
Łazienki zyskają nowe wyposaże-
nie. Na każdym balkonie pojawią 
się meble wypoczynkowe.

Holiday Inn Warszawa-
Józefów zmienia markę 
Z  dniem 6 grudnia 2021 roku hotel Holiday Inn Warszawa Józefów, 
działający w ramach sieci IHG Hotels & Resorts, a którego operatorem jest 
Aquila Hotele, rozpoczął proces rebrandingu z marki „Holiday Inn Warszawa 
Józefów” na – należącą do tej samej sieci – „Holiday Inn Resort Warszawa 
Józefów”. Właścicielem obiektu w dalszym ciągu pozostaje Aquila Park.

Rebranding jest odpowiedzią na ro-
snące potrzeby Gości. Trudny okres 
pandemiczny jedynie utwierdził 
nas w przekonaniu, że na te ocze-
kiwania jesteśmy gotowi odpo-
wiedzieć dopasowaną ofertą pod 
nowym szyldem – Holiday Inn Re-
sort Warszawa – Józefów. W wie-
lu aspektach od dawna spełniamy 
warunki właściwe dla marki Holiday 
Inn Resort, chociażby przez unika-
tową ofertę rekreacyjną, wyjątko-
wą lokalizację oraz stale rosnący 

standard świadczonych usług, spój-
nych z misją i wizją firmy.

Do oficjalnego rozpoczęcia 
procesu przemiany doprowadziło 
wiele czynników. Jednym z nich 
jest lokalizacja hotelu – otulina 
Mazowieckiego Parku Krajobra-
zowego ze swoim unikatowym 
mikroklimatem. Obiekt z trzech 
stron otoczony jest lasem i bez-
pośrednio sąsiaduje z rezerwa-
tem rzeki Świder, a jednocześnie 
znajduje się w bliskiej odległości 

Hotel Belmonte  
szykuje się do otwarcia
Pierwszy, pięciogwiazdkowy hotel w Krynicy-Zdroju zostanie uruchomiony 
w  kwietniu 2022 roku. Belmonte Hotel & Resort powstaje bezpośrednio 
przy stoku narciarskim, u podnóża Góry Krzyżowej. Dyrektorem generalnym 
został Arkadiusz Labudda.

Belmonte Hotel & Resort zapro-
jektowano zgodnie z najnowszymi 
trendami, a jednocześnie 
z szacunkiem do oto-
czenia i tradycji 
regionu. Natu-
ralne materia-
ły najwyższej 
jakości, takie 
jak drew-
no i kamień 
podkreślą es-
tetykę orygi-
nalnej architek-
tury. Gwarantują 
jednocześnie wkompo-
nowanie obiektu w otaczającą 
go przestrzeń.

Obiekt zaoferuje 254 pokoje, 
w tym apartamenty inwestycyjne 
oraz premium. Goście będą mogli 
korzystać także z restauracji z ta-
rasem widokowym, sali konfe-
rencyjnej mogącej pomieścić 500 

osób oraz strefy spa & wellness 
z basenami i saunami. 

– Belmonte Hotel to 
pod wieloma wzglę-

dami wyjątkowa 
inwestycja – 

pierwszy pię-
c iogwiazd-
kowy hotel 
w Krynicy-
- Z d r o j u , 
w dodatku 

p o ł o ż o n y 
bezpośrednio 

przy stoku narciar-
skim. Zarówno lokali-

zacja inwestycji, architektura 
budynku oraz wysoki standard, 
skłoniły nas do wyboru firmy 
Eiffage – jako doświadczonego 
i sprawdzonego generalnego wy-
konawcę do realizacji tego hotelu 
– powiedział Paweł Ryszkiewicz, 
prezes zarządu Belmonte Hotel.

Piotr Bubnowski dyrektorem 
The Bridge Wrocław – MGallery
Jak udało się nam ustalić, pełniący dotychczas funkcję zastępcy dyrektora 
generalnego warszawskiego Hotelu Bristol, Piotr Bubnowski z początkiem 
stycznia 2022 r. obejmie stanowiska dyrektora w  hotelu The Bridge 
Wrocław – MGallery. 

Piotr Bubnowski jest absolwentem 
Prawa i Administracji na Uniwer-
sytecie Wrocławskim. Z hotelar-
stwem związany jest od ponad 
15 lat.

Swoją karierę zawodową 
rozpoczął w obiektach 
marki Hilton. Pra-
cował w hotelach 
w Europie oraz 
na Półwyspie 
Arabskim. Od-
powiadał m.in. 
za działania 
z obszaru ga-
stronomii, a tak-
że za zarządzanie 
operacyjne. Przed 
przejściem do Hotelu Bristol 
pełnił funkcję zastępcy dyrektora 
hotelu Hilton Edinburgh Carlton 
z 211 pokojami. Ostatnio przez 

ponad rok był Managerem Hotelu 
Bristol, a Luxury Collection Hotel, 
Warsaw. Zdobyte doświadczenie 
pozwoliło mu rozwijać jego naj-
większą pasję, czyli pracę z ludźmi.

Swój prywatny czas Piotr 
spędza bardzo aktyw-

nie. Jest miłośni-
kiem wszelkich 

a k t y w n o ś c i 
na świeżym 
p o w i e t r z u , 
uwielbia gór-
skie wyprawy, 

a także grę 
w tenisa. Jest 

pasjonatem no-
wych technologii. 

Piotr Bubnowski przej-
mie stery po Stefanie Bauer, który 
objął funkcję dyrektora general-
nego Nobu Hotel Warsaw.
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Nowy dyrektor generalny 
Nobu Hotel Warsaw
Stefan Bauer stanowisko obejmie z dniem 17 stycznia 2022 roku. Zastąpił 
Anthony’ego Campaniaris, który będzie odpowiedzialny za otwarcie 
kolejnego hotelu Nobu. Stefan Bauer ostatnio, od 2020 roku, pełnił funkcję 
dyrektora generalnego hotelu The Bridge Wrocław – MGallery. 

Stefan Bauer posiada 22-let-
nie doświadczenia w branży 
hotelarskiej oraz rozległą wie-
dzą w zakresie marek luksuso-
wych. To z pewnością pozwoli 
utrzymać wysoką jakość usług 
w hotelu i tym samym 
podkreśli wartości 
marki Nobu Ho-
spitality.

Stefan Bau-
er rozpoczął 
swoją karie-
rę w branży 
w 1999 roku 
w londyńskim 
hotelu Hilton 
Park Lane. Na-
stępnie dołączył do 
zespołu Hilton Toronto, 
gdzie zajmował stanowisko kie-
rownika ds. gastronomii. Swoje 
doświadczenie w zakresie ga-
stronomii w hotelarstwie roz-
wijał dalej na stanowiskach 

kierowniczych. W obiektach Hil-
ton Gatwick Airport oraz w nowo 
otwartym hotelu Hilton Beijing 
Wangfujjing.

W latach 2010-2012 pełnił 
funkcję dyrektora regionalnego 

ds. gastronomii na Europę 
Północną i Środko-

wą w sieci Hilton 
Worldwide. Od 

2012 roku – 
d y r e k t o r a 
regionalnego 
ds. gastrono-
mii na Europę 

W s c h o d n i ą , 
Rosję, Turcję 

i Izrael.
Od 2020 roku 

pełnił funkcję dyrektora 
generalnego hotelu The Bridge, 
MGallery Accor we Wrocławiu. 
Wcześniej pracował w luksuso-
wych obiektach należących do 
sieci Curio Collection by Hilton.

PHH przejmuje hotele 
i obiekty spółki Elbest
Polski Holding Hotelowy zawarł z PGE Polską Grupą Energetyczną umowę 
warunkową na zakup dziesięciu hoteli i  obiektów, należących do Elbest, 
spółki będącej własnością PGE.

Spółka Elbest posiada sześć ho-
teli i cztery obiekty w Polsce, 
które świadczą usługi hotelo-
wo-gastronomiczne. Oferują 
noclegi indywidualne i dla grup 
zorganizowanych, a także zaj-
mują się organizacją konferencji 
i szkoleń. Spółka posiada hotele 
m. in. w Krynicy, Międzyzdrojach, 
w Myczkowcach nad Soliną oraz 
obiekty m. in. w Krasnobrodzie, 
a także Szklarskiej Porębie. 

Planowane włączenie hoteli 
i obiektów Elbest do grupy kapi-
tałowej Polskiego Holdingu Ho-
telowego to kolejny krok w pro-
wadzonej przez PHH kon-
solidacji spółek ho-
telowych, należą-
cych do Skarbu 
P a ń s t w a . 
Wsparcie 
transak-
c y j n e 
w pro-
c e s i e 
konso-
lidacji 
d l a 
P H H 
świad-
czy fir-
ma EY.

S p r z e -
daż obiek-
tów hotelo-
wych spółki Elbest 
Polskiemu Holdingowi 

Hotelowemu jest elementem po-
rządkowania struktury Grupy PGE 
i realizacji zadań zmierzających 
do koncentracji na działalności 
podstawowej – powiedział Woj-
ciech Dąbrowski, prezes zarządu 
PGE Polskiej Grupy Energetycz-
nej. Nowy inwestor dla obiektów 
hotelowych spółki Elbest to bar-
dzo dobra informacja. Wiedza 
i doświadczenie inwestora bran-
żowego, jakim jest PHH, z pewno-
ścią pozwolą na rozwój obiektów 
hotelowych spółki.

zabytkowe stropy, co pozwoliło 
na zaprojektowanie w nich histo-
rycznych pokoi różniących się od 
siebie, ze względu na podziały ar-
chitektoniczne, wielkością, a tak-
że kształtem.

Ogród przed hotelem na-
wiązuje swoją kompozycją zie-
leni i doborem roślin do baro-
kowych ogrodów formalnych. 

Przyklasztornych ogrodów ap-
tecznych, a także do istniejącego 
wcześniej na tym terenie histo-
rycznego sadu.

We wnętrzach ponad 300-let-
niej piwnicy dawnego klaszto-
ru została stworzona winiarnia, 
w której można skosztować win 
regionalnych, a także win ze zna-
nych winnic klasztornych. 

Herbal Hotel Wrocław otwarty
Z  dniem 11 grudnia Herbal Hotel Wrocław przyjął swoich pierwszych 
gości. Znajduje się przy ul. Włodkowica, w  centrum Dzielnicy Czterech 
Świątyń, nieopodal Rynku Starego Miasta, Opery i  Narodowego Forum 
Muzyki. Inwestorem jest wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlano-
Konserwatorskie CASTELLUM.

Herbal Hotel Wrocław powstał 
w zabytkowym budynku klaszto-
ru Franciszkanów z XVII wieku. 

Pod koniec 2016 roku od mia-
sta kupiło go Przedsiębior-
stwo Budowlano-Konser-
watorskie Castellum. Prace 
nad odrestaurowaniem 
tego miejsca z przeznacze-
niem na hotel rozpoczęły się 

w 2019. 
Herbal Hotel Wrocław ofe-

ruje 66 pokoi. W wielu pomiesz-
czeniach do dzisiaj zachowały się 
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Podobno nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, Ty jednak 
wszedłeś. Skąd decyzja o powrocie do Dobrego Hotelu?
Do Dobrego Hotelu wróciłem na zupełnie inne stanowisko, na 
nowych warunkach, a zatem nie do końca było to wejście do 
tej samej rzeki. Uważam, że rozwój kariery zawodowej to rów-
nież wyciąganie wniosków i czerpanie z doświadczenia zawo-
dowego. Cieszę się, że mogę to robić w miejscu, które doskonale 
znam, w którym zawsze bardzo dobrze mi się pracowało.

Dzisiaj doceniam to w sposób szczególny, bo w tych trud-
nych czasach dla branży hotelarskiej, łatwiej zarządzać zespo-
łem i obiektami, które zna się od podstaw.

Jakie zatem zadania i cele czekały na Ciebie na początku? Co było 
dla Ciebie kluczowe w kontekście funkcjonowania hoteli w ramach 
Grupy?
Moim priorytetem było i nadal jest budowa najwyższej kultury 
organizacyjnej oraz komunikacyjnej z pracownikami. Założe-
niem było poznanie członków zespołu, ułożenie komunikacji 
między hotelami oraz stworzenie struktury, która pozwoli na 
sprawne porozumiewanie się z pracownikami, niezależnie od 
stanowiska i miejsca pracy. Moje plany cyklicznych spotkań 
z dyrektorami poszczególnych hoteli, w dużej mierze zweryfiko-
wała pandemia i ograniczenia w przemieszczaniu się oraz spo-
tkaniach. Jeszcze długa droga przed nami, bo w okresie pande-
mii firma znacznie się powiększyła i doszło sporo nowych osób, 
ale jesteśmy na właściwej drodze.

Następnie postawiłem na działania, których zawsze chciałem 
dokonać. Przede wszystkim zależało mi na wdrożeniu central-
nego PMS dla wszystkich hoteli, co pozwoli na zbudowanie cen-
tralnego działu rezerwacji. Dodatkowo chcę wykonać przynaj-
mniej dwa kroki do przodu w ramach Revenue Management’u. 
Dzięki temu wprowadzimy nasz system zarządzania cenami na 
zdecydowanie wyższy poziom, łatwiejszy do zarządzania przy 
tak sporej już grupie hoteli. W dziale Revenue ciężko pracują 
teraz dwie osoby – Weronika i Grzegorz, ale w przyszłym roku 
dołączy do nich jeszcze jedna. Podjęliśmy także działania, które 
ujednolicają kwestie bezpieczeństwa – zarówno w obszarze in-
frastruktury hotelowej, jak i bezpieczeństwa pracowników oraz 
naszych gości. 

Powiedziałeś, że pandemia uniemożliwiła Ci indywidualne 
spotkania z dyrektorami, jednak na pewno miałeś możliwość 
porozmawiania z nimi w inny sposób. Powiedz, jak wpłynęło to na 
Twoją wizję i podejście do budowania struktur w firmie?
Na początku pandemii spotykaliśmy się online co tydzień ze wszyst-
kimi dyrektorami, ale były to raczej odprawy „wojenne”. Nie udało 
nam się zrobić indywidualnych spotkań z dyrektorami, ale w czasie, 
gdy było już to możliwe, zorganizowaliśmy spotkanie w szerszym 
gronie, w nieco innej formule niż dotychczas. Wcześniej takie zjaz-
dy miały charakter bardziej oficjalny, podczas których omawialiśmy 
wyniki, wskazywaliśmy to, co wartościowe w zarządzaniu i to, co 
należy zmienić. Obecnie wprowadziliśmy formułę kilkudniowego 
wydarzenia, o charakterze roboczo-integracyjnym, w luźniej atmos-
ferze, opartego na rozmowach, wymianie doświadczeń i wrażeń. 
Pozwala nam to na wyciągnięcie wartościowych wniosków oraz na 
ich podstawie wdrożenie celnych działań w naszych hotelach. 

Wspominałeś, że zbudowaliście nową strukturę Grupy. Jak obecnie 
wygląda?
Obecnie nasza struktura wygląda tak, że na czele spółki stoi 
prezes, a jemu podlegają dwa piony – finansowy, którym za-
rządza Sylwia Kleina i operacyjny, zarządczy, którym zajmuję 
się ja. W ramach podległej mi struktury podzieliliśmy obiekty 
na dwa regiony – Południe i Północ. W regionach działają nasi 
dyrektorzy operacyjni – Agnieszka Bucka i Piotr Rudziński. Mają 
przydzielone obiekty, które nadzorują i koordynują, dzięki cze-
mu hotele mają wsparcie w bieżącym działaniu oraz pomoc 
w osiąganiu założonych wyników. Dbają także o opinie gości. 
Widzimy, że taki podział geograficzny w zarządzaniu obiektami 
bardzo dobrze funkcjonuje i sprawdza się w codziennej pracy.

Całkowicie przemodelowaliśmy dział sprzedaży. W zeszłym 
roku dołączył do nas Tymoteusz Skuza, pod którego opieką 
i nadzorem są wszystkie biznesowe działania sprzedażowe 
grupy oraz koordynuje tę sprzedaż w poszczególnych hote-
lach. To jest duża i bardzo wartościowa zmiana, której efekty 
już widzimy. Mamy również centralny marketing, który na nowo 
odbudowuje się po okresie lockdownów i wdraża projekty, de-
dykowane całej sieci hoteli. Zarządzania tym działem podjęła się 
Marzena Szawarska-Niczko. 

Daniel Łukaszewicz z Dobrym Hotelem związany jest od sierpnia 2011 roku. 
Dwa lata temu zdecydował się rozstać z firmą, lecz nie na długo. Wrócił po 

półrocznej przerwie, choć już na inne stanowisko. Aktualnie pełni funkcję dyrektora 
zarządzającego Grupą, posiadającą w portfolio 15 hoteli. W rozmowie z nami 

opowiedział o aktualnych celach, wpływie pandemii na strategię, działania i zespół, 
wyzwaniach, gościnności oraz co, obok rodziny, jest dla niego najważniejsze.

ROZMAWIAŁA 
KAROLINA STĘPNIAK
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Przeorganizowaliśmy też dział techniczny – jego dyrektor 
Maciej Barlak jest wspierany przez trzech regionalnych kierow-
ników technicznych. Panowie mają optymalizować procesy 
i koszty w tym trudnym obszarze, jakim jest idealny stan tech-
niczny obiektów.

Powołaliśmy też nową komórkę pod wodzą Kamila Borowia-
ka – Dział Zarządzania Kosztami, co już widzimy, było bardzo 
dobrym posunięciem.

W planach jest jeszcze kilka zmian w naszej strukturze, ale 
nastąpią dopiero w pierwszej połowie przyszłego roku.

Czego możemy spodziewać się w odniesieniu do strategii 
i poszerzania portfolio?
Przede wszystkim liczę na to, że w przyszłym roku nastąpi pew-
nego rodzaju normalizacja sytuacji pandemicznej. W pewnym 
stopniu przyzwyczaimy się do tego, że już nic nie będzie takie, 
jak przed 2020 rokiem, a tym samym nauczymy się żyć w nowej 
rzeczywistości. Na pewno nasza strategia związana jest z tymi 
wszystkimi technologicznymi zmianami, o których mówiłem 
wcześniej, jak np. centralna rezerwacja, zarządzanie z podziałem 
na lokalizacje hoteli, ale również procesowymi, jak wprowadze-
nie elektronicznego obiegu dokumentów w całej organizacji. 
Chciałabym, aby do połowy przyszłego roku wszystkie te dzia-
łania były już w ostatniej fazie wdrażania.

Obecnie zarządzamy już 15 hotelami zlokalizowanymi w ca-
łej Polsce. W przyszłym roku mamy w planach objęcie w zarzą-
dzanie kolejnych obiektów, ale o tym będziemy w swoim czasie 
informować. 

W swojej strategii duży nacisk kładziemy także na działania 
ekologiczne. Ich inicjatorem jest prezes Leszek Mięczkowski, 
a realizuje je w głównej mierze nasza dyrektor marketingu, dla 

której ten temat jest bliski. W ramach działań proeko staramy 
się ograniczać zużycie plastiku, uzupełniamy ofertę gastrono-
miczną o produkty regionalne i sezonowe. Chcemy również 
zainwestować we własne ule, aby móc oferować gościom mio-
dy ze swoich pasiek. Obecnie wynajmujemy ule w istniejącej 
pasiece. Dużą rolę odgrywają tu również nasi szefowie kuchni, 
których pomysły i wprowadzane dania opierają się na najwyż-
szej jakości, lokalnych produktach. Nasz Executive Chef, To-
masz Milewski, w tej chwili ma już w każdym hotelu partnera 
do prowadzenia kuchni na najwyższym poziomie.

Jakie są założenia w kontekście przejmowania kolejnych obiektów?
Nigdy nie zakładaliśmy stworzenia wielkiej sieci hotelowej. Ra-
czej był to proces naturalny, który z roku na rok nabiera rozpędu. 
Obecnie zarządzamy 15 hotelami, w bardzo różnorodnych loka-
lizacjach. Większość z nich to obiekty niekorzystające z franczy-
zy żadnej hotelowej marki globalnej, dzięki czemu są to obiekty 
wyjątkowe i bardzo indywidualne. 

To, co jest dla nas ważne i co do tej pory się sprawdza, to 
aby właściciel hotelu, który przejmujemy w zarządzanie, miał 
świadomość i przekonanie do tego, jakie są nasze cele. Bierzemy 
na siebie całą odpowiedzialność, ale też musimy mieć swobodę 
w podejmowaniu decyzji dotyczących działalności, tak, aby móc 
w pełni realizować nasze założenia biznesowe.

Czyli oczekujecie pełnego zaufania ze strony właścicieli 
i inwestorów.
Tak, zdecydowanie. Zaufanie jest tu kluczowe, bo dzięki temu 
właściciele hoteli mogą się czuć bezpiecznie, mogą mieć pew-
ność uzyskiwania oczekiwanego zysku oraz zwrotu z inwestycji. 

APARTAMENT KRÓLEWSKI H15 LUXURY PALACE
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Jest to bardzo ważne, ponieważ my codziennie musimy 
dbać o to, aby nasi goście czuli się u nas wyjątkowo. Poziom 
satysfakcji naszego gościa z dostarczonego przez nas serwisu 
wprost przekłada się na wyniki hotelu, zadowolenie naszych 
pracowników i inwestorów, którzy powierzyli nam w zarządza-
nie swoje mienie. Na końcu przekłada się to na satysfakcjonu-
jące wyniki spółki.

Co jest największym wyzwaniem przy takich przejęciach?
Przede wszystkim zależy nam, aby pracownicy czuli stabilność 
miejsca pracy, zarządzanego przez sieć Dobry Hotel. Przejęcie 
obiektu z personelem to ekstremalnie trudne przedsięwzięcie. 
Po pierwsze, pracownicy muszą nabrać do nas zaufania, uwie-
rzyć, że ich praca jest bezpieczna. Dlatego też na samym po-
czątku organizujemy spotkania, podczas których zapewniamy, 
że nie ma się czego obawiać i przekonujemy, że zmiana firmy 
zarządzającej może przynieść im wiele korzyści. 

Wracając jeszcze do obecnej sytuacji na rynku, jak możesz 
podsumować mijający rok? Jakie tendencje obserwujesz? 
To, co zrobiliśmy jako grupa, to brak jakichkolwiek założeń. Bo 
ciężko cokolwiek planować, w czasie, który jest jedną wielką 
niewiadomą. Jedyne co założyliśmy, to że sezon letni będzie 
bardzo dobry, tak jak to było w poprzednim roku. I tu się nie po-
myliliśmy. A to, co nas pozytywnie zaskoczyło, to że ten sezon 
był trochę dłuższy niż w poprzednich latach i zahaczył nawet 
o początek listopada.

A jak prezentuje się sytuacja w miejskich hotelach?
Tutaj sytuacja wygląda trochę gorzej. Wyniki są poniżej średnich 
sprzed pandemii. Choć moim zdaniem nie jest tak źle, jak można 
było się spodziewać. W październiku w Krakowie, w niektórych 
obiektach, mieliśmy powyżej 70 proc. obłożenia, co napawa 
optymizmem. Wystarczyło, że otworzyły się możliwości podró-
żowania, a w ślad za tym pojawiły się rezerwacje i goście. Tu 
warto też podkreślić, że nasze hotele i pracownicy byli świetnie 
przygotowani na ich przyjęcie. 

Dlatego podsumowując cały rok i biorąc poprawkę na sytu-
ację pandemii, w której przyszło nam żyć i pracować, jesteśmy 
zadowoleni z wyników oraz jakości, jaką utrzymujemy. Choć 
oczywiście nieustannie dążymy do poprawy jednego i drugiego. 
Patrząc na to, co się dzieje przez ostatnie dwa lata, ciężko mówić 
o sukcesie, ale patrzę pozytywnie. Myślę, że inne podejście nie 
ma sensu. 

Wielu hotelarzy, upatrując jakiś pozytywów tej sytuacji mówiło, 
że dzięki pandemii zweryfikowali swoje podejścia do zarządzania, 
na nowo ułożyli pewne procedury, przyjrzeli się bliżej swojemu 
personelowi. Czy z perspektywy czasu możesz powiedzieć, że dla 
Ciebie ten czas też był potrzebny?
Na pewno był to okres weryfikacji. A ta, jak wiadomo, jest nie-
zbędna w każdej firmie, choć nie chciałabym, aby odbywała się 
z powodów takich, jak pandemia.

W naszej firmie na początku pandemii – czyli miesiące ma-
rzec-kwiecień – zawiesiliśmy wszystkie zakupowe działania, 
ale też szybko podjęliśmy te mające na celu uporządkowanie 
całej działalności. Wszelkie elementy podlegające zarządzaniu 

skupiliśmy w grupie czterech osób. Na pewno wiedzieliśmy, że 
należy maksymalnie ograniczyć koszty, bo nie wiadomo było, 
jak długo taka sytuacja potrwa i co będzie z przychodami.

To był też taki pierwszy moment weryfikacji pracowników 
i muszę podkreślić, że wszyscy spisali się na medal. Pracownicy 
nam zaufali i pomimo ogłoszenia decyzji o obniżeniu wynagro-
dzeń, zostali z nami. Dzisiaj wiem, że takie sytuacje naprawdę 
wzmacniają zespół.

Czyli nauczyłeś się, że możesz ufać w pełni swojemu zespołowi 
i możesz na nich liczyć...
Wszystkie zespoły z każdego obiektu zasługują na podziękowa-
nia za ich pracę, wysiłek i postawę. Tym bardziej, że wtedy nikt 
nie wiedział, jak to się skończy, a przedstawiano wiele czarnych 
scenariuszy.

Wracając jeszcze to tego, co pokazała nam pandemia, to na 
pewno to, że były wydatki, z których można było zrezygnować 
bez negatywnego wpływu na prowadzoną przez nas działal-
ność, co pozwoliło nam ograniczyć koszty. Na pewno do nie-
których rozwiązań już nie wrócimy i dobitnie przekonaliśmy się, 
że z niektórymi zmianami nie ma co zwlekać, bo to odbija się na 
kosztach, które teraz ponosimy.

Tak, jak powiedziałeś, zespół spisał się na początku pandemii. 
Czy nadal macie silne załogi?
Niestety zespoły zaczęły się kurczyć pod koniec 2020 roku, co 
miało chyba miejsce w większości polskich hoteli. Niektórzy 
pracownicy po prostu nie wytrzymali tej niewiadomej, wie-
le osób zmieniło branżę, wyjechało za granicę i nie można ich 
z tego powodu negatywnie oceniać. Mówię głównie o ludziach, 
którzy piastowali stanowiska najbliżej gości, np. recepcjoniści, 
obsługa pokoi, kelnerzy. 

Na pewno jednak w tym całym zamieszaniu i trudnej sytuacji 
na rynku, naszą siłą było to, że jesteśmy grupą hotelową. Mamy 
obiekty w różnych lokalizacjach – miejscowościach wypoczyn-
kowych i dużych miastach. Większość pracowników zrozumia-
ła, że w sezonie to hotele w miejscowościach wypoczynkowych 
pracują na całą grupę, a w innych miesiącach obiekty miejskie 
pomagają nam wszystkim funkcjonować w odpowiednich 
warunkach. Myślę, że takie zrozumienie rynku i poczucie jed-
ności wśród pracowników jest bardzo cenne. Oczywiście cały 
czas pracujemy nad tym, aby taką świadomość w zespołach 
wzbudzać, bo wiadomo, że przy rotacji, trzeba ciągle mieć nad 
tym kontrolę. Podjęliśmy zatem działania w obszarze edukacji 
i wsparcia dla pracowników, między innymi poprzez spotkania 
coachingowe.

No właśnie, dobrze, że poruszyłeś ten temat. Jeden z naszych 
ekspertów w tekście do Świata Hoteli postawił tezę, że pandemia 
uwypukliła problem związany z brakiem odpowiednich 
programów szkoleniowych i rozwojowych dla personelu. 
Czy w Waszej organizacji było podobnie? Czy i jaki zakres 
doskonalenia umiejętności w obiektach Grupy Dobry Hotel 
wymaga większej uwagi?
Na pewno wcześniej z większą ostrożnością podchodzili-
śmy do kwestii szkoleń, co wynikało z faktu, że nasze ze-
społy miały już spore doświadczenie. Dostrzegamy potrzebę 

listopad-grudzień  |  ŚWIAT HOTELI 13



WYWIAD NUMERU

systematycznego edukowania personelu w wielu obszarach, 
nie tylko związanych stricte z hotelarstwem. Po pierwsze 
chcemy wyjaśniać, jakie są zadania poszczególnych komórek 
w grupie. Przygotowujemy, w przystępnej dla czytelnika for-
mie, księgi dotyczące głównych działów, aby każdy wiedział po 
co taki dział jest, jakie ma zadania i cele, w jaki sposób może 
pomóc i służyć wsparciem oraz kto w danym dziale odpowiada 
za jakie kwestie. Uważam, że jest to dosyć istotne, aby pracow-
nicy organizacji wiedzieli według jakich procedur i procesów 
funkcjonuje. Zauważyliśmy, że jest to niezwykle istotne przy 
przejmowaniu obiektów. Małe zaniedbanie w edukacji w no-
wym hotelu, może później skutkować poważnymi konsekwen-
cjami dla całej firmy. 

I choć zawsze staraliśmy się być firmą otwartą w komunikacji 
z pracownikami, to pandemia jeszcze to wzmocniła. Mam po-
czucie, że dzisiaj łatwiej pracownikowi przyjść do swojego prze-
łożonego i zgłosić swoje uwagi. Jednocześnie jako pracodawcy 
z dużo większą troską pochylamy się nad załogą, wiedząc, jak 
wartościowi są doświadczeni pracownicy, szczególnie w takiej 
branży jak nasza – gdzie jakość obsługi gości ma tu kluczowe 
znaczenie. 

Jaka jest zatem pozycja Dobrego Hotelu jako pracodawcy?
Na pewno to, że nie zrobiliśmy zwolnień grupowych, działa na 
naszą korzyść. Poza tym jestem pewien, że jesteśmy atrak-
cyjnym pracodawcą i na pewno podejmujemy szereg działań, 
aby tę atrakcyjność jeszcze podnieść. Tworzymy sieć, w ra-
mach której jest wiele możliwości awansu i rozwoju ścieżki 
kariery. Gdy mamy jakieś wolne stanowisko, staramy się zna-
leźć na nie osobę w ramach organizacji. Nawet jeśli musimy ją 
doszkolić, wiemy, że będzie jej łatwiej odnaleźć się na takim 

stanowisku, bo zna już naszą firmę, struktury, zasady funk-
cjonowania. Poza tym można przemieszczać się między mia-
stami. Nasza Grupa też cały czas się rozwija, a więc jest coraz 
więcej możliwości.

Ponadto jako pracodawca stale rozbudowujemy pakiet be-
nefitów dla naszych pracowników. Chcemy ich doceniać, za-
równo poprzez szkolenia, możliwość rozwoju w ramach grupy, 
awanse, ale również poprzez elementy dodatkowe, jak możli-
wość korzystania z pobytów w naszych obiektach w całej Pol-
sce, specjalnych zniżek oraz bonusów, które są przyznawane. 
Wprowadzony system motywacyjny sprawił, że pracowitość 
i zaangażowanie są właściwie docenione. 

W przyszłym roku w ramach działań pracowniczych rozpocz-
nie pracę nowa dyrektor działu HR, której celem będzie spro-
fesjonalizowanie całego procesu rekrutacji, ale głównie dalsze 
intensywne rozwijanie procesów komunikacyjnych w firmie. 
Obecnie nasza sieć to kilkanaście hoteli, tym samym liczba 
procesów rekrutacyjnych jest coraz większa, a będzie jeszcze 
większa. Dlatego konieczne jest usprawnienie procedur rekru-
tacyjnych i komunikacyjnych w tym obszarze, abyśmy mogli 
w możliwie najszybszy i najsprawniejszy sposób pozyskiwać 
najlepszych pracowników do naszych hoteli. Oczywiście też cały 
czas szukamy wszelkich rozwiązań, aby odpowiedzieć na ocze-
kiwania obecnego rynku pracy.

Jak brzmi dla Ciebie współczesna definicja gościnności? 
Dla każdego pewnie będzie inna, ale dla mnie, podstawą jest na 
pewno wykonanie najwyższej jakości usługi i żeby było jasne, 
taki też powinien być odbiór tej usługi przez gościa. Oczywi-
ście składa się na to wiele dodatkowych elementów – jak ce-
chy interpersonalne pracowników hotelu, odpowiedni klimat, 
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DANIEL ŁUKASZEWICZ Z REDAKTOR KAROLINĄ STĘPNIAK
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empatia, cierpliwość i umiejętność dostosowania się do indywi-
dualnych potrzeb gości. To bardzo miękkie cechy, ale pozwala-
jące na ugoszczenie na właściwym poziomie.

W hotelarstwie niezwykle ważne jest dobranie odpowiedniej 
osoby, na konkretne stanowisko. W dzisiejszych czasach, gdy 
brakuje ludzi na rynku pracy, często jest tak, że hotelarze zatrud-
nią każdego, a nie tego, kogo chcieliby zatrudnić. A tak napraw-
dę właściwa osoba np. na stanowisku dyrektora, może w hotelu 
zdziałać wiele. Jeśli ma jeszcze odpowiednią energię oraz chary-
zmę i potrafi to „sprzedać” innym, mamy sytuację idealną. 

Uważam, że gościnność trzeba mieć w sobie. Można się wie-
lu rzeczy nauczyć, ale tę cechę właściwego podejścia do gościa 
i ugoszczenia go w hotelu, to cechy typowo interpersonalne. 
I trzeba też sobie jasno powiedzieć, że gościnność to nie uniwer-
salna zasada. To raczej zbiór cech, z których elastycznie umie 
się korzystać, w zależności od miejsca i okoliczności. Inna będzie 
w takim hotelu, jak H15 Luxury Palace, a inna w Moxy Warsaw. 
Goście odwiedzający różne obiekty oczekują innego przywita-
nia, innej atmosfery. Dobry hotelarz potrafi odnaleźć się w każ-
dym miejscu.

Jesteś absolwentem kierunku politologia na Uniwersytecie 
Gdańskim oraz studiów podyplomowych w Szkole Wyższej 
Psychologii Społecznej w Sopocie. Jak zdobyte wykształcenie 
wpływa na rozwój Twojej kariery i codzienne życie zawodowe?
Zawsze zajmowałem się tym, co mnie w danym okresie fascy-
nowało. W 1989 roku miałem 14 lat i zachwyt polityką był na-
turalną koleją rzeczy. Tak mnie to wciągnęło, że nie myślałem 
o innym kierunku studiów. Tyle się wtedy działo, a ja starałem 
się wiedzieć wszystko na temat tego, co dzieje się w polityce. 

Na drugim roku zacząłem swój biznes i łączyłem pracę z nauką. 
Myślę, że ten etap był bardzo ważny.

Kolejny kierunek, czyli „Psychologia pozytywna” to był bardzo 
świadomy wybór. Od zawsze interesowałem się tą dziedziną, 
bardzo dużo na ten temat czytałem. Zdawałem sobie też spra-
wę z tego, że skończenie tych studiów bardzo pomoże mi w dal-
szej działalności. Chciałem poznać siebie, a także nauczyć się, 
jak zmienić relacje z ludźmi na pozytywne i dbać, aby takie były. 
Mnie na pewno tego brakowało. Z perspektywy czasu wiem, że 
ten kierunek wiele wniósł do mojego życia, także zawodowego. 
Uważam, że był to jeden z najlepszych wyborów w moim życiu.

Czy mógłbyś pracować w innej branży niż hotelarstwo?
Przez większą część swojego życia zawodowego zajmuję się za-
rządzaniem firmą, w większym lub mniejszym stopniu, a zatem 
sądzę, że mógłbym robić to w każdym innym sektorze. Jednak 
nie chciałbym zmieniać branży. Tyle już przeżyłem i doświad-
czyłem w hotelarstwie, że chciałbym to pomnażać i budować 
wartość dla zarządzanych obiektów hotelowych. Tym bardziej, 
że uważam, że najlepsze jeszcze przed nami...

W jakim miejscu widzisz siebie za 5, 10, 15 lat?
Na pewno chciałbym swoje życie zawodowe uzupełnić o podró-
że. Ostatni czas zmusił mnie do ograniczenia wyjazdów, ale dla 
mnie – poza rodziną – jest to ważny element życia. Poza tym 
idealnie łączy się z moją pracą. Doświadczenia zdobyte w od-
wiedzanych miejscach, często przekładam na swoje działania 
zawodowe.

Danielu, serdecznie dziękuję za spotkanie i rozmowę. Trzymam 
kciuki za dalsze sukcesy Dobrego Hotelu i Twoje osobiste. 

H15 BOUTIQUE HOTEL
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PULS HOTELI

Polska to ważny rynek do rozwoju dla 
Radisson Hotel Group – komentuje 

Valerie Schuermans, Vice Prezes 
Business Development Central Europe.
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Radisson Hotel Group jest 
jedną z największych 
grup hotelowych na świe-

cie, obejmującą ponad 1600 
działających i rozwijających się 
hoteli w 120 krajach, o zasięgu 
globalnym i odpowiednim port-
folio dziewięciu różnych marek, 
od budżetowych po premium. 
Opierając się na sukcesie swo-
jego pięcioletniego planu trans-
formacji skoncentrowanego na 
26 inicjatywach, firma jest goto-
wa na pełny powrót do podróży 
i jest mocno zdeterminowana, by 
stać się marką wybieraną przez 
właścicieli, partnerów i gości, 
dostarczając elastyczny model 
kosztów, najlepszy w swojej kla-
sie system zarządzania przycho-
dami oraz w pełni zaktualizowa-
ną architekturę marki w każdym 
segmencie.

Nasza silna pozycja w Pol-
sce obejmuje 15 hoteli i ponad 
3500 pokoi, a trzy hotele są 
w budowie i w przygotowaniu, 
w tym dwa nowe ekscytujące 
hotele Radisson RED w Krakowie 
i Warszawie. Mamy silną i zróż-
nicowaną reprezentację marki, 
w tym nasz wielokrotnie nagra-
dzany flagowy Radisson Collec-
tion Hotel w Warszawie i osiem 
hoteli Radisson Blu, największą 
markę wyższej klasy w Europie 
od 10 lat. Z niecierpliwością cze-
kamy na powitanie naszego naj-
nowszego hotelu Radisson Blu 
w Ostródzie wiosną 2022 roku, 
rozległego ośrodka z 238 poko-
jami i parkiem wodnym. Tym 
najnowszym dodatkowym ho-
telem i otwarciem Radisson Re-
sort Kołobrzeg w sierpniu 2021 
roku potwierdzamy pozycję 

największego międzynarodowe-
go operatora kurortów w Polsce.

Jednym z kluczowych obsza-
rów, w ostatnim niełatwym cza-
sie dla branży, okazała się silna 
reputacja Radisson Hotel Group. 
To dzięki niej szybko reagujemy 
na pojawiające się możliwości 
i wyzwania oraz dostosowujemy 
się do zmian warunków rynko-
wych i opinii gości, które są co-
dziennie gromadzone w naszych 
systemach jakości.

Zwłaszcza w ostatnich mie-
siącach, na pierwszym miejscu 
postawiliśmy zdrowie i bezpie-
czeństwo, wprowadzając nasz 
Protokół bezpieczeństwa hoteli 
Radisson, we współpracy z SGS, 
wiodącą na świecie firmą te-
stującą i certyfikującą. Byliśmy 
pierwszą grupą hotelową, która 
uruchomiła kompleksowy pro-
gram testowy i usługę szybkie-
go testowania dla uczestników 
spotkań i wydarzeń w obiektach 
z naszego portfolio w regionie 
EMEA jako sposób na ułatwie-
nie bezproblemwego powrotu do 
spotkań biznesowych i wydarzeń 
oraz kontynuowanie współpracy 
z SGS w celu ponownego, bez-
piecznego powitania gości.

W ciągu ostatnich trzech lat 
zainwestowaliśmy ponad 400 
mln USD w dalsze wzmacnia-
nie znaczenia naszych marek 
i opracowaliśmy nowe, inno-
wacyjne oferty biznesowe, ta-
kie jak Hybrydowe spotkania 
i sale, przyspieszyliśmy rozwój 
Obsługiwanych Apartamentów 
i uruchomiliśmy koncepcję miej-
skiego kurortu. Radisson Hotel 
Group zainwestowała również 
ponad 100 milionów dolarów 
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w najnowocześniejszą infrastruk-
turę IT, aby zapewnić właścicie-
lom i gościom najnowsze, świa-
towej klasy rozwiązania cyfrowe, 
które koncentrują się na obsłudze 
gości i zarządzaniu nieruchomo-
ściami, a także optymalizacji przy-
chodów i kosztów. 

Podczas gdy wiele grup hote-
lowych wstrzymało swoje pla-
ny rozwoju podczas pandemii, 
Radisson Hotel Group odnoto-
wała od początku pandemii 250 
podpisanych umów hotelowych 
w regionie APAC i EMEA, a także 
wprowadzenie nowej marki, Ra-
disson Indywiduals 
w październiku 2020 
roku.

Zauważyliśmy ni-
szę na rynku, na któ-
rej właściciele szukają 
rozwiązań ułatwiają-
cych konwersję, ofe-
rujących istniejącym 
hotelom możliwość 
dołączenia do silnej 
międzynarodowej 
sieci w poszukiwaniu 
większej widoczności 
i zaufania konsumen-
tów. Od momentu 
uruchomienia Ra-
disson Indywiduals, 
marka rozszerzyła 

swoją obecność na całym 
świecie z niedawnym kon-
traktami i otwarciami w Sta-
nach Zjednoczonych, Niem-
czech, Hiszpanii, Austrii, Buł-
garii i Afryce. Z niecierpliwo-
ścią czekamy na wprowadze-
nie tej marki na polski rynek, 
gdzie idealnie nadaje się dla 
hoteli zarówno na rynku pier-
wotnym, jak i wtórnym.

Odnieśliśmy również wiel-
ki sukces dzięki naszym Ser-
wisowanym Apartamentom, 
które dają inwestorom moż-
liwość współpracy z nami 

w atrakcyjnym i rozwijają-
cym się segmencie, prze-
wyższającym resztę ryn-
ku. Radisson Hotel Group 
postawiła sobie za cel 
ponad dwukrotne zwięk-
szenie swojego portfolio 
Obsługiwanych Aparta-
mentów w ciągu najbliż-
szych pięciu lat w regionie 
EMEA i wprowadziła ten 
segment na rynek polski 
w Gdańsku i Zakopanem 
pod markami Radisson 
i Radisson Blu.

Nasz dynamiczny 
model biznesowy hoteli 
wynajmowanych, zarzą-
dzanych i franczyzowych 

oznacza, że możemy zaoferować 
właścicielom rozwiązanie szyte 
na miarę i zapewnić jedne z naj-
wyższych marż GOP w branży. 
Do tej pory, około 65 proc. na-
szych właścicieli posiada u nas 
więcej niż jedną nieruchomość. 
Te długotrwałe relacje opierają 
się na zaufaniu, zobowiązaniu 
i odpowiedzialności. W Polsce 
oferujemy również opcje finanso-
wania kondominium dające de-
weloperom większą elastyczność, 
a oszczędzającym atrakcyjne 
możliwości inwestycyjne w cza-
sach wysokiej inflacji. Wierzymy 
w siłę naszej branży i jesteśmy 
w pełni gotowi na bezpieczny po-
wrót do podróżowania.
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ROZMAWIAŁA 

KAROLINA STĘPNIAK

Choć mamy obawy o nadchodzący pierwszy kwartał 2022, to tegoroczna sytuacja 
pokazuje, że tylko początek roku może być trudniejszy. Niemniej cały 2022 rok 
zapowiada się obiecująco – mówi w rozmowie z nami Paulina Kołodziejczyk, 

General Manager NYX Hotel Warsaw. 

Jak możesz podsumować mijający rok w kontekście 
funkcjonowania hotelu? 
Grudzień to czas na podsumowania i refleksje, a rok 2021 dla 
naszego NYX Hotel Warsaw by Leonardo Hotels to wyjątko-
wy czas otwarcia. Rozpoczęcie działalności obiektu planowali-
śmy na kwiecień-maj 2020 roku, ostatecznie otworzyliśmy się 
1 marca br. Kolejne przesunięcia wynikały z ograniczeń rządo-
wych, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. Pandemia 
skutecznie spowolniła nasze przygotowania. Wiele elementów 
wyposażenia wnętrz sprowadzanych było z zagranicy, więc siłą 
rzeczy lockdown spowodował opóźnienia w ich transporcie 
i problemy z przyjazdem ekipy monterskiej oraz wykończenio-
wej z centrali Leonardo Hotels. Niedługo po otwarciu przyszły 
kolejne obostrzenia. Nie zatrzymało to jednak naszych planów 
marketingowych, tylko jedynie je zmodyfikowało. Działaliśmy 
zgodnie z założoną strategią jednak w pełnym reżimie sanitar-
nym. To pozwoliło nam na ciągłość pracy zarówno w sprzedaży, 
jak i dziale rezerwacji.

Podczas mijającego roku można było wysnuć wiele wnio-
sków, a najważniejsze z nich to takie, żeby w każdej chwili trzy-
mać rękę na pulsie i reagować na ciągłe zmiany. Rok 2021 był 
pełen zwrotów akcji, nadziei na powrót do postpandemicznej 
normalności i trudnych decyzji. To czas, w którym zaangażowa-
nie zespołu było największą wartością, a umiejętność dostoso-
wania się do sytuacji – bezcenna. 

Jaki typ gościa odwiedza hotel NYX? Czy pokrywa się to 
z założeniami dotyczącymi grupy docelowej i ofertą?
Oferta naszej lifestylowej marki pozwala nam dotrzeć do szcze-
gólnie interesującej grupy gości – nabierającego coraz większe-
go znaczenia w globalnym przemyśle turystycznym segmentu 
miejskich podróżników poszukujących nowych doświadczeń 
i doznań w dużych metropoliach. Nasi goście to kreatywni, idą-
cy z duchem czasu indywidualiści. To miejscy kosmopolityczni 
goście o wyrafinowanym guście oraz wyjątkowych potrzebach, 
którym nasza marka wychodzi naprzeciw. To także miłośnicy 
sztuki i wyszukanego designu. Ci, którzy szukają noclegu nie tyl-
ko w wysokim standardzie, ale też w miejscu o pięknych, nietu-
zinkowych wnętrzach. 

Unikalny, nowoczesny wystrój NYX Hotel Warsaw, a także 
obecna w nim sztuka warszawskich artystów, z pewnością zaspo-
koją potrzeby estetyczne nawet najbardziej wymagających gości. 

Ważną grupą odwiedzających jest także klient biznesowy, 
który już wie, że w obiekcie, może oczekiwać zaplecza tech-
nicznego na najwyższym poziomie. Nasz hotel to modny, 

bezkompromisowy styl życia. Tutaj zarówno goście odwiedza-
jący miasto z powodów zawodowych, jak i osoby podróżujące 
w celach wypoczynkowych mogą delektować się mieszanką 
sztuki, muzyki i designu. Od maja przyszłego roku dużą atrakcją 
wyróżniającą NYX Hotel Warsaw spośród innych warszawskich 
obiektów, będzie dodatkowa przestrzeń dla gości położona na 
19. piętrze budynku. Na tarasie wieżowca goście hotelu skosztują 
wyśmienitych drinków oraz posłuchają muzyki na żywo. Wszyst-
ko z zapierającym dech widokiem na panoramę Warszawy. 

W jaki sposób aktualnie prezentuje się sytuacja w hotelu? 
Czy parametry dotyczące obłożenia, poziomu rezerwacji spełniają 
oczekiwania? 
Ostatnie ciepłe miesiące napawały optymizmem, choć grudzień 
przyniósł skutki kolejnej fali pandemii. Po wakacjach obłożenie 
rosło w równym tempie. Z dnia na dzień mieliśmy coraz więcej 
rezerwacji indywidualnych oraz grupowych. Klienci biznesowi 
nadal interesują się naszą ofertą MICE, choć dziś stawiają na 
spotkania w mniejszym gronie z zachowaniem wszelkich zasad 
reżimu sanitarnego. Obostrzenia wprowadzane w innych kra-
jach znacząco przekładają się na codzienny ruch zagranicznych 
turystów.

Jakie są przewidywania na początek 2022 roku?
Przyszłość jawi się optymistycznie i choć mamy obawy o nad-
chodzący pierwszy kwartał 2022, to tegoroczna sytuacja poka-
zuje, że tylko początek roku może być trudniejszy. Niemniej cały 
2022 rok zapowiada się obiecująco. Dzięki dynamice szczepień 
wśród pracowników branży wierzymy, że będziemy mogli dzia-
łać nieprzerwanie w nadchodzącym roku. Niezależnie od sytu-
acji już teraz wiemy, że musimy być cierpliwi, robić wszystko, na 
co pozwala nam obecna sytuacja i nieustannie szukać nowych 
sposobów na spełnianie zmieniających się oczekiwań oraz po-
trzeb naszych gości. 

Jakie są plany sieci Leonardo Hotels na nadchodzący rok?
Patrzymy na rynek z szerokiej perspektywy. Wierzymy, że od-
buduje się on w latach 2024-2025. Strategia sieci uwzględnia 
dalszy rozwój w Polsce oraz środkowej i wschodniej Europie. 
Nie mogę jeszcze na tym etapie zdradzić szczegółów, a jedynie 
potwierdzić, iż planujemy otwarcie kolejnych hoteli w innych 
miastach naszego kraju.

Serdecznie dziękuję za rozmowę. 

PULS HOTELI
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J
W sierpniu br. Britta Kutz została nową dyrektor generalną 

InterContinental Warszawa, a także objęła stanowisko regionalnej dyrektor 
generalnej dla hoteli IHG Hotels & Resorts w Polsce. W rozmowie z nami 

opowiedziała o celach, wyzwaniach, a także swojej roli jako kobiety.

CIERPLIWIE  
DO OSIĄGNIĘCIA CELU 

BR
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Jak wspominasz swój pierwszy przyjazd do Warszawy i pierwsze 
spotkanie z zespołem hotelu?
Kiedy pierwszy raz przyleciałam do Polski, zatrzymałam się 

w Indigo Hotel Warsaw, przy znanej w mieście Palmie na Ron-

dzie de Gaulle’a i muszę powiedzieć, że czułam się w nim bar-

dzo dobrze. Tego dnia było 33 stopni, ciepło i przyjemnie, a ilość 

drzew i zieleni zrobiła na mnie szczególne wrażenie. Czułam 

się jak w Madrycie (śmiech). Moja koleżanka oprowadziła mnie 

po Warszawie, pokazał wszystkie zabytki, parki, najpiękniejsze 

miejsca. Zrobiłyśmy wtedy wiele kilometrów pieszo, a ja zoba-

czyłam, że jest to bardzo ciekawe miasto. 

Moje pierwsze spotkanie z zespołem obyło się online, choć 
już wtedy wiedziałam, że jest to bardzo dobrze zorganizowana 
i przyjazna załoga. Wszyscy byli uśmiechnięci i radośni. Zrobili 
na mnie bardzo dobre pierwsze wrażenie. Mam nadzieję, że ja 
na nich również (śmiech).

Jakie były Twoje pierwsze zadania i cele po objęciu stanowiska 
dyrektor hotelu InterContinental Warszawa?
Bardzo ważne było dla mnie, aby na początku – zanim podejmę 
jakiekolwiek decyzję – dobrze poznać miejsce, tzn. hotel, miasto, 
ludzi. Chciałam przede wszystkim ze wszystkim porozmawiać, 
wysłuchać co mają do powiedzenia na temat hotelu oraz swoich 

ROZMAWIAŁA 
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obowiązków. Obserwowałam pracę zespołu, ich zachowania, 
wyzwania, z którymi na co dzień się mierzą. To, co było także dla 
mnie istotne to odwiedzenie innych hoteli – zarówno tych nale-
żących do sieci IHG, jak i tych konkurencyjnych. Chciałam zoba-
czyć, jak funkcjonują, jaki jest ich poziom usług, aby móc odnieść 
to do tego, co mamy i oferujemy w InterContinental Warszawa.

Jakie jeszcze działania są dla Ciebie ważne? Co chciałabyś osiągnąć 
w kontekście swojego stanowiska? 
Obecnie najważniejsze jest dla nas – i chyba dotyczy to także 
innych obiektów – wyjście z pandemii. Musimy starać się od-
naleźć w nowej rzeczywistości, która jest inna, bardziej nie-
przewidywalna niż dotychczas. Aktualnie mamy nieco mniejszy 
zespół. Rynek również się zmienił, dlatego też nasze działania 
skupiają się głównie na obecnej sytuacji i najbliższej przyszłości 
oraz znalezieniu sposobu na najlepsze funkcjonowanie w tych 
okolicznościach. 

W naszej wewnętrznej działalności, wróciliśmy do spotkań 
pracowników, które kiedyś regularnie odbywaliśmy. Ponownie 
mamy także weekendowe dyżury naszych menadżerów, które 
kiedyś były normą. Poza tym skupiam się na rozwoju zespołu, 
szukam nowych talentów do drużyny. Będziemy także konty-
nuować działania mające na celu doskonalenie i rozwój naszych 
pracowników i usług. 

Jaka jest strategia hotelu?
Podstawowym założeniem jest oczywiście maksymalizacja zysku 
poprzez różnego rodzaju działania. Przede wszystkim chcemy też 
utrzymać na odpowiednim poziomie cenę za pokój. Aktualnie 
mierzymy się z inflacją, wszystkie koszty idą w górę – zatrudnie-
nia, energii, i uważam, że ceny w hotelach również powinny się 
zwiększyć. Dlatego też priorytetem dla mnie jest znalezienie od-
powiedniego balansu miedzy tym ile goście mogą zapłacić a tym, 
jaką cenę musimy zaoferować, aby finalnie osiągnąć dobre wy-
niki w hotelu. Wiąże się to oczywiście z nieustanną pracą i cią-
głym podnoszeniem poziomu usług, aby goście mieli pewność, że 
w oferowanej cenie otrzymują najwyższej jakości serwis.

Jesteś pierwszą kobietą dyrektor w historii InterContinental 
w Warszawie. Jak oceniasz swoją pozycję – jako kobiety – 
w branży hotelarskiej?
Nigdy nie patrzyłam na swoją karierę pod kątem tego, że jestem 
kobietą. Moja płeć nie odgrywała aż tak dużej roli, w tym co robię. 
Zostałam wychowana przez swoich rodziców, szczególnie ojca, 
w taki sposób, że zawsze miałam poczucie, że mogę wszystko – 
zrobić i osiągnąć. Oni zawsze podkreślali, że nie ma niczego, czego 
nie mogę zrobić. Mogę być mamą, mieć rodzinę, mogę pracować. 
Dlatego też nigdy nie myślałam o sobie jako osobie, która jako 
kobieta z założenia ma jakieś ograniczenia. Myślę jednak, że wiele 
kobiet nie ma takiego poczucia i siły, aby np. pracować i jedno-
cześnie zakładać rodzinę. Aby spełniać się w obu tych obszarach. 
Ja mam takie szczęście, że mój mąż jest dla mnie bardzo dużym 
wsparciem. Zrezygnował ze swojej kariery i zajął się naszą córką, 
po to, abym mogła spełniać się zawodowo. 

Uważam, że moim zadaniem jest pomoc innym kobietom 
i wsparcie ich, aby mogły osiągać swoje cele. Według mnie 
bardzo ważne jest, abyśmy trzymały się razem. Widzimy, jak 

mężczyźni na wysokich stanowiskach budują wzajemne rela-
cje, aby się wspierać. Razem chodzą do pubu, na lunch, mecze. 
Zaobserwowałam, że często kobiety są inne. Często narzekają, 
obgadują się, dziwią się, gdy któraś pracuje i jednocześnie ma 
dzieci lub skupia się wyłącznie na domu i rodzinie. Musimy to 
zmienić. Wspierać się, komplementować, razem spędzać czas, 
podziwiać, gratulować sobie, uczyć się od sobie. 

W naszej sieci mamy czterech dyrektorów zarządzających, 
w tym dwie kobiety – Karin Sheppard oraz Leanne Harwood. Są 
dla mnie, oraz innych kobiet na stanowiskach menadżerskich, 
ogromnym wsparciem. Wzajemnie sobie pomagamy w osią-
gnięciu celów i sukcesów. Nie wyobrażam sobie, aby ktoś po-
wiedział, że nie mogę dążyć do jakiegoś celu czy zdobycia jakieś 
stanowiska, ponieważ jestem kobietą. 

W jaki sposób dotychczasowe doświadczenie zdobywane 
w różnych hotelach i krajach wykorzystujesz w pracy 
w InterContinental Warszawa?
Moim zdaniem, do każdego kraju czy miasta, w którym się pra-
cuje, trzeba podejść indywidualnie. Polska jest wyjątkowym 
miejscem, ale innym, z odmienną kulturą i ludźmi, niż te w któ-
rych dotychczas pracowałam. Uniwersalnym założeniem, które 
można przełożyć z innych lokalizacji i hoteli, jest to, że zawsze 
trzeba być cierpliwym. Tego nauczyłam się na przestrzeni lat. 
Należy także dogłębnie zrozumieć to, dlaczego w danym kraju 
coś wygląda tak, a nie inaczej, dlaczego zachowanie mieszańców 
jest właśnie takie. Nie można porównywać Polski np. do Nie-
miec. Nie należy także przenosić utartych schematów z jednego 
miejsca do drugiego. Trzeba cierpliwie, ze zrozumieniem na-
uczyć się danego miejsca i spróbować działać zgodnie z jego za-
sadami. W tym przypadku ważne jest także, aby dać sobie czas 
na przystosowanie się. W odniesieniu do mojej pracy w Polsce, 
na pewno dla mnie bardzo istotne jest, aby nauczyć się języka, 
mimo, że jest bardzo trudny (śmiech). Na to też muszę dać sobie 
czas i być cierpliwa, że efekty nie będą widoczne szybko.

Z siecią IHG jesteś związana od wielu lat. Dlaczego wybrałaś i nadal 
wybierasz tę organizację?
Przede wszystkim jest to firma, w której mogę się cały czas 
rozwijać. Zawsze miałam poczucie, że pracuję dla wspaniałych 
ludzi i z niezwykłymi ludźmi. Poza tym nasza firma bardzo dba 
o swoich pracowników, a nie jest to łatwe w tak dużej organi-
zacji. Wiedzę to nie tylko na swoim przykładzie, ale także mo-
ich koleżanek i kolegów. Sieć daje też wiele szans – na pracę 
w ciekawych krajach, odwiedzanie pięknych hoteli, poznawanie 
niezwykłych marek. Tak naprawdę w każdej sieci są podobne 
możliwości i wyzwania, jednak po tak wielu latach pracy w IHG, 
relacje, które udało mi się nawiązać z innymi, są dla mnie cenną 
wartością.

Serdecznie dziękuję za spotkanie i rozmowę. Życzę powodzenia 
w realizacji celów. 
Chciałabym również bardzo podziękować za miłą rozmowę, 
a także złożyć podziękowania dla Moniki (Moniki Mikulskiej-
-Guźniczak, Cluster Director of Public Relations & Marketing – 
przyp. red.) za organizację i wsparcie. 
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inwestycje, plany, założenia
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S

ROZMAWIAŁA 
KAROLINA STĘPNIAK

Działająca od kilkunastu lat Grupa Hotelowa Szczawnica Park powiększy 
się o kolejny budynek zlokalizowany przy Promenadzie nad Grajcarkiem 
– Szczawnica Park Residence. Właściciele grupy konsekwentnie dążą do 
stworzenia w pienińskim uzdrowisku prawdziwego resortu. W rozmowie 

z nami współwłaścicielka Renata Gorecka opowiedziała o założeniach nowej 
inwestycji, rewitalizacji zabytkowej Willi Wandy, zmianach personalnych 

oraz pozytywnych stronach pandemii. 

Skąd pomysł na rozszerzenie oferty i budowę kolejnego obiektu?
Od zawsze marzyłam o stworzeniu hotelu na wzór szwajcarskich 

obiektów, zarówno pod względem architektonicznym, jak i wy-

sokiej jakości usług. W trakcie realizacji tego marzenia pojawił się 

pomysł, aby stworzyć cały resort – miejsce, które odpowiada na 

potrzeby różnych grup gości. Już w momencie, gdy realizowali-

śmy Hotel Szczawnica Park****, nadarzyła się okazja. Właściciele 

działki, która z nami sąsiadowała, zaproponowali nam jej zakup 

wraz z zabytkową Willą Wandą. Byliśmy wtedy na ukończeniu in-

westycji, już mieliśmy za sobą mnóstwo wydatków i ogrom pracy 

przed sobą. Jednak mój mąż (Grzegorz Gacek, współwłaściciel – 

przyp. red.) przekonał mnie, że musimy ją nabyć. Ówcześni wła-

ściciele chcieli sprzedać nieruchomość nam, ponieważ wierzyli, że 

my odtworzymy klimat i historię Willi. Podpisaliśmy wtedy umo-
wę przedwstępną, a w tym roku ostateczną. 

Zatem tak naprawdę plany rozbudowy Resortu mieliśmy już 
od dawna i przez ostatnie lata na tym się właśnie skupialiśmy. 
W portfolio Resortu mamy Hotel Szczawnica Park**** skupia-
jący się na pobytach wellnessowych, Willę Park – apartamenty 
wysokiej klasy dla tych, którzy lubią być w samym centrum bli-
sko hotelu z wszystkimi jego udogodnieniami, ale jednak w bu-
dynku apartamentowym, Szczawnica Park Residence – będzie 
to miejsce głównie dla rodzin, zapewniające im duże i komforto-
we apartamenty oraz Willa Wanda – planowana jako luksusowy 
hotel butikowy dla dorosłych. 

W międzyczasie prowadziliśmy już działania mające na celu 
wzbogacenie oferty. M.in. w Willa Park otworzyliśmy nową salę 
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konferencyjną oraz klub muzyczny Biała Woda Music Bar, któ-
rego wnętrza są połączeniem nowoczesnej elegancji z zachowa-
niem lokalnej kultury.

Jak będzie prezentować się oferta Szczawnica Park Residence? 
Szczawnica Park Residence to 28 przestronnych apartamentów, 
utrzymanych w charakterystycznym dla naszej Grupy klimacie 
wzorowanym ze szwajcarskich resortów. Znajdzie się w nim 
także zewnętrzny basen z widokiem na góry. Na dolnej części 
obiektu będzie także multimedialna sala konferencyjno-bankie-
towa o powierzchni 500 mkw. z pełnym zapleczem gastrono-
micznym. Będzie to prawdopodobnie najnowocześniejsza – pod 
kątem zastosowania świateł – sala w Polsce. 

Dzięki rozbudowie tej oferty otworzymy się na nowe gru-
py gości, a także zyskamy dodatkowe możliwości. Będziemy 
w stanie organizować większe spotkania czy wydarzenia, oferu-
jąc dwie przestrzenie eventowe i zaplecze noclegowe w trzech 
obiektach. 

Na jakim etapie jest inwestycja i kiedy planowane jest jej 
zakończenie?
Zamknęliśmy strop i zaczynamy prace związane z budową da-
chu oraz wstawianiem okien. Do końca grudnia powinien być 
już stan zamknięty.

Chcielibyśmy otworzyć obiekt na wakacje 2022, choć wiemy, 
że jest to bardzo ambitny termin. Niestety pandemia spowo-
dowała opóźnienia związane z dłuższymi terminami na uzyska-
nie zgód i decyzji, dostępem do materiałów, ale będziemy robić 
wszystko, aby ruszyć przed sezonem.

Czy za projekt odpowiada ta sama pracownia architektoniczna, co 
za Szczawnica Park? 
Powstanie kolejnych budynków przy Hotelu Szczawnica Park 
spowoduje, że nie będziemy już tylko hotelem, lecz całym Re-
sortem turystycznym o zróżnicowanej ofercie, w której każdy 
znajdzie dla siebie taką usługę, która spełni jego oczekiwania 
i zadowoli gust. Takie przedsięwzięcie wymaga szerszego spoj-
rzenia już na etapie planowania. Chcemy, aby cały Resort nie 
tylko składał się z ciekawych budynków, ale aby tworzył styli-
styczną całość doskonale wpisaną w kontekst kulturowy i na-
turalny, w którym powstaje. Zależy nam na kontynuowaniu 
uzyskanego w hotelu charakteru i niepowtarzanej atmosfery 
oraz na spójności stylistycznej wszystkich naszych obiektów. 
Zamierzamy stworzyć funkcjonalne, piękne i dobre jakościowo 
przestrzenie, w każdej skali. 

Z tego powodu nad projektem Resort – zarówno urbani-
stycznym, jak i architektonicznym oraz wnętrzarskim – czuwa 
sprawdzona już przy projekcie hotelu pracownia SP PROJEKT 
Malwiny i Sławomira Podrazów z Nowego Sącza. 

Już na etapie projektu Hotelu Szczawnica Park**** udowod-
nili, że potrafią myśleć wizjonersko tworząc prace niebanalne, 
nowoczesne ze szczególnym staraniem o komfort ich użytkow-
ników i o harmonijne piękno projektowanych obiektów, z wielką 
dbałością o szczegóły. Cenimy ich szacunek do natury oraz spu-
ścizny historycznej oraz zrozumienie lokalnego, specyficznego 
charakteru Szczawnicy. Szanujemy ich profesjonalizm, uczci-
wość i kulturę pracy.

W nowym obiekcie znajdzie się zewnętrzny basen z widokiem na 
góry... może Pani powiedzieć o nim coś więcej?
Tak, będzie to swego rodzaju molo, na którym zostanie zaaran-
żowany basen, a także część do relaksu i bar. Cała przestrzeń 
będzie miała przeszkolone ściany, dzięki czemu osoby w niej 
przebywające będą miały możliwość podziwiać teren wokół, wi-
dok na góry, promenadę spacerową, a co najważniejsze na Trzy 
Korony – Symbol Pienin. W basenie – podobnie jak w Hotelu 
Szczawnica Park **** – zostanie zastosowana technologia OSPA, 
najnowocześniejszej technologii filtrowania wody w basenach, 
która dzięki naturalnej soli i bardzo aktywnemu węglowi, gwa-
rantuje doskonałą jakość wody, łagodną dla oczu i delikatną 
dla skóry. 

Czy w ramach pobytu w jednym z obiektów wchodzących w skład 
Resortu, goście będą mogli korzystać z udogodnień każdego 
z nich?
Ideą jest, iż gość każdego z obiektów może korzystać z udogod-
nień wszystkich budynków. Przykładem jest, iż wszyscy goście 
naszych obiektów nie tylko Resortu, ale tych z poza Resortu 
mają bezpłatne wejście do Klubu Muzycznego Biała Woda i in-
nych atrakcji. Wszystkie nasze obiekty, są połączone systemem 
informatycznym, więc gość Hotelu Szczawnica Park**** idąc na 
kolację do Restauracji Hotelu Batory może zapłacić poprzez ob-
ciążenie pokoju. To samo dotyczy naszej lodziarni i wszystkich 
innych usług. 

Wspomniała Pani o nowo otwartym klubie muzycznym. Jakie 
jeszcze inwestycje planujecie w ramach działającego już Hotelu 
Szczawnica Park****? 
W miejscu funkcjonującej kawiarni, będzie pizzeria Kolory Wia-
tru. Zainwestowaliśmy w piec do przyrządzania pizzy neapoli-
tańskiej. Chcemy oferować wysokiej jakości kuchnię włoską, 
opartą na najlepszych produktach. Był to pomysł naszego szefa 
kuchni, który wprowadził nas w klimat kuchni z tego regionu 
Włoch i przekonał, że taki koncept się sprawdzi. Otworzyliśmy 
również lodziarnię z ofertą własnych lodów. 

Tak, jak Pani wspomniała, na działce znajduje się także historyczny 
budynek Willi Wandy. Kiedy rozpoczną się prace związane 
z rewitalizacją tego obiektu?
Z uwagi na to, że Willa Wanda jest kluczowym miejscem 
w Szczawnicy, ważnym dla mieszkańców, wiele osób zastana-
wia się co z nią będzie, czy zostanie zachowana, czy może zbu-
rzona – bo takie głosy też były. Chciałabym zapewnić wszyst-
kich, że budynek Willi zostanie i będzie działał pod dotychcza-
sową nazwą. 

Obiekt znajduje się oczywiście pod nadzorem konserwatora 
zabytków. Nie może być rozbudowany ani przebudowany. Musi 
być zachowany jego charakter, wszystkie detale. Willa została 
wybudowana w dwudziestoleciu międzywojennym przez rodzi-
nę Zachwiejów-Gawlak. Był to hotel pierwszej kategorii i w ta-
kiej formie chcemy ją odtworzyć. Nasze plany związane z tym 
obiektem zakładają stworzenie luksusowego hotelu butikowe-
go, pięknie urządzonego i oferującego usługi na najwyższym 
poziomie. Będzie to taka wisienka na torcie, który może zobra-
zować nasze inwestycje, zatem zostawiamy sobie tę realizację 
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na koniec. Także ze względów prawnych. Decyzje w przypadku 
takich obiektów są wydłużone. 

Aktualnie posiadamy już zgodę konserwatora na badania ar-
cheologiczne, które wkrótce się rozpoczną. 

Zgodnie z naszymi założeniami chcemy, aby ten obiekt był 
przeznaczony tylko dla osób dorosłych. Mamy nadzieję, że ro-
dzice nam to wybaczą, tym bardziej, że mamy bardzo szeroką 
ofertę i każdy można znaleźć odpowiedni miejsce dla siebie 
w naszym Resorcie. 

Wiem też, że zarządzanie Resortem właśnie przejął nowy dyrektor...
Tak, od 1 grudnia nowym dyrektorem został nasz dotychczasowy 
kierownik gastronomii – Szymon Wąsowski. Pan Szymon ma bardzo 

tematu ferii goście podchodzą ostrożnie i niepewnie. Myślę, że 
będą czekać do ostatniej chwili z decyzją i rezerwacją.

Czy widzi Pani jakieś pozytywne strony pandemii, w kontekście 
prowadzenia biznesu?
Dla nas, jako właścicieli, którzy otworzyli hotel rok przed pande-
mią, był to czas niezwykle trudny. Na początku był to pewnego 
rodzaju paraliż. Jednak, gdy już oswoiliśmy się z sytuacją, zaczę-
liśmy zastanawiać się, co możemy poprawić, aby po otwarciu 
było lepiej. Zrobiliśmy remont Wilii Park oraz Hotelu Batory***. 
W Hotelu Batory zmieniliśmy system operacyjny, aby była 
większa synchronizacja z innymi obiektami. Usystematyzowa-
liśmy też pewne procedury. Zrobiliśmy techniczne porządki, na 

bogate doświadczenie w bezpośredniej pracy z gośćmi, a także po-
siada dużą wiedzę operacyjną, dlatego też myślę, że na nowym sta-
nowisku idealnie się odnajdzie. Muszę przyznać, że ogłoszenie tej 
wiadomości wśród pracowników, spotkało się z dużym entuzjazmem. 

Jakie są Państwa przewidywania odnośnie sezonu świąteczno-
zimowego?
Trzeba jasno powiedzieć i pewnie każdy z dyrektorów to przy-
zna, że aktualnie okno rezerwacyjne jest bardzo krótkie. Goście 
spontanicznie podejmują decyzje dotyczące wyjazdów. Na 
tę chwilę ofertę świąteczną mamy już sprzedaną, jednak do 

co wcześniej, od otwarcia, nie było czasu. Zatem mogę powie-

dzieć, że pod tym kątem, był to okres, który wykorzystaliśmy 

na podniesienie jakości serwisu, oferowanego przez nas. Orga-

nizowaliśmy szkolenia dla naszych pracowników, optymalizo-

waliśmy procedury, aby być sprawniejszym i jeszcze bardziej 

przyjaznym dla naszych gości. 

Pani Renato, dziękuję za spotkanie i rozmowę. Trzymam kciuki 
za sukces nowej inwestycji i z niecierpliwością czekam na efekty 
rewitalizacji Willi Wandy. 
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JJak oceniasz obecny, czwarty kwartał 2021?
Charakteryzuje go duża zmienność. W zależności od obiektu 
i jego specyfiki mamy do czynienia z różnymi ciekawymi zja-
wiskami. Wyraźnie widać jednak kilka mocnych trendów. Tam, 
gdzie obiekt dysponuje odpowiednim zapleczem konferencyj-
nym, widzimy utrzymanie pozytywnego, wrześniowego trendu 
konferencyjnego. Po ubiegłorocznym i wiosennym lockdownie 
wyraźnie widać, że klienci biznesowi chcą nadrobić stracony 
czas. Organizują konferencje, zaległe szkolenia, inwestują w od-
budowanie relacji międzyludzkich po okresie pracy zdalnej. Fir-
my organizują również integracje świąteczne i próbują na nowo 
zacieśniać nadwyrężone relacje z gośćmi i między personelem. 
Można dostrzec jeszcze jeden znaczący element w sferze klien-
tów biznesowych o charakterze lokalnym. Zamknięcie część 
strefy nadgranicznej spowodowało przepływ wielu konferencji 
w inne części kraju. Beneficjentami tego były obiekty głównie 
na Warmii i Mazurach. Jest to raczej zjawisko jednorazowe, choć 
powinniśmy z uwagą przyglądać się granicy wschodniej.

A jak sytuacja prezentuje się w odniesieniu do gości 
indywidualnych? 
W segmencie indywidualnym dominują wyjazdy weekendowe, 
a sam proces rezerwacyjny przebiega zgoła inaczej. Największa 
część rezerwacji napływa na ostatnią chwilę, tuż przed week-
endem. Czwartek i piątek to czas większej aktywności oraz po-
szukiwania ofert na rynku hotelarskim. Wśród gości indywidu-
alnych widać również pewien niepokój związany z możliwością 
skorzystania z hoteli w okresie świątecznym. Widmo potencjal-
nego lockdownu kładzie się wyraźnym cieniem na okres świą-
teczno-noworoczny. 

Jak zatem – w odniesieniu do tych trendów – wygląda sytuacja 
związana z obłożeniem i poziomem cen?
Jeśli chodzi o ceny, to wszystko zależy od przyjętej bazy. Jeśli 
za bazę przyjmiemy ostatni „normalny” rok 2019, to oczywiście 
ceny są wyższe, ale nie jest to przecież podyktowane jakimś roz-
wojem rynku, a raczej bardzo wysokim poziomem inflacji. Dziś 
zupełnie inaczej wyceniane są zarówno usługi, jak i produkty ba-
zowe stanowiące istotną część kosztów związanych z pobytem 

w hotelu. To nie jest tak, że branża postanowiła szybko odro-
bić straty, to raczej efekt ogólnego wzrostu poziomu cen dóbr 
i usług. Często pomimo wyższych cen, zysk hotelarzy pozostaje 
na tym samym poziomie, a w niektórych obiektach wręcz kurczy 
się. Potrzeba nam mądrego zarządzania kosztami, dynamiczne-
go reagowania na sytuację, elastycznej oferty i determinacji. 

Jak widzisz przyszły rok?
Wszystko wskazuje na to, że tak jak ostatnie dwa lata upłynie 
pod znakiem walki z pandemią COVID-19. Wszyscy łączyliśmy 
wielkie nadzieje z powszechną akcją szczepień, ale jak widać 
znaczna część społeczeństwa, nie chce się szczepić. Potrzebne 
są w tym zakresie zdecydowane działania od edukacyjnych po-
przez zachęty, a na restrykcjach dla niezaszczepionych kończąc. 
Prawdziwym przełomem będzie skuteczny i tani lek, a taki jak 
sądzę, zostanie opracowany w 2022 roku. Data wprowadzenia 
tego leku stanowić będzie istotny, nowy cenzus dla większości 
branż opartych o bliskie relacje międzyludzkie, w tym hotelar-
ską. Jestem optymistką, uważam, że 2022 rok, a szczególnie jego 
druga połowa będzie już powolnym powrotem do „normalno-
ści”, którą znamy i której tak bardzo nam brakuje. Pozostając 
optymistką co do całego roku, mam również skierowane spoj-
rzenie na zagrożenia. Największym ekonomicznym pozostanie 
wysoka inflacja. Czynniki, które wpływają na jej wzrost, nie ha-
mują, a wręcz dynamicznie przyspieszają. Proszę zobaczyć co 
dzieje się z cenami paliw, energii elektrycznej i cieplnej. Wszyst-
ko to w prostej linii przeniesie się na ceny dóbr podstawowych, 
a potem na inne branże. Jeśli Polacy wydadzą więcej pieniędzy 
na dobra podstawowe, to trzeba liczyć się z zjawiskiem oszczę-
dzania na wyjazdach i wypoczynku. Tak wynika choćby z hierar-
chii potrzeb Maslowa i kolejności zaspokajania poszczególnych 
potrzeb. Drugim czynnikiem ekonomicznym, który znacząco 
wpłynie na prowadzenie działalności gospodarczej, będzie re-
wolucja podatkowa, 

Przed nami trudny rok, rok naznaczony dogasającą pande-
mią, inflacją, zmianami fiskalnymi, ale jest szansa, że będzie to 
rok przełomowy…

Dziękuję za rozmowę. 

Końcówka roku to dobry czas na podsumowanie. O sytuację w czwartym 
kwartale, mijający 2021 i nadchodzący 2022 rok zapytaliśmy Elżbietę Lendo, 
zarządzającą Termami Warmińskimi, Hotelem Willa Port**** i organizacją 

Harmony Polish Hotels – skupiającą Polskie Hotele Niezależne. 

ROZMAWIAŁA 
KAROLINA STĘPNIAK
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Dyrektorzy hoteli sieci 
Marriott w Polsce
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Twoja kariera jest wypełniona ciekawymi historiami. Jak to się 
wszystko zaczęło?
Zaczęło się na Malcie, skąd pochodzę. To miała być wakacyjna 
praktyka w recepcji czterogwiazdkowego hotelu. Ale bardzo 
szybko zrobiła się z tego niezwykła pasja. Prowadzenie hotelu 
i współpraca ze wspaniałym zespołem po to, żeby zadbać o wy-
jątkowe chwile gości z całego świata podczas ich pobytu. 

Szczebel po szczeblu, od małego hotelu do dużego...
W ciągu prawie 30-letniej kariery miałem przyjemność praco-
wać dla międzynarodowej sieci hotelowej, dla różnych marek, 
takich jak Westin, Le Meridien, Luxury Collection, a obecnie 
Sheraton Grand. Bycie częścią globalnej sieci hotelowej po-
zwoliło mi pracować na Malcie, w Grecji, Polsce, a także zarzą-
dzać kilkoma projektami we Włoszech. Miałam okazję rozwijać 
karierę również poprzez zaangażowanie się w role związane 
ze szkoleniem, przeprowadzaniem audytów lub wspieraniem 
projektów na poziomie centralnym. Podróżowałam wtedy po 
Europie, Ameryce Północnej i Bliskim Wschodzie, dzięki czemu 
poszerzałam horyzonty i wiedzę na temat różnych hoteli, kul-
tur i sposobów prowadzenia działalności. To zawsze też dobra 
okazja, aby rozwinąć sieć kontaktów z kolegami z branży hote-
larskiej na całym świecie.

Zarządzałaś wielkimi kurortami. Czym różni się to od „zwykłego” 
hotelu w mieście?
Miałem przyjemność pracować w pełnych wyzwań, ale też nie-
samowicie pięknych kurortach, takich jak The Romanos, a Luxu-
ry Collection Hotel i The Westin Resort Costa Navarino na Pelo-
ponezie w Grecji. Zarządzanie tak zwanymi resorts to zupełnie 
inna bajka. Projekty bardzo intensywne, ale też pełne świetnej 
rozrywki. Z kolei praca w hotelu w centrum miasta, tak jak to 
ma miejsce obecnie w Sheraton Grand Warsaw, stanowi inne 
wyzwanie i daje inną perspektywę, szczególnie w czasach pan-
demii. Przez lata zarządzałam kurortami, hotelami z rozwiniętą 

usługą spa, hotelami w centrum miasta i mogę powiedzieć, że 
każdy z nich był dla mnie satysfakcjonującym i radosnym do-
świadczeniem.

Krótko mówiąc: Z całego serca polecasz młodym ludziom pracę 
w hotelu...
Przy odpowiednim nastawieniu, determinacji, elastyczności 
i otwartości na naukę nowych rzeczy masz ogromne możliwo-
ści rozwoju kariery w naszej branży. Z recepcji można przejść 
do działu rezerwacji, do stanowisk operacyjnych, a w końcu do 
zarządzania hotelem, do kluczowych stanowisk kierowniczych. 
Branża hotelarska to szansa na wspaniałą ścieżkę kariery, szcze-
gólnie jeśli ktoś jest mobilny i chętnie przenosi się do nowych 
miast lub miejsc. Sieć Marriott International w Polsce i Europie 
Wschodniej stale się powiększa.

Trzy najbardziej zaskakujące, ciekawe, przerażające, zabawne 
momenty w Twojej karierze to...?
Kiedy pracujesz w branży hotelarskiej, żaden Twój dzień nie jest 
taki sam. W trakcie mojej kariery spotkałam wielu wspaniałych 
gości. Oczywiście, sławni ludzie oraz celebryci są ekscytujący 
i jest prawdziwą przyjemnością witać takie osoby w naszych 
hotelach. Ale fajnie jest po prostu witać „zwykłych” gości, którzy 
okazują wielkie uznanie dla gościnności i obsługi. 

Coś przerażającego – rok 2020! Radzenie sobie z pandemią, 
zamykanie hotelu, praca nad kwestiami kadrowymi – to wszyst-
ko było ogromnym wyzwaniem. Nasz zespół wykazał się zro-
zumieniem i odpornością. Jestem naprawdę dumna z tego, jak 
wszyscy współpracowali, aby przetrwać te trudne czasy.

Coś super zabawnego? Zarządzałem Le Meridien St. Julians 
na Malcie (obecnie Marriott Malta). Był Sylwester. Mieliśmy 
hotel wypełniony po brzegi. Jeden z gości zamówił do swoje-
go pokoju wyszukany posiłek z owoców morza. Wszystko szło 
zgodnie z planem. Byliśmy pewni, że spełnimy oczekiwania. 
Niestety, kelner dostarczył posiłek do niewłaściwego pokoju, 

Kiedy pracujesz w branży hotelarskiej, żaden Twój dzień nie jest taki sam. 
W trakcie mojej kariery spotkałam wielu wspaniałych gości. Oczywiście, sławni 

ludzie i celebryci są ekscytujący i jest prawdziwą przyjemnością witać takie 
osoby w naszych hotelach. Ale fajnie jest po prostu witać „zwykłych” gości, 

którzy okazują wielkie uznanie dla gościnności i obsługi – mówi Angela Saliba, 
dyrektor Sheraton Grand Warsaw.
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ale gość w niewłaściwym pokoju przyjął dostawę, podpisał czek 
i serdecznie podziękował za wspaniałomyślność. Krótko po tym, 
gość, który pierwotnie zarezerwował kolację zadzwonił z py-
taniem, dlaczego jesteśmy spóźnieni. Można sobie tylko wy-
obrazić presję, aby przygotować nowy posiłek. W międzyczasie 
kuchnia zużyłam potrzebne składniki na przygotowanie kolacji 
podczas balu, wszystkie siły w ogóle skupiły się na tym sylwe-
strowym balu, lobby pękało w szwach, nie mówiąc o restauracji. 
Nigdy nie ma nudnego momentu w naszej branży i to jest to, co 
kocham w hotelarstwie!

Inna sytuacja, kolejna wpadka w dziale F&B. Bardzo ważna 
delegacja rządowa, w skład której wchodziło kilka głów państw. 
Polityk wysokiej rangi zamówił English Breakfast. Miał na myśli 
herbatę, ale zamiast niej dostarczyliśmy pełne angielskie śnia-
danie. Zostało zjedzone bez żadnych skarg!

Jak udaje Ci się łączyć pracę z życiem osobistym?
Łączenie aspiracji zawodowych z planami osobistymi zawsze 
wymaga przemyślenia i podjęcia ryzyka. Zwłaszcza, gdy prze-
nosimy się do nowych krajów i adaptujemy do nowego stylu 
życia, nowej kultury itp. Podjęcie decyzji o przeprowadzce bywa 
przerażające, stanowi wyzwanie, ale daje ogromną satysfakcję 
z możliwości poznania nowych środowisk i nawiązania kontak-
tów i przyjaźni z całego świata.

Modny temat – female leadership. Rozpocząłeś swoją karierę 
30 lat temu. Jak Twoim zdaniem i z tego, co obserwujesz, zmieniło 
się podejście do kobiecego przywództwa w ciągu tych lat? 
Kiedy rozpoczęłam pracę w branży hotelarskiej w 1992 roku, nie 
było zbyt wielu kobiet na stanowiskach kierowniczych, przy-
najmniej nie w hotelach. Z czasem, gdy międzynarodowe sieci 
zaczęły otwierać hotele w nowych lokalizacjach, pojawiły się 
nowe możliwości. Pamiętam, że czytałam ogłoszenie o pracę 
przed otwarciem hotelu Westin Dragonara Resort na Malcie. 
W ogłoszeniu była mowa o tym, że jest to „pracodawca równych 
szans”. To był pierwszy raz, kiedy zetknęłam się z takim tekstem 
i podejściem. Z biegiem lat zauważyłam, że coraz więcej kobiet-
-liderów przejmuje odpowiedzialne role w wielu obszarach ho-
telarstwa, od finansów po HR, sprzedaż czy operacje. 

Inspirują mnie różni liderzy, zarówno mężczyźni, jak i kobie-
ty. Świetnie jest widzieć kobiety na stanowiskach dyrektorów 
generalnych. To wcale nie jest już rzadkość. Kiedy przyjechałam 
do Polski w 2013 roku, imponowało mi, że tak wiele kobiet zaj-
muje wysokie stanowiska – także w hotelarstwie. Każda z nich 
wykonywała świetną pracę, wykazując się ogromną pasją i po-
święceniem oraz godząc potrzeby rodzinne z karierą zawodową. 

Obecnie mamy kobiety na stanowiskach dyrektorów gene-
ralnych we wszystkich hotelach Sheraton w Polsce: w Krakowie, 
Sopocie, Warszawie i Poznaniu. Na arenie międzynarodowej na-
sza firma Marriott International, do której należy marka Shera-
ton, ma dużą reprezentację kobiet – kierują hotelami lub pełnią 
wysokie funkcje w strukturach korporacji. 

W dzisiejszych czasach jest rzeczą normalną, że kobiety kie-
rują hotelami z wielkim sukcesem. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych inspirujących dni 
oraz wyzwań.

Angela Saliba karierę w hotelarstwie rozpoczęła na Malcie, 
gdzie była zaangażowana w różne role w Rooms Division, 
aż dołączyła do zespołu otwierającego Westin Dragonara 
Resort, pierwszego hotelu marki Westin, otwartego poza gra-
nicami Stanów Zjednoczonych w 1997 roku. Podczas swojej 
kadencji w hotelu Westin na Malcie, Angela pełniła wiele ról, 
w tym Executive Housekeeper, by później awansować na 
stanowisko dyrektora Six Sigma. W tym czasie była również 
członkiem zarządu Urzędu ds. Turystyki Malty. Następnie, 
w czerwcu 2007 r., została awansowana na stanowisko dy-
rektora Le Meridien St. Julians Hotel & Spa, najbardziej liczą-
cego się hotelu spa na Malcie, dołączając do zespołu w ciągu 
pierwszego roku od otwarcia. W 2011 roku została powołana 
na stanowisko Complex Hotel Manager w uznanym luksu-
sowym kurorcie Costa Navarino w Grecji, obejmującym We-
stin Costa Navarino i The Romanos, Luxury Collection Resort.
Od października 2013 r. Angela zarządzała hotelem Shera-
ton Kraków w Polsce, wiodącym i najbardziej rozpozna-
walnym hotelem w Krakowie. W 2016 roku hotel stał się 
pierwszym hotelem Sheraton w Polsce, który otrzymał 
status Sheraton Grand, stając się Sheraton Grand Kraków, 
oferującym odnowiony produkt, doskonałą lokalizację 
i wyjątkową obsługę. W latach 2014-2016 Angela była 
członkiem Rady Doradczej Sheraton GM na Europę, Afrykę 
i Bliski Wschód. Podczas konferencji dyrektorów general-
nych sieci Marriott w kwietniu 2017 r. Angela została uzna-
na za dyrektora generalnego roku, głównych marek dla 
kontynentu europejskiego.

O ROZMÓWCZYNI

ŚWIAT HOTELI  |  listopad-grudzień30





PULS HOTELI

ekologiczna  
i  ekonomiczna  
alternatywa
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Myślę, że oprócz uniwersalnych 
korzyści dla branży hotelarskiej 

bardzo ważny jest aspekt 
wizerunkowy. Sianie dzikich 

kwiatów jest potwierdzeniem dbania 
o środowisko. (...). Zrównoważona 

turystyka to nie tylko drogie instalacje 
czy systemy, ale także ochrona 

polskiego dziedzictwa przyrodniczego. 
Już nie ule i pasieki, a dzikie kwietne 
łany świadczą o tym, że firma chce 
prowadzić odpowiedzialny biznes – 
tłumaczy w rozmowie z nami Karol 

Podyma, założyciel firmy Łąki Kwietne, 
i dodaje: Łąka kwietna to też nowe 

możliwości biznesowe. Feria kwiatów 
falujących na wietrze to świetne tło 
do sesji zdjęciowych. (...). Możliwości 
połączenia urokliwości łąk z ofertą 

eventową nie sposób ignorować. Przy 
większych powierzchniach nie można 

też zapominać o oszczędnościach 
finansowych związanych z bardzo 

ograniczoną pielęgnacją terenu. 
Korzyści z takiego rozwiązania są 

wszechstronne. 

ROZMAWIAŁA 
KAROLINA STĘPNIAK
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DDlaczego aranżacja łąki kwietnej na terenie przyhotelowym jest 
dobrym pomysłem?
W branży hotelarskiej, jak chyba we wszystkich innych, bardzo 
wyraźnie gruntuje się trend eko. Obiekty wtapiają się w przy-
rodę, firmy troszczą o ekosystem, podążają nurtem ruchu zero 
czy less waste. Łąki kwietne robią to wszystko i jeszcze więcej. 
Łąki są odporne na suszę, zapewniają retencją wód opadowych, 
filtrują powietrze, tłumią hałas. Zamieniając jałowy trawnik na 
łąkę kwietną, przywracamy teren naturze, zapraszamy kolory, 
zapachy i dźwięki do otoczenia. Dla gości to może być zupełnie 
nowy rodzaj doświadczeń. To jak własny rezerwat lokalnej dzi-
kiej przyrody. 

W przypadku łąki eko to nie tylko ekologia, ale także ekono-
mika. Na większych powierzchniach trwałe łąki kwietne przyno-
szą spore oszczędności związane z minimalną pielęgnacją – nie 
wymagają prawie żadnych zabiegów poza sporadycznym ko-
szeniem. W porównaniu do intensywnie pielęgnowanego traw-
nika to diametralna różnica w kosztach i uciążliwości. 

Czy hotel musi dysponować jakąś konkretną powierzchnią, 
aby móc realizować taką łąkę? Jakie prace musi podjąć, aby 
przygotować pod nią teren?
Łąkę kwietną można założyć na każdej powierzchni. Dzikie 
kwiaty siejemy jako rabatki, pasy kwietne fragmenty terenu 
bądź całe pola falujących na wietrze kwiatów. Najmniejsze na-
nołączki rosną nawet w doniczkach. Wszystko zależy od możli-
wości i potrzeb, dlatego przed podjęciem prac warto się przede 
wszystkim zastanowić, jakie funkcje ma spełniać łąka. Tworząc 
łąki kwietne, korzystamy z kilkuset gatunków roślin, a nasze 
mieszanki nasion to kompozycje czasem nawet ponad 100 ga-
tunków! Dzięki temu łąki mogą mieć różne właściwości i wy-
gląd. Na mniejszych przestrzeniach i w miejscach reprezentacyj-
nych zakładamy przede wszystkim ozdobne łączki jednoroczne. 
To uniwersalne kompozycje, które szybko dają spektakularny 
efekt kwitnienia, nad którym mamy dość dużą kontrolę. Można 
na przykład skomponować łąkę jedynie z wybranych kolorów 
kwiatów. Na większych powierzchniach siejemy przede wszyst-
kim łąki wieloletnie. Ich kwitnienie jest bardziej stonowane, 
a efekt bardziej naturalny. To łąki skomponowane z rodzimych, 
czyli polskich gatunków. Są najkorzystniejsze ekologicznie i wy-
magają minimalnej pielęgnacji. Jeśli zależy nam na efekcie, który 
będzie utrzymywał się przez długie lata, należy dobrze dobrać 
skład mieszanki nasion do stanowiska.

Z jakimi kosztami musi liczyć się hotelarz? Czy może ubiegać się 
o dotacje? 
Koszt założenia łąki jest zbliżony do założenia trawnika. 
Składa się na niego przygotowanie terenu i wysiew nasion. 
Przygotowanie stanowiska pod łąkę odbywa się podobnie jak 
przy trawniku – należy dobrze oczyścić podłoże z dotychcza-
sowej roślinności i wyrównać teren. Przy łące jednak nie na-
wozimy nowej ziemi ani nie wzbogacamy podłoża. Należy za 
to dobrze dobrać mieszankę nasion do stanowiska. Może się 
wydawać, że koszt nasion kwiatów jest wyższy niż traw, ale 
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jednocześnie dobre mieszanki kwiatowe są bardzo wydajne. 
Na 1 mkw. powierzchni wystarczy od 1 do 3 gramów nasion! 
Kiedy łąka jest już założona, wtedy zaczynają się oszczęd-
ności. Przy trwałych łąkach wieloletnich utrzymanie terenu 
ogranicza się jedynie do sporadycznego koszenia. Łąki nie 
trzeba podlewać, ani wykonywać zabiegów typu wertykula-
cja czy aeracja. Nie stosuje się żadnych nawozów ani innej 
chemii. Dzięki łące oszczędzamy nie tylko czas i pieniądze, ale 
także zdrowie i środowisko. 

Mimo licznych zalet łąki kwietne dopiero gruntują swoją po-
zycję i nie są jeszcze objęte żadnym mechanizmem finansowa-
nia. Ale jestem przekonany, że jest to tylko kwestia czasu, bo ko-
rzyści płynące z siania kwiatów zamiast trawy są bezdyskusyjne. 

Kiedy hotelarze powinni podjąć decyzję o takiej inwestycji, tzn. czy 
pora roku ma znaczenie?
Każda pora jest dobra na podjęcie decyzji o założeniu łąki kwiet-
nej, my siejemy je niemal przez cały rok. Dla ozdobnych łączek 
jednorocznych najlepszym terminem siewu jest późna wiosna 
i wczesne lato. To dlatego, że w ich składzie jest wiele gatun-
ków spoza naszej strefy klimatycznej, które nie znoszą mrozów. 
Trwałe łąki wieloletnie skomponowane z naszych rodzimych 
kwiatów są dostosowane do polskiego klimatu. Najlepiej siać je 
wczesną wiosną i jesienią, kiedy ryzyko suszy jest niewielkie. 

Zima to dobry czas na projektowanie łąki i zaplanowanie prac 
ogrodniczych. Przy sprzyjających warunkach można także przy-
gotować już teren pod wysiew. To także pora domykania budże-
tów i planowania wydatków na kolejny rok. 

Jakie korzyści z takiej realizacji ma hotel i hotelarz? 
Myślę, że oprócz uniwersalnych korzyści dla branży hotelarskiej 
bardzo ważny jest aspekt wizerunkowy. Sianie dzikich kwiatów 
jest potwierdzeniem dbania o środowisko. Dzikie kwiaty to po-
moc dla zapylaczy, przede wszystkim tych dzikich, o których 
potrzebach tak dużo zaczyna się wreszcie mówić. Firmy, w tym 
hotele, mają coraz większą świadomość ekologiczną. Zrówno-
ważona turystyka to nie tylko drogie instalacje czy systemy, ale 
także ochrona polskiego dziedzictwa przyrodniczego. Już nie 
tylko ule i pasieki, a dzikie kwietne łany świadczą o tym, że firma 
chce prowadzić odpowiedzialny biznes. 

Łąka kwietna to też nowe możliwości biznesowe. Feria kwia-
tów falujących na wietrze to świetne tło do sesji zdjęciowych. 
W sezonie stale dostajemy pytania od fotografów i filmowców 
o lokalizacje łąk w całym kraju. Możliwości połączenia urokliwo-
ści łąk z ofertą eventową nie sposób ignorować. 

Przy większych powierzchniach nie można też zapominać 
o oszczędnościach finansowych związanych z bardzo ogra-
niczoną pielęgnacją terenu. Korzyści z takiego rozwiązania są 
wszechstronne. Dzikie kwiaty wzbudzają zainteresowanie, ratu-
ją budżety i budują pozytywny wizerunek.

Wspominałeś o sesjach zdjęciowych jako korzyściach dla gości czy 
klientów konferencyjnych. Jakie jeszcze są pozytywne przesłanki 
w kontekście posiadania przez hotel takiej łąki?
Pola dzikich kwiatów pozwalają zaangażować gości w różne ak-
tywności. Dużą popularnością cieszą się zajęcia skupione wokół 
dzikich kwiatów i ich właściwości. Mogą to być warsztaty dzikiej 

kuchni, florystyczne, zielarskie, zbieranie nasion czy tematyczne 
spacery poświęcone lokalnej przyrodzie. 

Łąki kwietne mają także działanie terapeutyczne. Przebywa-
nie wśród kwiatów czy możliwość pracy z ziemią poprawiają na-
sze samopoczucie. Ludzie potrzebują kontaktu z naturą, a łąka 
kwietna wraz z całym swoim bogactwem form życia w mikro 
skali oferuje świat dzikiej przyrody na wyciągnięcie ręki. Wystar-
czy wyobrazić sobie spacer wśród kwiatów wszelkich kolorów, 
faktur, zapachów, przy delikatnych dźwiękach szczebiotu pta-
ków, bzyczenia pszczół i trzepotu skrzydeł motyli. Łąka kwietna 
daje możliwość takich wrażeń nawet przez kilka miesięcy w roku! 

Łąki kwietne w krótkim czasie zdobyły serca Polaków – 
mieszkańców miast i posiadaczy ogrodów. Jestem pewny, że 
docenią je także goście hoteli.

Jaką ofertę proponujecie dla hoteli? W jakim zakresie hotelarze 
mogą liczyć na Wasze wsparcie, rady? 
Oferujemy pełen zakres wsparcia przy projektowaniu, zakła-
daniu i utrzymaniu łąk kwietnych, bezpłatne konsultacje dla 
branży hotelarskiej. Staramy się dostarczyć jak najwięcej infor-
macji na każdym etapie, bo zakładanie łąki nie jest trudne, ale 
wymaga uwagi. Bardzo istotne jest dobre zrozumienie potrzeb 
klienta i otoczenia biznesowego, ale im lepiej przygotujemy 
się do projektowania łąki, tym więcej radości będzie dawać 
w przyszłości. 

W ramach działalności komercyjnej dostarczamy profesjo-
nalne mieszanki nasion, pojedyncze gatunki dzikich kwiatów 
i mamy ofertę upominków z nasionami w roli głównej. Niektóre 
wydają się być skrojone pod branżę hotelarską. 

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektury Krajobrazu pro-
wadzimy także szkolenia, które pozwalają firmom i samorzą-
dom samodzielne tworzyć oraz utrzymywać łąki. Posiadamy 
sieć rekomendowanych wykonawców w całym kraju.

Czy posiadacie już przyhotelowe realizacje? 
Wstyd się przyznać, ale dopiero niedawno dostrzegłem poten-
cjał branży hotelarskiej. Od kilku lat nasza łąka kwitnie przy Ho-
telu Złoty Groń w Istebnej i z każdym sezonem dostaję coraz 
więcej ciepłych słów od właściciela. To łąka polskich kwiatów 
polnych, które dawniej dodawały kolorów wiejskim krajobra-
zom. Czerwone maki, błękitne chabry, białe rumianki, złote 
złocienie czy fioletowe ostróżeczki to zestaw, wobec którego 
trudno przejść obojętnie. W tej łące oprócz aspektu wizualnego 
bardzo ważna jest też funkcja ekologiczna. Wiele z tych kwit-
nących chwastów zostało skutecznie wytępionych z upraw 
rolnych i obecnie są narażone na wyginiecie. Dlatego łąka nie 
tylko zdobi teren wokół hotelu, ale także ma realny wpływ na 
środowisko naturalne. 

Nasze nasiona w formie gadżetów trafiły też do Hotelu Ar-
łamów. Zaprzyjaźniona marka Bloomtag, która specjalizuje się 
w akcesoriach turystycznych zero warte, dostarcza do hotelu 
pamiątkowe puszeczki wypełnione nasionami pożytecznych 
dzikich kwiatów.

Karolu, dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że hotelarze 
dostrzegą potencjał łąk kwietnych i będziemy mogli podziwiać 
coraz więcej takich realizacji w branży. 
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W nowej rzeczywistości świadomość tego, jak wiele możliwości i szans na rozwój 
niesie praca w hotelarstwie jest niesamowicie ważna – podkreślają eksperci, którzy 

wzięli udział w debacie Heart of Hospitality. Spotkanie, którego pretekstem była 
międzynarodowa kampania Accor, wiodącej grupy hotelowej na świecie, z udziałem 

ekspertów z branży, a także sektora edukacyjnego odbyło się w hotelu Sofitel 
Warsaw Victoria. Dyskusję prowadziła nasza redaktor naczelna Karolina Stępniak.

DEBATA  
HEART OF HOSPITALITY

o kształtowaniu przyszłości hotelarstwa  
i kulisach pracy w branży
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Bezprecedensowa sytuacja 
ostatnich miesięcy i nowa 
rzeczywistość branży ho-

telarskiej pokazały siłę zespołów 
i ludzi, którzy je tworzą. Dlatego 
w tym szczególnym czasie Accor 
przygotował kampanię Heart of 
Hospitality, której główną osią 
są pracownicy i osoby, które każ-
dego dnia dokładają starań, by 
będąc w hotelu, bez względu na 
lokalizację, każdy mógł poczuć 
się jak w domu.

Polscy bohaterowie kampanii 
wraz z ekspertami akademickimi 
spotkali się w piątek w hotelu So-
fitel Warsaw Victoria na debacie 
poświęconej pasji do pracy w ho-
telarstwie. Wzięli w niej udział: 
Maciej Majewski, szef kuchni 
w hotelu Sofitel Warsaw Victoria, 
Tomasz Schweda, dyrektor hote-
lu Mercure Kraków Stare Miasto, 
Barbara Świdrak, Housekeeping 
Manager w ibis Warszawa Stare 
Miasto, Wojciech Kęsik, dyrektor 
hotelu Novotel Warszawa Cen-
trum. Po stronie edukacyjno-
-akademickiej znaleźli się: dr Piotr 
Kociszewski, prodziekan Wydzia-
łu Turystyki i Rekreacji Szkoły 
Głównej Turystyki i Hotelarstwa 
Vistula oraz Małgorzata Szafoni-
-Chorbińska, dyrektor Zespołu 
Szkół nr 3 we Wrocławiu.

Największym plusem pracy 
w hotelarstwie jest brak nudy, 
nowe wyzwania i szansa na ucze-
nie się czegoś nowego niemal 
każdego dnia. Nawet po ponad 2 
dekadach w zawodzie – zauważył 
Maciej Majewski. – To także jeden 
z zawodów, które daje niemal nie-
ograniczone możliwości zwiedze-
nia świata.

Pomimo wielu możliwości 
i szans na rozwój kariery, eksperci 
podkreślają, że bardzo ważne są 
działania wpływające na zmianę 
wizerunku pracownika hotelowe-
go. 

Nie wszyscy chcą dzisiaj pra-
cować w hotelu – stwierdziła Bar-
bara Świdrak. – Dla wielu praca 
w tej branży kojarzy się wyłącz-
nie z obsługą klienta. Tymczasem 
w hotelu każdy dzień jest inny. 
Jest wiele obszarów, w których 

można się uczyć, wykorzystywać 
swoje umiejętności i związać 
swoje życie z hotelarstwem na 
wiele lat. Dlatego cieszymy się, że 
mogliśmy poprzez nasze historie 
powiedzieć, jak wygląda branża 
od kuchni.

Na potrzebę pokazywania ku-
lisów pracy w zawodzie uwagę 
zwrócili także eksperci akade-
miccy, którzy edukują przyszłych 
hotelarzy.

Jak podkreślił dr Piotr Koci-
szewski: dzisiaj zmienia się profil 
studenta, dla którego turystyka 
i hotelarstwo coraz częściej na-
bierają globalnego charakteru 
i stanowią okno na świat. Sto-
rytelling i pokazywanie jak coś 
działa od kuchni stanowi dzisiaj 
niesamowitą wartość, szczególnie 
dla młodych, zainteresowanych 
przede wszystkim praktycznym 
wymiarem zawodu. 

Wykształcenie zawodowe na 
wielu rynkach stopniowo odbu-
dowuje się, podnosząc poziom 
edukacji. Dzięki temu ponownie 
rozpoczyna swój rozkwit, gwa-
rantując młodym dodatkową 
szansę zawodowej kariery. 

Dzisiaj rynek pracy jest bardzo 
chłonny i wiele młodych osób 
w trakcie edukacji równocześnie 
pracuje oraz zdobywa doświad-
czenie, także w sektorze hote-
larskim – zauważyła Małgorzata 
Szafoni-Chorbińska. – Młodzi 
szukają szans na samorealiza-
cję, rozwój i zachowanie balan-
su między życiem zawodowym 
a prywatnym. Dlatego tak ważne 
pokazanie jest, szczególnie ro-
dzicom, że branża hotelarska jest 
opcją wartą rozważenia. 

Jak dodała ekspertka, w ponad 
3/4 przypadków decyzję o wybo-
rze zawodu i kariery nastolatków 
decydują rodzice, dlatego to do 
nich warto docierać z przekaza-
mi edukacyjnymi. O potrzebie 
synergii działań komunikacyj-
nych branży hotelarskiej ze szkol-
nictwem wspominali wszyscy 
uczestnicy debaty, wskazując na 
istotność kampanii takich jak He-
art of Hospitality. 

Hotelarstwo to przede wszyst-
kim styl życia i pasja – podkreśliła 
Sylwia Pawełczyk-Maśluk, SVP 
Talent & Culture Northern Europe 
w Accor. – Każdy z bohaterów na-
szej kampanii, jak i wszystkie ho-
telowe zespoły to ludzie z wielki-
mi sercami do zadań specjalnych. 
Warto kształcić się w zakresie ho-
telarstwa, bo także po skończeniu 
edukacji, przez cały czas każdy 
może uczyć się nowych rzeczy, 
zdobywać dodatkowe umiejęt-
ności. To zawód dla wszystkich, 
a przede wszystkim dla tych, któ-
rzy lubią ludzi.

To dobry sposób na połączenie 
pasji do podróży i pracy, co czę-
sto przeradza się w miłość, także 
z wzajemnością. Najważniejszy 
jest ciągły kontakt i relacje z gość-
mi, co daje dużą satysfakcję – wy-
znał Tomasz Schweda. A z kolei 
Wojciech Kęsik dodał: choć ho-
telarstwo nie zawsze jest planem, 
to z pewnością dla każdego sta-
nie się sposobem na życie i to jak 
przyjemnym sposobem. 

W ramach kampanii Heart of 
Hospitality powstał podcast pro-
wadzony przez Duncana O’Rour-
ke CEO Accor Northern Europe. 
To także część ogólnoeuropejskiej 
platformy branżowej o tej samej 
nazwie, stworzonej by przedsta-
wić historie pracowników. 

Odcinek z Maciejem Majew-
skim można znaleźć na stronie 
https://heart-of-hospitality.
com/podcast/ oraz na Spotify 
i na innych wiodących platfor-
mach streamingowych. 

Więcej informacji o kampanii 
oraz pozostałe odcinki znajdują 
się na stronie: https://heart-of-
-hospitality.com/. Accor zachę-
ca wszystkich pracowników do 
dzielenia się swoimi historiami 
poprzez dedykowany portal He-
art of Hospitality, w mediach spo-
łecznościowych pod hashtagiem 
#HeartOfHospitality lub pod ad-
resem e-mail: stories@heart-of-
-hospitality.com. 

DEBATA  
HEART OF HOSPITALITY
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WARSZAWSKI 
SHERATON ŚWIĘTUJE 

25-LECIE!

Dokładnie 22 września 1996 odbyło się oficjalne otwarcie hotelu 
– pierwszego Sheratona w Polsce. Na uroczystą galę inauguracyjną 
przyszło wtedy wiele znanych osób łącznie z prezydentem miasta. 

26 października br. odbył się event z okazji jubileuszu, w którym 
mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć.
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Tym samym marka She-
raton, która powstała 
w 1937 roku w mieście 

Springfield w stanie Massachu-
setts w Stanach Zjednoczonych, 
pojawiła się w naszym kraju. Tak 
zwany soft opening, kiedy hotel 
przyjął pierwszych gości, odbył 
się 7 maja 1996. I od tego czasu 
Sheraton Warsaw Hotel & To-
wers, bo tak pierwotnie nazy-
wał się hotel, przez 25 lat gościł 
znamienite osobistości z całego 
świata – Lecha Wałęsę, Dalajla-
mę, króla Szwecji Karola XVI Gu-
stawa, Medeleine Albright i wie-
lu innych polityków, a także arty-
stów i aktorów – m.in. Catherine 
Deneuve, Sophię Loren, Morga-
na Freemana czy Mobbiego.

Hotel przechodził kilka re-
montów. W 2017 roku, pod 
okiem londyńskiego architekta 
wnętrz Alexa Kravetza, gruntow-
nie zostały odnowione pokoje 
gościnne. Każdy z 350 jasnych 
i przestronnych pokoi charak-
teryzuje się eleganckim i nowo-
czesnym wykończeniem. Część 
z nich ma dostęp do stylowego 
salonu klubowego – miejsca za-
projektowanego głównie z myślą 
o najbardziej lojalnych uczestni-
kach programu Marriott Bonvoy.

W 2019 odbył się remont prze-
strzeni publicznych, a o wysu-
blimowany design lobby i trzech 
restauracji zadbał duet wybitnych 
architektów, wielokrotnie nagra-
dzanych, także pochodzących 

z Londynu, Goddard-Littlefair. 
Wraz z renowacją otwarto włoską 
restaurację Cucina Mia z tak zwa-
nym Gathering Table, przy którym 
goście mogą się spotkać w czasie 
wolnym, lub aby pracować.

Podczas uroczystego reotwar-
cia, które odbyło się 4 grudnia 
2019, ogłoszono, że hotel otrzy-
mał nazwę Sheraton Grand War-
saw, odzwierciedlającą wysoki 
poziom usług i gościnności oraz 
nowo wyremontowany produkt.

Warszawski Sheraton od zawsze 
słynął z wybornej kuchni azjatyc-
kiej. Początkowo była to restauracja 
The Oriental, która w 2013 przeszła 
remont (a potem, w 2019, kolejny) 

i zmieniła nazwę na inAzia. Dziś 
to najlepsza azjatycka restauracja 
w stolicy według rankingu Tripa-
dvisor. Szefem kuchni inAzi i całego 
hotelu, łącznie z Sheraton Catering, 
jest Marcin Sasin.

W hotelu do dziś spotkamy 
pracowników, którzy otwierali go 

w 1996 roku. Warszawski Sheraton 
to nie tylko świetny hotel dla gości, 
ale też atrakcyjny pracodawca.

Hotel niezmiennie od ćwierć-
wiecza chwalony jest za prestiżową 

lokalizację, najwyższe standardy 
gościnności, wygodne pokoje, do-
świadczenie w organizacji konfe-
rencji i wyśmienitą kuchnię.

– Cieszymy się, że możemy 
kontynuować tradycję wspania-
łej kuchni i gościnności, a także 
doskonałego miejsca spotkań 

dla gości korporacyjnych i od-
wiedzających Warszawę w cza-
sie wolnym – mówi Angela Sa-
liba, dyrektor Sheraton Grand 
Warsaw.
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Hampton by Hilton Warsaw 
Reduta oferuje 167 pokoi. 
Inwestorem jest grupa ka-

pitałowa, na czele której stoi pre-
zes zarządu Nusret Sancak.

Każdy gość może skorzystać 
z bezpłatnego, ciepłego firmowe-
go śniadania, również w zdrowych 
wariantach; zestawów śniadanio-
wych na wynos „On the Run” oraz 

bezpłatnego Wi-Fi w każdym 
pokoju. Personel Hampton by 
Hilton zapewnia serwis w oparciu 
o standardy programu 100 proc. 
Hampton Guarantee™. 

Na terenie hotelu mieszczą się 
dwie sale konferencyjne o po-
wierzchni 40 mkw. oraz 80 mkw. 
Mniejszy Board Room znajduję 
się na parterze budynku i posiada 

dostęp do światła dziennego. 
Większa sala mieści się na pierw-
szym piętrze i oferuje pełne wy-
posażenie jeśli chodzi o sprzęt 
multimedialny. 

Na miejscu znajduje się także 
garaż podziemny na 54 miejsc 
oraz stacja do ładowania samo-
chodów elektrycznych. Dodatko-
wym atutem jest siłownia, gdzie 

można zadbać o zdrowie i kon-
dycję o każdej porze dnia i nocy. 
Do dyspozycji gości jest również 
24/7 snack bar.

Hampton by Hilton Warsaw 
Reduta jest częścią programu lo-
jalnościowego z nagrodami Hil-
ton Honors®, który obejmuje 17 
różnych hotelowych marek sieci 
Hilton. 

Właśnie minął rok od otwarcia trzygwiazdkowego hotelu 
położonego na warszawskiej Ochocie, przy ulicy Mszczonowskiej 

5. W rozmowie z nami dyrektor Łukasz Migowski, podsumował 
pierwsze 12 miesięcy działalności obiektu. 

1 URODZINY HAMPTON  
BY HILTON WARSAW REDUTA

PULS HOTELI
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Pierwsze miesiące
Nasz hotel otworzyliśmy w naj-
trudniejszym momencie 2020 
roku. Był to dokładnie 19 listopa-
da, czyli w samym środku trwa-
nia drugiej fali pandemii. Mocno 
zastanawialiśmy się nad tym, 
czy w ogóle warto otwierać, ale 
finalnie podjęliśmy decyzję, że 
skoro już wszystko dopięte jest 
na ostatni guzik, zatrudniony 
jest personel to wstrzymywanie 
samego faktu uruchomienia nie 
miało większego uzasadnienia. 
Tym bardziej, że doskonale zda-
waliśmy sobie sprawę, że na po-
czątku działalności hotelu nigdy 
nie należy spodziewać się fanta-
stycznych wyników. 

Zgodnie z obostrzeniami nało-
żonymi na branżę miesiąc później 
zostaliśmy zmuszeni do zamknię-
cia hotelu. W tym momencie 
przeorganizowaliśmy operację 
właściwie do „pilnowania” obiek-
tu 24h na dobę. Starałem się 
zorganizować to w taki sposób, 
aby nie być zmuszonym do po-
dejmowania radykalnych kroków 
wynikających z sytuacji. Dosko-
nale zdawałem sprawę że prędzej 
czy później staff będzie bardzo 
potrzebny, więc wykorzystali-
śmy ten „wolny” czas na dopra-
cowywanie tematów związanych 
z operacyjną działalnością hotelu. 
Jak wiadomo, otwarcie hotelu 
to bardzo duże i skomplikowa-
ne przedsięwzięcie, w związku 
z czym nawet w najlepiej zorgani-
zowanej strukturze pojawiają się 
zagadnienia, które zawsze warto 
poprawić później i to był właśnie 
doskonały na to czas.

Z dużą nadzieją oczekiwaliśmy 
na rozpoczęcie nowego roku, po-
nieważ wierzyliśmy, że za chwile 
czas obostrzeń minie i będziemy 
mogli wznowić naszą działalność. 
Ponowne otwarcie nastąpiło 18 
stycznia 2021 roku i miesiąc za-
mknęliśmy z 3 proc. obłożeniem... 
Tak trudny czas bardzo mocno 
wpływa również na morale perso-
nelu. Wszędzie panujący marazm 
był bardzo mocno odczuwalny. 
W tak trudnej rzeczywistości mu-
sieliśmy się nauczyć odnajdywać. 

Sytuacja jest bez wątpienia bez-
precedensowa i na pewno zapisze 
się na kartach historii branży ho-
telarskiej. Wszystkie rozwiązania 
operacyjne, które były związane 
czy to z organizacją śniadań czy 
z procesem meldowania gości były 
testowane na żywym organizmie, 
ponieważ nigdy wcześniej prze-
cież taka sytuacja nie miała miej-
sca. Warto pamiętać, że w tamtym 
momencie pomimo tego, że hote-
le mogły pracować to narzucone 
były bardzo surowe obostrzenia, 
które mocno wpływały na możli-
wości pod kątem działalności. 

Sezon wakacyjny
W czerwcu po zniesieniu restryk-
cji nastał pewnego rodzaju boom 

związany z obłożeniem. Można 
powiedzieć, że był to pierwszy 
miesiąc normalnej działalności na-
szego obiektu, który zamknęliśmy 

z obłożeniem na poziomie 33 proc. 
i średnią ceną 197 złotych , co na 
tle Warszawy zgodnie z STR było 
bardzo dobrym wynikiem. Szcze-
gólnie biorąc pod uwagę, że śred-
nie obłożenie w Warszawie wyno-
siło 35,7 proc. Byłem bardzo zado-
wolony z tego wyniku, ponieważ 
nasz hotel był obiektem nowym 
i nie znanym na rynku. Nie miał 
jeszcze swoich stałych gości indy-
widualnych, którzy w owym cza-
sie byli dla nas na wagę złota. To 
bardzo ważne, ponieważ my jako 
hotel biznesowy nastawiamy się 
przede wszystkim na współpracę 
z korporacjami, a w tamtym czasie 
niestety większość korporacji nie 
pracowała lub pracowała w bardzo 
ograniczonym stopniu. Umówie-

nie spotkania z klientem w hotelu 
było właściwie niemożliwe. Bar-
dzo szybko przyszedł czas wakacji, 
które były dla nas kompletnym 

zaskoczeniem, oczywiście na plus. 
Przede wszystkim bardzo zaska-
kujący dla nas był fakt, jak nasz 
hotel szybko reaguje na rynek. 
Tzn. jak obłożenie i zaintereso-
wanie naszym hotelem pikuje do 
góry w bardzo krótkim czasie po 
zniesieniu restrykcji. Właściwie 
miesiąc później, czyli w lipcu osią-
gnęliśmy obłożenie na poziomie 
44 proc., czyli o 1 proc. więcej niż 
średnie obłożenie hoteli w War-
szawie. Kolejnym ogromnym za-
skoczeniem dla nas był segment 
gościa, który korzystał w wakacje 
z naszego hotelu. Jak wcześniej 
wspomniałem, jesteśmy hote-
lem nastawionym na współpracę 
z korporacjami, a w wakacje 50 
proc. obłożenia stanowił segment 
gości leisure. Gości, którzy nasta-
wieni byli, aby ten czas wykorzy-
stać na zwiedzanie Warszawy. 

Jesień
Od września obserwowaliśmy 
znaczny wzrost rezerwacji korpora-
cyjnych i biznesowych, w tym małe 
grupy MICE. Utrzymujemy obło-
żenie na poziomie 60 proc., przy 
średniej cenie 230 złotych. Najlep-
szym miesiącem był październik, 
w którym osiągnęliśmy 80 proc. 
planowanego przychodu w bu-
dżecie sprzed pandemii. Bardzo 
optymistyczny jest również fakt, że 
cieszymy się wysokim wskaźnikiem 
rezerwacji direct booking, który jest 
na poziomie 60 proc. 

Przyszłość
Biorąc pod uwagę dzisiejszy czas 
i okoliczności w jakich się znajdu-
jemy jestem bardzo zadowolony 
z osiąganych przez nas wyników 
i z dużym optymizmem patrzę 
w przyszłość. Nawet pomimo aktu-
alnej czwartek fali pandemii. Na dziś 
trudno jest rozmawiać o przewidy-
waniach na kolejny rok, ponieważ 
okno rezerwacyjne jest tak krótkie, 
że hotel właściwie wypełnia się 
z tygodnia na tydzień, więc trudno 
tu spekulować co będzie w lutym 
czy marcu i jakich wyników mogę 
się spodziewać. Natomiast biorąc 
pod uwagę stan obecny, myślę, że 
może być już tylko lepiej. 

PULS HOTELI
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Najważniejsze w Polsce spotkanie hotelarzy, inwestorów, a także 
kupców i dostawców HoReCa, odbyło się w naszej autorskiej, tradycyjnej 

i stacjonarnej formule 11 października w Crowne Plaza Warsaw – The Hub. 
Organizatorem jest BROG B2B – media efektywnej komunikacji – wydawca 

m.in czasopism ŚWIAT HOTELI, NOWOŚCI GASTRONOMICZNE  
oraz newsowego portalu HORECANET.PL.

ORGANIZATOR: BROG B2B – MEDIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI 
WŁAŚCICIEL I WYDAWCA M.IN. ŚWIAT HOTELI, HORECANET.PL,  

KONTAKT: 664 463 083, BIURO@BROGB2B.PL

XV FORUM RYNKU HOTELARSKIEGO 

Podsumowanie naszego wydarzenia

ProfitHotel
XV FORUM RYNKU HOTELARSKIEGO 2021

FORUM PROFIT HOTEL

PROFIT HOTEL® 2021
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FORUM PROFIT HOTEL

Paweł Lewtak, dyrektor generalny  
Hotel Polonia Palace

Wydarzenie Forum Profit Hotel powinno na stałe 
zagościć w kalendarzu wszystkich, którzy interesują się 
najważniejszymi trendami w polskim hotelarstwie. To nie 
tylko konferencja z ciekawymi panelami i prezentacjami, 
ale przede wszystkich możliwość wymiany doświadczeń 
i zdobycie informacji z pierwszej ręki od osób, które liczą 
się w branży. A Business Speed Dating jest okazją do 
nawiązania ciekawych relacji z wiodącymi dostawcami.

Tegoroczne rozmowy na-
turalnie zdominowała 
obecna sytuacja, a także 

intensywna wymiana wzajem-
nych doświadczeń i wsparcia 
w tym zakresie. Nie zabrakło 
pogłębionych analiz, interpreta-
cji obowiązujących przepisów, 
wniosków, a także najbardziej 
realnych prognoz. Jak co roku, 
jako Organizator, stawialiśmy 
wyłącznie na naszą najbardziej 
efektywną i sprawdzoną for-
mułę wydarzenia. Odbyło się 
w formie stacjonarnej, ze ści-
słym dochowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa.

– Forum Profit Hotel to jedy-
na w Polsce i najbardziej efek-
tywna platforma dyskusji o tym, 
co aktualne w branży. Także 
wymiany doświadczeń wśród 
właścicieli niezależnych i zarzą-
dów sieci, ekspertów oraz do-
stawców. Mają niebywałą i re-
alną szansę na pozyskanie tzw. 
kontraktów roku. Dzięki piętna-
stoletniej tradycji udało nam się 
stworzyć, i co roku organizować, 
najwyżej oceniane, oczekiwane 

GŁÓWNI 
PARTNERZY 
BRANŻOWI

PARTNER 
BRANŻOWY

PARTNER 
MERYTORYCZNY

WSPÓŁPRACA
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business
speed dating

FORUM PROFIT HOTEL

wydarzenie branży w tym kraju 
– mówi Rafał Madyński, prezes 
zarządu BROG B2B.

Program XV Forum Runku Ho-
telarskiego PROFIT HOTEL® 2021 
obejmował:

KONFERENCJĘ z całodzienny-
mi dyskusjami panelowymi przy 
udziale najwybitniejszych w Pol-
sce praktyków i ekspertów;

BUSINESS SPEED DATING 
– indywidualne, spotkania 

kilkudziesięciu kupców z sieci ho-
telarskich, a także największych 
obiektów w naszym kraju z do-
stawcami HoReCa;

SEKCJĘ WYSTAWIENNICZĄ 
– zlokalizowaną w foyer. Przezna-
czoną dla dostawców, którzy już na 
miejscu chcą efektywnie zaprezen-
tować swoją ofertę. Podczas indy-
widualnych spotkań z: inwestora-
mi, prezesami spółek, a także wła-
ścicielami niezależnych obiektów.
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FORUM PROFIT HOTEL

Elżbieta Lendo, prezes zarządu Polskie 
Hotele Niezależne – Harmony Polish 
Hotels; właścicielka i prezes zarządu 
Willa Port, Termy Warmińskie

XV Forum Rynku Hotelarskiego Profit Hotel 2021 to 

świetnie zorganizowana konferencja i platforma 

do wymiany poglądów na temat współczesnego 

hotelarstwa i wyzwań, które w ostatnich latach 

dały szczególnie o sobie znać. To spotkanie 

w gronie fachowców i praktyków, którzy do swojej 

pracy podchodzą z wielką pasją. Ciekawe panele, 

rzeczowa i mądra dyskusja, wszechstronne 

podejście do tematyki. Serdecznie polecam udział.     

UROCZYSTĄ KOLACJĘ z Galą 
PROFIT HOTEL AWARDS 2021 
oraz SUPPLIER OF THE YEAR 2021.

Organizatorem jest BROG B2B 
– media efektywnej komunikacji 
– właściciel i wydawca m.in cza-
sopisma ŚWIAT HOTELI, NOWO-
ŚCI GASTRONOMICZNE, a także 
newsowego portalu HORECA-
NET.PL. Serdecznie zapraszamy 
do udziału w kolejnej, szesnastej 
edycji naszego wydarzenia!
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PROFIT HOTEL AWARDS 2021

Konkurs Profit Hotel 
Awards to unikalna okazja 
do promocji najlepszych 

hoteli i obiektów noclegowych 
w Polsce, a także wyjątkowa 
możliwość uhonorowania pracy 
i osiągnięć właścicieli oraz per-
sonelu. To również efektywne 
narzędzie służące kształtowaniu 
pozytywnego wizerunku całej 
branży.

Jury konkursu złożone jest 
z prelegentów i panelistów do-
rocznego Forum Rynku Hote-
larskiego Profit Hotel. Zgodnie 
z punktacją przez nich przyznaną, 
wybierani są finaliści oraz zwy-
cięzcy poszczególnych kategorii. 
Zgłoszenie, udział w konkursie 
oraz całodziennym Forum nie 
wiąże się z żadną opłatą!

KATEGORIA  
HOTEL 4-5 GWIAZDEK
Finaliści: Nosalowy Park  
Hotel & Spa Zakopane, 
NYX Hotel Warsaw, 
Rezydent Sopot MGallery  
Hotel Collection
ZWYCIĘZCA:
NOSALOWY PARK HOTEL & SPA

KATEGORIA  
HOTEL 3 GWIAZDKI
Finaliści: Hotel Tobaco Łódź, 
Hotel Campanile Katowice, 
Hotel Campanile Bydgoszcz
ZWYCIĘZCA:
HOTEL TOBACO

KATEGORIA  
HOTEL 1-2 GWIAZDKI
FINALISTA I ZWYCIĘZCA:  
HOTEL WENUS,  
KAZIMIERZ DOLNY

KATEGORIA OBIEKT 
NOCLEGOWY 
NIESKATEGORYZOWANY
Finaliści: Łubinowe Wzgórze Eko 
Resort Łąki, 
Dolina Charlotty Resort & SPA 
Strzelinko,  
The Bridge Suites Kraków
ZWYCIĘZCA:
ŁUBINOWE WZGÓRZE EKO 
RESORT

KATEGORIA HOTEL / OBIEKT 
BIZNESOWY, KONFERENCYJNY
Finaliści: Renaissance Warsaw 
Airport Hotel, 
Hilton Garden Inn Kraków 
Airport, 

W KONKURSIE PROFIT HOTEL AWARDS 
2021 ORGANIZOWANYM PRZEZ NASZE 

REDAKCJE ŚWIATA HOTELI ORAZ 
NEWSOWEGO PORTALU HORECANET.PL, 
JUŻ PO RAZ DZIEWIĄTY, JURY WYŁONIŁO 

ZWYCIĘZCÓW W 15 KATEGORIACH. 
UROCZYSTA GALA Z KOLACJĄ, PODCZAS 

KTÓREJ WRĘCZONO NAGRODY, 
ODBYŁA SIĘ W PONIEDZIAŁEK 

11 PAŹDZIERNIKA W CROWNE PLAZA 
WARSAW – THE HUB. WYDARZENIE 
TOWARZYSZYŁO XV FORUM RYNKU 

HOTELARSKIEGO PROFIT HOTEL® 2021.

Courtyard by Marriott Warsaw 
Airport
ZWYCIĘZCA:
RENAISSANCE WARSAW 
AIRPORT HOTEL

KATEGORIA  
HOTEL WYPOCZYNKOWY / 
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY / 
PENSJONAT
Finaliści: Dolina Charlotty  
Resort & SPA Strzelinko, 
Łubinowe Wzgórze Eko  
Resort Łąki, 
Poziom 511 Design  
Hotel & Spa Podzamcze
ZWYCIĘZCA:
DOLINA CHARLOTTY  
RESORT & SPA

KATEGORIA  
HOTEL / OBIEKT SPA

Finaliści: Nosalowy Dwór  

Resort & Spa Zakopane,  

Poziom 511 Design  

Hotel & Spa Podzamcze,  

Dolina Charlotty  

Resort & SPA Strzelinko

ZWYCIĘZCA:

NOSALOWY DWÓR  

RESORT & SPA

KATEGORIA  

HOTEL / OBIEKT BUTIKOWY

Finaliści: Hotel Indigo  

Krakow – Old Town, 

H15 Luxury Palace Kraków, 

Weranda Home w Sławicy

ZWYCIĘZCA:

HOTEL INDIGO KRAKOW  

– OLD TOWN

LAUREACI PROFIT HOTEL AWARDS 2021
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KATEGORIA  
NOWY HOTEL / OBIEKT
Finaliści: Nosalowy Park  
Hotel & Spa Zakopane,  
NYX Hotel Warsaw,  
H15 Luxury Palace Kraków
ZWYCIĘZCA:
NOSALOWY PARK HOTEL & SPA

KATEGORIA 
HOTEL / OBIEKT HISTORYCZNY, 
ZABYTKOWY
Finaliści: Cukrownia Żnin,  
H15 Luxury Palace Kraków,  
Pałac Mortęgi w Lubawie
ZWYCIĘZCA:
CUKROWNIA ŻNIN

KATEGORIA HOTEL / OBIEKT 
DLA RODZIN Z DZIEĆMI
Finaliści: Nosalowy Dwór Resort 
& Spa Zakopane,  

Dolina Charlotty Resort & SPA 

Strzelinko,  

Saltic Resort & SPA Grzybowo

ZWYCIĘZCA:

NOSALOWY DWÓR  

RESORT & SPA

KATEGORIA HOTEL / OBIEKT 

REKREACYJNY – SPORT & FUN

Finaliści: Platinum Mountain 

Hotel & SPA Szklarska Poręba,  

Saltic Resort & SPA Grzybowo, 

Termy Warmińskie Lidzbark 

Warmiński

ZWYCIĘZCA:

PLATINUM MOUNTAIN HOTEL 

& SPA

KATEGORIA INNOWACYJNY 
HOTEL / OBIEKT
Finaliści: Łubinowe Wzgórze  
Eko Resort Łąki,  
The Bridge Suites Kraków,  
Hotel Darboven w Rumii
ZWYCIĘZCA:
ŁUBINOWE WZGÓRZE  
EKO RESORT

KATEGORIA NAJLEPSZY 
WYSTRÓJ / DESIGN
Finaliści: NYX Hotel Warsaw,
Indigo Warsaw Nowy Świat,
H15 Luxury Palace Kraków
ZWYCIĘZCA:
NYX HOTEL WARSAW

KATEGORIA NOWATORSKA 
STRATEGIA MARKETINGOWA
Finaliści: Dolina Charlotty Resort 
& SPA Strzelinko,  

Saltic Resort & SPA Grzybowo, 

Termy Warmińskie Lidzbark 

Warmiński

ZWYCIĘZCA:

DOLINA CHARLOTTY  

RESORT & SPA, STRZELINKO

Partnerami konkursu byli:  

Pałac Mierzęcin Wellness & Wine 

Resort oraz firma Gemology, 

które ufundowały nagrody.

Wszystkim finalistom 

i zwycięzcom raz jeszcze 

serdecznie gratulujemy!

LAUREACI PROFIT HOTEL AWARDS 2021

ProfitHotel
XV FORUM RYNKU HOTELARSKIEGO 2021
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Podczas uroczystej kolacji z Galą towarzyszącej XV Forum Rynku 
Hotelarskiego PROFIT HOTEL® 2021. po raz czwarty wyłoniono zwycięzców 

konkursu dla najlepszych dostawców. Jurorami co roku jest grupa 
kilkudziesięciu kupców bezpośrednio odpowiedzialnych za zaopatrzenie 
i wyposażenie w poszczególnych sieciach hotelarskich. Równorzędnymi 

laureatami zostały firmy: Monini – Z miłości do oliwy – producent włoskiej 
oliwy z oliwek extra vergine, MONIN Polska – SCM – dystrybutor produktów 

MONIN i Vitamix na Polskę oraz polski producent herbat dla hoteli 
i restauracji – Veertea Premium i Pallavi. Serdecznie gratulujemy!

SUPPLIER OF THE YEAR 2021

OD LEWEJ: ZBIGNIEW PĄK (BROG B2B), MARIUSZ KOŚCIESZA (SCM),  
ALEKSANDRA KŁOSEK (VEERTEA PREMIUM I PALLAVI), MICHAŁ CEGLARZ (MONINI)

CZWARTA EDYCJA SUPPLIER OF THE YEAR  
FORUM PROFIT HOTEL 2021 ROZSTRZYGNIĘTA
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SUPPLIER OF THE YEAR 2021

SCM

Firma SCM działa od wrze-
śnia 2005 roku, a od lip-
ca 2012 jest Wyłącznym 

Dystrybutorem Produktów Mo-
nin na Polskę. Główne obsza-
ry działalności firmy to: Rozwój 
i kreowanie nowych rozwiązań 
w kategorii produktów i napojów 
dla kanału HoReCa oraz doradz-
two w zakresie ich przetwarzania; 
Zakupy i sprzedaż surowców rol-
nych oraz produktów gastrono-
micznych; Efektywne zarządzanie 
łańcuchem dostaw obejmującego 
produkty, opakowania i dystry-
bucję. Marka Monin jest obecnie 

uznawana za numer jeden na 
świecie na rynku syropów klasy 
Premium, puree owo cowych oraz 
sosów deserowych. To zasługa 
ponad 105-letniego doświadcze-
nia oraz bogatej oferty – ponad 
250 smaków sprzedawanych 
w 150 krajach na świecie. Do pro-
dukcji wyrobów Monin wybierane 
są wyłącznie wyselekcjonowane 
i najlepsze owoce, kwiaty, przy-
prawy oraz orzechy. To sprawia, że 
powstają zawsze produkty wyjąt-
kowej jakości o niepowtarzalnym 
smaku, kolorze i zapachu. Monin 
– naturally inspiring. Rozwój Mar-
ki Monin w Polsce oraz szko lenia 
w zakresie kreacji i nowych roz-
wiązań w kategorii napojów, de-
serów oraz potraw blendo wanych 
to obszar działania naszych Brand 
Ambasadorów. Jesteśmy obecni 
w ciągu roku na 60 targach, even-
tach, konkursach i indywidulanych 
warsztatach. Kreujemy rozwiąza-
nia i sprzeda jemy koncepty. Jeste-
śmy ekspertami w kategorii „beve-
rage & food solution”. Od kwietnia 
2016 r. SCM jest także wyłącznym 
importerem i dystrybutorem pro-
fesjonalnych urządzeń do mikso-
wania i mieszania napojów oraz 
potraw – marki Vitamix.

Veertea 
Premium 
i Pallavi

Herbaty Veertea Premium 
są idealnym rozwiąza-
niem dla HoReCa. Sta-

wia przede wszystkim na jakość, 
smak, prestiż oraz szybki i profe-
sjonalny serwis. Pallavi to luksuso-
wa herbata stworzona specjalnie 
dla najlepszych restauracji, jako 
odpowiedź na wyszukane gusta 
ich gości. Wielką miłość do her-
baty, tego co piękne i wyjątkowe, 
połączyliśmy z pasją tworzenia 
wyjątkowych kompozycji, elegan-
cją podania oraz rytuału zaparza-
nia – tak powstał napój doceniany 
przez koneserów i miłośników 
herbaty. Wyselekcjonowane li-
ście herbaty zamknięte zostały 

w wygodnym filtrze zapewniają-
cym powtarzalność oraz idealną 
porcję naparu. Jest to idealna por-
cja na dzbanek , aby chwile spę-
dzone przy herbacie trwały dłużej. 
Dzięki pięknej oprawie herbata 
cieszy nie tylko podniebienie, ale 
także pozwala spełnić oczekiwa-
nia tych, którzy doceniają piękno. 
Przeznaczona jest dla restauracji 
i miejsc, gdzie najważniejsza jest 
jakość, smak i zadowolenie gości.

MONINI

Monini to firma, której 
początki sięgają 1920 
roku, kiedy to Zefferi-

no Monini rozpoczął działalność 
gospodarczą w branży spożyw-
czej. W 2008 roku powstało Mo-
nini Polska, filia z siedzibą w Po-
znaniu. Monin w swoim portfolio 
posiada m.in.: Oliwy Extra Vergi-
ne, Oliwy Extra Vergine Smako-
we, sosy pesto, oleje, octy winne 
czerwone, białe, jabłkowe, czy 
glassy. 

Jak informuje producent ta-
jemnica jakości oliw extra ver-
gine tkwi właśnie w ich smaku 
i aromacie. Dlatego też, dla po-
twierdzenia wyniku testów la-
boratoryjnych, Zefferino Monini 
i jego zaufani współpracownicy 
dokonują każdego dnia degu-
stacji, dzięki której identyfikują 
i wybierają wyłącznie te oliwy, 
które mogą gwarantować dobry, 
świeży, rozpoznawalny smak 
i aromat.

Podstawowe cechy działal-
ności Grupy Monini to odpo-
wiedzialność, rzetelność i pro-
fesjonalizm, do których do-
chodzi się poprzez stosowanie 
i przestrzeganie rygorystycz-
nych zasad.

W działalności gospodarczej 
etyka jest wartością funda-
mentalną, co marka pokazuje 
przyjmując Kodeks Etyczny 
jako instrument etyki biznesu, 
którego celem jest propagowa-
nie wartości i norm postępo-
wania leżących u podstaw jej 
działalności.
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Coraz krótsze okno rezerwacji, mniejszy popyt, ale wyższe średnie 
ceny i przychody w przeliczeniu na pokój, większe zainteresowanie 
wśród polskich turystów, luka w działalności związana z brakiem 
gości zagranicznych i grup MICE oraz rosnące koszty, które będą 

powodować wyższe ceny za usługi – to najważniejsze wnioski 
płynące z wypowiedzi, o które poprosiliśmy hotelarzy z różnych 
miast i części Polski. Pozytywnym sygnałem jest jednak fakt, że 

większość z nich patrzy na przyszłość z nadzieją…

IV KWARTAŁ 2021

PULS HOTELI

Sytuacja  
w  Polsce
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Czwarty kwartał dla Hote-
lu Bristol, a Luxury Col-
lection Hotel, Warsaw, 

jest dalszą kontynuacją wzrosto-
wego trendu jeżeli chodzi o ob-
łożenie, jaki również widoczny 
jest na rynku warszawskim. 

Faktem jest iż w dalszym 
ciągu brak udziału międzynaro-
dowej turystyki oraz większych 
wydarzeń konferencyjno-kon-
gresowych w porównaniu do lat 

poprzedzających wybuch pande-
mii COVID-19, nie daje możliwości 
mocniejszego zarządzania ceną. 
Aktywizacja polskiego rynku jest 
dla nas zadowalająca. Krajowi go-
ście na nowo odkrywają piękno 
stolicy, jak i chcą korzystać z usług 
dodatkowych jakie są w hotelu, 
w szczególności oferty gastro-
nomicznej oraz SPA. Krótkie po-
byty weekendowe, nawet wśród 
mieszkańców Warszawy, którzy 

odwiedzają nasz hotel stały się 
interesującym nowym trendem 
i na swój sposób wymusiły zmia-
nę oferty. Bardzo pozytywnie pa-
trzymy w przyszłość, obserwując 
również coraz większe zainte-
resowanie i chęć doświadczenia 
serwisu hotelu klasy luxury, co też 
pokazuje, iż rynek krajowy ma też 
swój potencjał, który my jako ho-
tel ze 120-letnia historia staramy 
się wykorzystać, jak najbardziej. 

Warszawa

Skupiamy się na jak najlepszej obsłudze 
PAWEŁ LEWTAK, DYREKTOR GENERALNY, CZŁONEK ZARZĄDU HOTEL POLONIA PALACE

Hotel Polonia Palace zo-
stał otwarty w połowie 
września 2021 po pół-

torarocznej przerwie spowodo-
wanej pandemią. Zdawaliśmy 
sobie sprawę z tego, że powrót 
na bardzo konkurencyjny rynek, 
który w ostatnim roku powitał 
nowe, świetne obiekty, będzie 
ogromnym wyzwaniem – 
sprzedażowym, marke-
tingowym i kadrowym. 
Nasze wyniki sprzed 
pandemii były fan-
tastyczne. Pomimo 
tego, że nie jesteśmy 
obiektem sieciowym, 
mieliśmy rozpozna-
walną markę i cieszyli-
śmy się świetną renomą 
zarówno wśród gości zagra-
nicznych, jak i rosnącej liczby 
Polaków. Wszyscy dzielili się 
z nami bezpośrednio, jak i w in-
ternecie, pozytywnymi opinia-
mi z pobytu, chwalili lokalizację 
w centrum Warszawy i piękne 
wnętrza, ale przede wszystkim 

obsługę – gościnny, profesjo-
nalny i przyjazny personel. Po 
ponownym otwarciu zależało 
nam zatem na tym, aby odczucia 
gości były identyczne, abyśmy 
nadal oferowali świetny produkt 

oparty na jakości i autentycznej 
gościnności. Dlatego ogromnie 
się cieszymy, że wrócili do nas 
nasi doświadczeni pracownicy, 

bo to oni gwarantują ciągłość 
obsługi. Na dzisiejszym rynku 
zatrudnienia to ogromny sukces 
i żaden wskaźnik ekonomiczny 
nie jest w stanie tego zmierzyć, 
ani oddać. 

Kiedy przygotowywaliśmy 
się do otwarcia, obok twardych 
danych, a może przede wszyst-

kim, postawiliśmy sobie za cel 
sprawne przygotowanie do 

przyjęcia gości i nastawili-
śmy się na wspólne działa-
nie. Mówimy tutaj między 
innymi o szczegółowym 
ustaleniu i wdrożeniu 
wszystkich procedur ope-
racyjnych oraz sanitarnych, 

a także dokładne przeszko-
lenie pracowników zarówno 

ze standardów obsługi, jak i za-
sad udzielania pierwszej pomocy. 
Jeden z pierwszych gości w dniu 
otwarcia, który zawodowo bar-
dzo dużo podróżuje po świecie, 
nie wiedział, że tak długo pozo-
stawaliśmy zamknięci. Niesa-
mowite było jego spostrzeżenie 

i radość, że w hotelu nie zmieniło 
się absolutnie nic, że wszystko 
jest idealnie na swoim miejscu 
– w tym pracownicy. Oczywiście 
mieliśmy remonty, malowania, 
odświeżania, jednak nie zmie-
niliśmy radykalnie wnętrz. Stali 
goście indywidualni i konferen-
cyjni wracają do nas jak do domu. 
Oni nie chcą zmian, oczekują od 
nas za to stałości, czyli tego, co 
dobrze znają i za czym tęsknili 
w czasie lockdownów. I muszę 
przyznać, że dokładnie to dostają. 
Odzwierciedlają to komentarze 
w internecie, które są fantastycz-
ne. Nasze zasady bezpieczeństwa 
sanitarnego, przestronne pokoje, 
szerokie korytarze i windy, a tak-
że przestrzenne miejsca wspólne 
są bardzo doceniane i chwalone 
przez gości. Nasz cel został osią-
gnięty. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, 
jak bardzo zmienił się świat i za-
chowania klientów, dlatego na 
tym etapie, zaledwie dwa miesią-
ce po otwarciu, nie porównujemy 

Rynek krajowy ma swój potencjał
TOMASZ SZYSZKA, DYREKTOR SPRZEDAŻY HOTEL BRISTOL, A LUXURY COLLECTION HOTEL, WARSAW
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Poprawa wyników nas cieszy i napawa nadzieją
ADRIANA BIERNATOWICZ-JADCZAK, DYREKTOR GENERALNA RENAISSANCE WARSAW AIRPORT HOTEL 

Wyniki hoteli w trzecim 
kwartale 2021 r. spo-
wodowały, że per-

spektywa wzrostu przychodów 
w kolejnych miesiącach stała się 
bardzo realna. Początek czwar-
tego kwartału wskazywał na 
utrzymanie wzrostowego tren-
du sprzedanych pokoi, a dzięki 
temu osiąganie wyższych przy-
chodów. Październik potwier-
dził, że ruch biznesowy w rejonie 

warszawskiego lotniska wy-
generował dwukrotnie więcej 
sprzedanych pokoi i o 40 proc. 
wyższą cenę średnią w porów-
naniu do roku 2020. Zaskakująco 
dobry wynik został zrealizowany 
w segmencie grup biznesowych 
oraz konferencji stanowiących 
ponad 30 proc. udziału w seg-
mentacji hotelu. Konferencje 
oraz spotkania biznesowe, pomi-
mo wpływających rezerwacji ze 

stosunkowo krótkim wyprzedze-
niem, były jednym z najbardziej 
dynamicznie rozwijających się 
segmentów. 

Listopad hotel Renaissance 
rozpoczął z większą o 20 proc. 
liczbą rezerwacji indywidualnych 
w porównaniu do października. 
Pomimo dwóch przedłużonych 
weekendów frekwencja w pier-
wej połowie listopada wska-
zywała, że popyt w hotelach 

przylotniskowych znacznie prze-
kroczył obłożenie w centrum 
Warszawy, a w wielu dniach hote-
le zbliżały się do 100 proc. obłoże-
nia (oczywiście z uwzględnieniem 
gości zaszczepionych). Cena śred-
nia wzrosła o 40 proc. w stosunku 
do roku 2020. 

Prognoza na wysoki sezon biz-
nesowy, jakim zawsze był czwar-
ty kwartał roku, wciąż pozosta-
wia pewien niedosyt. Wynika 

się do czasu sprzed pandemii. 
Oczywiście analizujemy cyfry 
i wyniki, śledzimy konkurencję, 
raportujemy. Z sentymentem 
wracamy do danych z 2019 roku, 
jednakże dajemy sobie czas na 
powrót na rynek. Skupiamy się na 
jak najlepszej obsłudze, jesteśmy 
super elastyczni w zakresie ofert 
i warunków rezerwacji, myślimy 

o przyszłości i mamy piękne pla-
ny. Dotykają nas jednak rzeczy, na 
które nie mamy wpływu – nowe 
restrykcje wstrzymują naszych 
zagranicznych klientów przed po-
dróżowaniem i organizowaniem 
grupowych wyjazdów, wokół ho-
telu trwają intensywne, głośne 
prace budowlane, które wpraw-
dzie zmienią i usprawnią centrum 

Warszawy, jednakże aktual-
nie utrudniają funkcjonowanie 
w okolicy. Organizatorzy eventów 
nadal czują niepewność w kwestii 
obostrzeń. Przyjęliśmy postawę 
działania tam, gdzie mamy na 
coś realny wpływ: adaptujemy 
się do sytuacji i szukamy naszej 
niszy. I tak w czasie zamknięcia 
dokonaliśmy szeregu remontów 

i modernizacji technicznych, od-
świeżaliśmy wnętrza, komercyj-
nie udostępniliśmy przestrzenie 
na realizację scen do świetnie 
przyjętego filmu z gwiazdorską 
obsadą pt. „Teściowie”. Skupiamy 
się na dobrych rzeczach, na ana-
lizę twardych wyników jeszcze 
przyjdzie czas. 

Chciałbym wierzyć, że następny rok będzie lepszy
MARCIN SZYMFEL, DYREKTOR CROWNE PLAZA WARSAW – THE HUB, HOLIDAY INN EXPRESS WARSAW – THE HUB

Podczas ostatniego Forum 
Profit Hotel nie było żad-
nego przedstawiciela ho-

telu, który by się wypowiadał na 
temat przyszłości pozytywnie, 
tudzież z ostrożną nadzieją 
na poprawę sytuacji. 

Warunki rynkowe są 
ekstremalnie trudne, 
mamy kolejną falę epi-
demii, wysoką inflację 
cen energii, żywności, 
kosztów pracy oraz zna-
czącą nadpodaż hoteli 
w Warszawie. W bieżącym 
kwartale, tak jak w większo-
ści hoteli miejskich lub na-
stawionych na ruch zagraniczny 
przeszliśmy z etapu strat opera-
cyjnych na niewielki plus, a obec-
nie kolejna fala niszczy nasz biz-
nes. Rządzący robią pozorowane 

działania, których skutki odczu-
wamy najbardziej. 

Różnica między obecną 
a ostatnimi falami jest taka, że 

przy ostatniej firmy ograniczały 
spotkania z powodu restrykcji, 
a teraz, mimo że nie ma for-
malnego lockdownu, firmy i tak 
odwołują spotkania i przecho-

dzą na krótkookresową pracę 
zdalną. Dla naszej branży 

to niczego dobrego nie 
wróży.

Ekonomikę działal-
ności w czwartym kwar-
tale ciężko ocenić, bo 
cały czas mamy fatalną 

ekspozycję związana 
z ograniczonym ruchem 

turystycznym, wysokie 
koszty prowadzenia hote-

li, no i nie do końca rozumie-
my, jak zmiany instytucjonalne 
w przedsiębiorstwach, wpłyną 
na popyt na usługi hotelar-
skie w kolejnych miesiącach. 

Wszystko jest dużo bardziej 
płynne i niepewne. Tylko w li-
stopadzie i grudniu w związku 
z COVID straciliśmy 2 mln zło-
tych w dwa tygodnie.

Chciałbym wierzyć, że następ-
ny rok będzie dużo lepszy, bo wi-
dzieliśmy znaczące ożywienie we 
wrześniu i październiku, ale nie 
mam takiego przekonania. Ruch 
antyszczepionkowy nie pomaga. 
W krajach takich jak Hiszpania, 
Kanada gdzie poziom wszczepie-
nia jest powyżej 80 procent, no-
tuje się bardzo niewiele zakażeń 
i zgonów. W pozostałych krajach 
tam, gdzie jest ich poniżej 70 
proc., nadal występuje ich dużo. 
Tempo w Polsce jest tak wolne, że 
być może jeszcze 2-3 lata będzie-
my się mierzyć z niepewnością. 
Zobaczymy…
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Kraków
Umiarkowany optymizm

ANNA STEFAŃCZYK, DYREKTOR HOTEL BEST WESTERN PLUS KRAKÓW OLD TOWN 
HOTEL BEST WESTERN GALICYA, HOTEL REGENT

Czwarty kwartał w Kra-
kowie jest lepszy niż 
w roku ubiegłym, ale 

zdecydowanie słabszy niż w roku 
2019 i poprzednich. Nadal nie 
zdecydowaliśmy się na otwarcie 
jednego z naszych hoteli w tym 
mieście. Patrząc w dane Global 
STR obłożenie w Krakowie i u nas 
wynosi niespełna 50 proc., a cena 
średnia dla całego rynku krakow-
skiego, jak i naszego Comp Set 
nie przekraczała 250/270 zł i jest 
zdecydowanie niższa niż w la-
tach przed COVID-19. 

Mając więcej niż jeden obiekt 
w Krakowie szczególnie mocno 
odczuliśmy brak zainteresowania 

przyjazdami do miasta w po-
przednich kwartałach. Nie łatwo 
było szybko i skutecznie otwo-
rzyć się na nowe segmenty gości, 
ale po czasie widzimy pozytyw-
ne efekty tych zmian. Znaczące 
skrócenie się okna rezerwacji, 
przy ogólnym problemie z per-
sonelem w branży turystycznej, 
jest dla nas obecnie czynnikiem 
na plus w elastycznej współpracy 
z firmami zewnętrznymi.

Od kilku tygodni obserwuje-
my wzrost zainteresowania i po-
wrót gości z zagranicy zwłaszcza 
w segmencie gości indywidu-
alnych, pojawiły się ponownie 
grupy turystyczne i niewielkie 

imprezy MICE. Niestety ten-
dencja wzrostowa 
zachorowań no-
towana od 
p o c z ą t k u 
l i s t o p a d a , 
przełożyła 
się na anu-
lacje w seg-
m e n c i e 
korporacyj-
nym zarówno 
w noclegach, jak 
i spotkaniach świą-
tecznych. 

Pierwszy kwartał 2022 pla-
nujemy bardzo zachowawczo. 
Zresztą w Krakowie styczeń 

i luty nie były nigdy silnymi 
miesiącami, zauwa-

żamy głównie 
r e z e r w a c j e 

weekendowe 
gości indy-
widualnych. 
Marzec już 
teraz wyglą-
da zdecydo-

wanie lepiej. 
Mimo wszyst-

ko patrzymy na 
2022 z umiarko-

wanym optymizmem, 
spodziewając się powolnego, 
ale jednak wzrostu wszystkich 
wskaźników.

to z faktu, że wiele firm pracuje 
zdalnie, a polityka podróży służ-
bowych w korporacjach nadal 
jest bardzo restrykcyjna. Segment 
rezerwacji korporacyjnych, który 
jest kluczowy dla hoteli warszaw-
skich, odnotowuje największe 
spadki w porównaniu do 2019 r. 
Podróże służbowe w firmach zo-
stały wznowione w bardzo ogra-
niczonym stopniu i trudno jest 
zastąpić tę lukę innym segmen-
tem z podobną ceną średnią.

Optymizmem napawa nas 
jednak perspektywa związana 
z pełnym otwarciem ruchu ze 
Stanami Zjednoczonymi. War-
to nadmienić, że 13 października 
z inicjatywy PLL LOT w naszym 
hotelu odbył się Business Mixer, 
z udziałem przedstawicieli ame-
rykańskich i kanadyjskich agencji 

oraz lokalną branżą turystyczną. 
Celem spotkania była promocja 
oferty turystycznej Polski. 
Przedstawiciele hote-
li oraz obiektów tury-
stycznych z naszego 
kraju mieli doskonałą 
okazję do nawiązania 
relacji B2B z agen-
tami sprzedaży zza 
oceanu. Było to bar-
dzo owocne spotka-
nie, które otworzyło 
przed nami możliwość 
współpracy na kolejne 
miesiące.

Reasumując, obecne wy-
niki w naszym hotelu pokazują, 
że choć nie jest to jeszcze sytu-
acja idealna, to na pewno mamy 
do czynienia z wyraźną poprawą 
w stosunku do roku ubiegłego. To 

niewątpliwie nas cieszy i napa-
wa nadzieją. Jestem pełna opty-
mizmu co do kolejnego roku 

i całkowitego odbudowania bran-
ży w perspektywie najbliższych 

dwóch lat. Ostatnie miesiące 
pokazują, że mamy bardzo 

silny rynek lokalny i polscy 
turyści wybierają hote-
le w kraju na spędzanie 
wakacji, weekendów 
czy na nocleg przed wy-
lotem na wakacje. Od-
notowujemy już zna-
czącą liczbę rezerwacji 

w związku z planowany-
mi wyjazdami do egzo-

tycznych destynacji w okre-
sie zimowym. Firmy i korpo-

racje czekają z niecierpliwością 
– jak tylko sytuacja epidemiczna 
na to pozwoli – na możliwość po-
wrotu do normalnego funkcjono-
wania oraz wznowienia podróży 
i wydarzeń firmowych. 
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Obserwujemy powrót biznesu
JOANNA OSTROWSKA, ZARZĄDZAJĄCA SIECIĄ OSTI-HOTELE, W SKŁAD KTÓREJ WCHODZI M.IN.  

HOTEL KOSSAK W KRAKOWIE

Czwarty kwartał 2021 
roku – uwzględniając 
ogólną sytuację związa-

ną z rozwojem pandemii koro-
nawirusa, a także specyfikę zwią-
zaną z tym, że jesteśmy hotelem 
miejskim – dla Hotelu Kossak był 
w mojej ocenie akceptowalny. 
Mamy świadomość, że powrót do 
rzeczywistości i wyników sprzed 
pandemii, to perspektywa 2023 
lub nawet 2024 roku. W ostat-
nich miesiącach odnotowaliśmy 
obłożenie na poziomie 55-60 
proc., co oznacza spadek o około 
30 proc. w porównaniu do 2019 
roku. Średnia cena bez śniadania 
za pokój w czwartym kwartale 
tego roku to 330-300 zł. W kolej-
nych miesiącach będzie jeszcze 
niższa, co oznacza spadek o ok. 
30 proc. w porównaniu do 2019 
roku. Cały czas mocno odczu-
wamy brak turystów z Wielkiej 
Brytanii, którzy przed wybuchem 
pandemii stanowili najliczniejszą 
grupę naszych gości. 

To, co na pewno można ocenić 
pozytywnie, to fakt, że do Hote-
lu Kossak powraca biznes. Klien-
ci z branży biznesowej to ważny 
segment naszych działań, ponie-
waż oprócz jednorazowej rezer-
wacji większej liczby pokoi, decy-
dują się niejednokrotnie także na 

wynajem hotelowych przestrze-
nie konferencyjnych. Ważnym 
aspektem ich pozyskiwania, co 
pandemia pokazała szczególnie 
mocno, jest networking. Aktyw-
ność na tym polu pozwoliła nam 
zorganizować kilka większych 
wydarzeń. Listopad i październik 
były pod tym względem do-
bre. Grudzień to tradycyjnie 
czas organizowania świą-
tecznych spotkań. W tym 
momencie Restauracja 
Cafe Oranżeria, czyli re-
stauracja Hotelu Kossak, 
z której tarasu usytuowa-
nego na siódmym piętrze 
rozpościera się widok na 
Wawel oraz bulwary i rzekę 
Wisła, nie dysponuje wolnymi 
miejscami, co mnie bardzo cieszy. 

Od momentu ponownego od-
mrożenia branży systematycznie 
widać wzrost zainteresowania 
biznesu organizowaniem wyda-
rzeń w naszym hotelu. Chociaż 
w Krakowie na razie cały czas nie 
odbywają się duże międzynaro-
dowe konferencje, to firmy, które 
przyzwyczaiły się do obecnej sy-
tuacji, decydują się na organiza-
cję spotkań w mniejszym gronie. 
Przyzwyczaiły się także do tego, 
że nie ma problemu z rezerwacją 
w ostatniej chwili. To zupełnie 

inna sytuacja od tej sprzed pan-
demii, gdzie w Krakowie – mieście 
mocno biznesowym i kongreso-
wym – rezerwować było trzeba 
pobyt nawet z rocznym wyprze-

dzeniem. Grafik był tak mocno 
napięty, że na przykład w przy-
padku naszych hoteli rezerwacje 
na miesiąc-półtora przed wyda-
rzeniem, nie były możliwe. Dziś 
nie ma z tym problemu. Podobnie 
sprawa ma się z klientami indywi-
dualnymi, w przypadku których 
booking window skrócił się nawet 
do kilku godzin. 

Co przyniesie przyszłość? Je-
żeli chodzi o pierwszy kwartał 
2022 roku to w tym momencie 

mamy zarezerwowanych około 
20 proc. miejsc. Szacuję, że fi-
nalnie obłożenie będzie kształ-
tować się na poziomie 40 proc. 
(przed pandemią było to nawet 
70 proc.) Tradycyjnie styczeń 
i luty, kiedy m.in. trwają ferie zi-
mowe, to w przypadku miejskich 

hoteli martwy sezon. Odbi-
cie widoczne jest w marcu 

(w 2019 roku obłożenie 
wówczas w hotelu Kossak 
wynosiło ponad 80 proc.). 
Jak będzie w 2022 roku 
trudno w tym momencie 
przewidzieć. 

Jednocześnie z na-
dzieją przyjmuję działania 

podejmowane przez miasto 
i jego instytucje, które wspólnie 

z branżą działa na rzecz tego, aby 
do Krakowa jak najszybciej wróci-
ły duże, międzynarodowe wyda-
rzenia. Niedawno Protokół KRA-
KÓW NETWORK – wypracowana 
przez przedstawicieli krakowskiej 
branży MICE strategia działania 
w postpandemicznej rzeczywi-
stości, został nagrodzony w pre-
stiżowym konkursie ICCA Best 
Marketing Award 2021. Kraków 
został także wybrany Miastem-
-Gospodarzem 61. Kongresu Sto-
warzyszenia ICCA, który odbędzie 
się w 2022 roku. 

Z optymizmem patrzymy w przyszłość
TOMASZ SCHWEDA, DYREKTOR MERCURE KRAKÓW STARE MIASTO

Czwarty kwartał to dla 
nas najmocniejszy biz-
nesowo okres w całym 

roku 2021, co jest pozytywnym 
zjawiskiem szczególnie w odnie-
sieniu do danych historycznych. 
Pozwala również wysnuć nadzie-
ję o długo wyczekiwanym od-
wróceniu trendów zaburzonych 
przez wpływ pandemii na desty-
nację Krakowa. 

Najważniejszą zmienną, którą 
wyraźnie obserwujemy w na-
szym hotelu zlokalizowanym 
w ścisłym centrum miasta, a za-
razem u bram Starego Miasta, to 
powrót klientów indywidualnych 
zagranicznych, zauważalny w cy-
klu narastającym od początku 
jesieni. Dostrzegamy powiększa-
jący się udział gości przybywają-
cych z krajów Zachodniej Europy, 

ale również z Izraela. Zwiększony 
udział gości zagranicznych przy-
czynił się w naturalny sposób do 
wydłużenia okresu tzw. booking 
window, spowodowanego faktem 
dokonywania rezerwacji przez 
gości zagranicznych nieco wcze-
śniej niż wskazuje na to specyfika 
gości krajowych i hoteli miejskich. 
Należy jednocześnie wskazać, że 
jest on nadal stosunkowo krótki 

w odniesieniu do charakterystyki 
rynku Krakowa sprzed pandemii. 
Zmiana segmentacji pozwoliła 
również na większą dynamikę 
we wzroście średniej ceny co 
przy jednoczesnym wzroście ob-
łożenia pozwoliło wygenerować 
uczciwy, jak na obecne czasy Re-
vPAR.

Kolejnym ważnym czyn-
nikiem jest zwiększająca się 
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materializacja grup bizneso-
wych i grup turystycznych, które 
wpływają na wzrost wskaźnika 
TRevPAR poprzez generowanie 
przychodów zarówno z pokoi, jak 
i również z F&B czy usług dodat-
kowych. 

Ostatni weekend miesiąca li-
stopada oraz weekendy grudnio-
we, powiązane z czasem obec-
ności Jarmarku Świątecznego na 
Rynku Głównym w Krakowie, a co 
za tym idzie zwiększonego popy-
tu okresowego, pozwolą moim 
zdaniem na nieco większe odchy-
lenia w generowanej cenie śred-
niej w stosunku do pozostałych 
dni w miesiącu. 

Wierzę również, że poprzez or-
ganizację kompleksowego pakietu 
świątecznego okres tegorocznych 

Świąt pozwoli nam na osiągnięcie 
zakładanych rezultatów. W celu 
maksymalizacji wyników ope-
racyjnych kolejny raz rede-
finiujemy czasowo głów-
ną segmentację naszego 
hotelu, dostosowując 
ofertę do charaktery-
styki siły popytu w da-
nym czasie. 

W odniesieniu do 
pierwszego kwartału 
roku 2022 można przyjąć, 
iż aktualny trend zostanie 
utrzymany. Współistniejący 
mix segmentu krajowego i za-
granicznego ze zmieniającą się 
ich proporcją w poszczególnych 
terminach, jednak ze zwiększa-
jącym się już współczynnikiem 
gości z zagranicy. Odradzający 

się etapami segment gości 
korporacyjnych, pobyty gości 
krajowych, którzy nadal będą 

zainteresowani realizacją bonu 
turystycznego oraz chęć realiza-

cji wydarzeń MICE, które zo-
stały zamrożone w czasie 

i nie odbyły się jesienią. 
Aktualne dane na sty-
czeń i luty napawają 
optymizmem, a popyt 
międzynarodowy jest 
dodatkowo stymu-
lowany przez wysoki 
kurs EURO. 

Oczywistym jest, 
że całokształt jest silnie 

uzależniony od utrzymania 
stabilnej sytuacji pandemicz-

nej, jednakże pomimo specyfiki 
prowadzenia działalności bizne-
sowej w turbulentnym otoczeniu 
z optymizmem patrzymy w przy-
szłość. 

Całkowicie zmienił się profil gości
PIOTR JARZĄBEK, DYREKTOR METROPOLO KRAKOW BY GOLDEN TULIP

Wchodzimy właśnie 
w kolejną, czwartą falę 
pandemii i tym samym 

znów doświadczamy gwałtowne-
go wyhamowania w działalności 
branży. Kraków ożył turystycznie 
na chwilę w wakacje, a we wrze-
śniu i październiku nawet branża 
MICE mogła krótko cieszyć się 
powrotem do organizacji róż-
nych wydarzeń.

Pewna część krakow-
skich hoteli mogła od-
czuć jeszcze w trzecim 
kwartale całkiem do-
bre obłożenie, szcze-
gólnie w weekendy, 
natomiast z począt-
kiem października za-
częto już więcej mówić 
o nadciągającej czwartej 
fali. Dla Metropolo by Golden 
Tulip czwarty kwartał zaczął 
się realizacją ok. 40 proc. wyni-
ku z 2019 roku. Podobny wynik 
dotyczył samego obłożenia. Na-
leży jednak zwrócić uwagę na to, 
że w związku z pandemią cał-
kowicie zmienił się profil gości, 
a także udział gości hotelowych 

z zagranicy. Zmiana ta szczególnie 
dotknęła rynek krakowski i nadal 
odczuwamy jej skutki. Co więcej, 
obiekty konferencyjne, takie jak 
hotel Metropolo by Golden Tulip, 
w związku z nieorganizo-

waniem bardzo dużych eventów, 
konferencji czy targów musiały 
szukać alternatywnych rozwią-
zań, działać szybko i adekwatnie 
do sytuacji rynkowej. Pomimo 

trudnej sytuacji dla MICE stwo-
rzenie w Metropolo by Golden 
Tulip zaplecza studyjnego dla or-
ganizacji wydarzeń online i w for-
mule hybrydowej dało duże 
możliwości przyciągnięcia klien-
ta biznesowego i realizacji wielu 
przedsięwzięć w październiku i li-

stopadzie. Dało się odczuć „głód 
i zmęczenie” spowodowane 

izolacją przez ostatnie 
miesiące, więc pomimo 
widma kolejnej fali wie-
le firm decydowało się 
i wciąż decyduje na 
organizacje wydarzeń 
i spotkań. Głównym 
atutem w naszym przy-

padku są ogromne po-
wierzchnie sal, które dają 

możliwość przeprowadze-
nia różnego rodzaju wyda-

rzeń przy przestrzeganiu wy-
tycznych przeciwepidemicznych 
i przy zachowaniu maksymalnych 
środków bezpieczeństwa. Pozo-
staje natomiast mnóstwo firm, 
które z powodów bezpieczeń-
stwa oraz kwestii prawnych pod-
jęły decyzje o nieorganizowaniu 

wydarzeń i niespotykaniu się 
pracowników czy klientów do 
końca tego roku, a nawet do koń-
ca drugiego kwartału roku 2022. 
Dotyczy to zwłaszcza dużych firm 
zagranicznych. W tym segmencie 
osiągnęliśmy niewiele ponad 35 
proc. wyniku z 2019 roku.

Tym, co rzuca się w oczy 
w pierwszej kolejności, jest prak-
tycznie całkowity brak zorgani-
zowanych grup turystycznych. 
W wakacje udało się jeszcze od-
notować klika grup z rynku nie-
mieckiego, natomiast czwarty 
kwartał jest całkowicie pozba-
wiony rezerwacji ze strony biur 
podróży. Liczne rynki, na przykład 
Azja, niezmiennie pozostają za-
mknięte, a inne kraje nakładają 
ewentualne kwarantanny po po-
wrocie do domu albo wprowadzi-
ły konieczność wykonywania te-
stów, co nie wpływa pozytywnie 
na ruch międzynarodowy.

Z końcem października utrwa-
lała się tendencja spadkowa, co 
przewidywaliśmy wraz z narasta-
jącą liczbą przypadków zakażeń 
COVID-19. Dane za listopad tego 

PULS HOTELI

listopad-grudzień  |  ŚWIAT HOTELI 57



roku to ok. 30 proc. realizacji wy-
niku z roku 2019. Jeżeli chodzi 
o ADR to obserwujemy minimalny 
wzrost w stosunku do 2019 roku, 
na poziomie 2 proc. dla czwartego 
kwartału. Budowanie ceny przez 
ostatnie miesiące było i pozostaje 
bardzo trudne, biorąc pod uwagę 
sporą podaż obiektów przy ogra-
niczonym popycie. To kolejny 
istotny element w pandemicznej 
rzeczywistości – można odczuć 
napięcie i starcia cenowe między 
obiektami różnych segmentów.

Kraków znów zaczął odnoto-
wywać wyższe wskaźniki obło-
żenia w weekendy szczególnie 
za sprawą rodzimego klienta, 
który wcześniej w wakacje wy-
bierał kierunki pozamiejskie i ho-
tele resortowe. W tygodniu zaś 
znów mamy niższe obłożenie ze 

względu na wciąż niewielką licz-
bę klientów biznesowych. Dla 
Metropolo ten mechanizm przez 
ostatnie miesiące wyglądał od-
miennie, ale wynikał ze specyfiki 
samego obiektu, przekształceń, 
zmian w segmentacji oraz szyb-
kości i elastyczności w działa-
niach sprzedażowych.

Niestety obserwujemy inten-
sywny wzrost liczby zachorowań 
w Polsce i na świecie. Wiele krajów 
wprowadziło tymczasowe lock-
downy. W Polsce obecne restryk-
cje obowiązują do końca listopada 
i wszyscy czekają na nowe wy-
tyczne lub utrzymanie bieżących, 
przy czym rząd już poinformował, 
że jeżeli liczba zakażeń nie spad-
nie, będą wprowadzane dodat-
kowe obostrzenia. Źle wróży to 
hotelarstwu i turystyce, wzbudza 

niepewność i strach. W grudniu, 
jak wiele innych hoteli, mieliśmy 
zaplanowane różne spotkania wi-
gilijne. Spora część z nich została 
już anulowana z obawy przed za-
chorowaniem na COVID-19. Klien-
ci nie chcą absolutnie ponosić żad-
nego ryzyka. Zamówienia, które 
jeszcze nie zostały anulowane, 
„czekają” na rozwój sytuacji zwią-
zany z ewentualnym ogłoszeniem 
nowych obostrzeń. W pandemicz-
nej rzeczywistości większość re-
zerwacji jest dokonywana w ostat-
niej chwili. Czy są to rezerwacje in-
dywidualne, czy klient biznesowy 
– okno rezerwacyjne to dzień do 
kilku dni przed przyjazdem gościa. 
Z uwagi na takie utrzymywanie się 
tendencji w ruchu rezerwacyjnym 
trudno jest nam przewidywać ko-
lejne miesiące.

W tych bardzo niejasnych 
i zmieniających się okoliczno-
ściach nie sposób odgadnąć, 
co wydarzy się w najbliższym 
czasie. Pewne trendy, zachowa-
nia i podejścia zapewne będą 
kontynuowane zarówno przez 
hotele, jak i przez samych go-
ści. Niestety ze względu na nie-
sprzyjającą porę roku i niewy-
starczającą liczbę zaszczepio-
nych osób możemy spodziewać 
się stałego wzrostu zachorowań 
jeszcze w pierwszym kwartale 
przyszłego roku. Choć widzimy, 
że klienci rezerwują terminy 
pod wydarzenia już od stycznia 
2022 roku, to w moim odczuciu 
będą z pewnością obserwować 
i czekać na rozwój sytuacji, żeby 
podjąć ostateczne decyzje o ich 
realizacji.

Zakładamy, że branża ma ogromny potencjał
MARTA JAROSZEWICZ, CLUSTER GENERAL MANAGER HOTEL RÓŻANY GAJ  

ORAZ W LONGSTAY PREMIUM APARTMENTS

Ostatnie miesiące w na-
szych gdyńskich obiek-
tach – Hotelu Różany 

Gaj oraz Longstay Premium 
Apartments były bardzo zróżni-
cowane. Z jednej strony odno-
towaliśmy bardzo owocny sezon 
wakacyjny, osiągając rekordowe 
poziomy obłożenia i przychodu. 
Z drugiej strony, porównując 
rok do roku, zauważamy nieco 
większe spowolnienie rezerwacji 
w okresie jesienno-zimowym.

Oba nasze obiekty cieszy-
ły się dużym zainteresowaniem 
we wrześniu i październiku. Go-
ście nadrabiali stracone miesiące 
pierwszej połowy 2021 r. szu-
kając wytchnienia, chwil relaksu 

i chętnie dokonywali rezerwacji, 
co przełożyło się na skalę naszych 
przychodów. Wielu z nich, to nasi 
stali goście, którzy wracali 
w znane i sprawdzo-
ne miejsca, co nas 
bardzo cieszy-
ło. 

L istopad 
p r z y n i ó s ł 
spowolnie-
nie tempa 
wzrostu ilo-
ści rezerwacji. 
Powodów upa-
trywać można w na-
łożeniu się na siebie za-
kończenia intensywnego sezonu 
wakacyjnego oraz narastającej 

kolejnej fali pandemii, a wraz z nią 
obaw gości przed zachorowa-
niami. Niemniej, mimo obecnej 

sytuacji pandemicznej, 
oba długie weeken-

dy listopadowe 
cieszyły się du-

żym zainte-
resowaniem, 
a nasze ho-
tele osiągnę-
ły maksy-

malny poziom 
obłożenia. 
W okolicach 

grudnia dużym za-
interesowaniem cieszą 

się kameralne spotkania świą-
teczne oraz wigilie firmowe. 

Otrzymujemy liczne zapytania 
ze strony firm, co sygnalizuje 
potrzebę wspólnych spotkań 
pracowników, z których wie-
lu pracuje obecnie zdalnie lub 
w systemie hybrydowym. Ter-
min podejmowania decyzji za-
kupowych jest jednak znacznie 
krótszy z uwagi na obawę wpro-
wadzenia większych obostrzeń 
pandemicznych. Jako Dobry Ho-
tel wychodzimy naprzeciw obec-
nym wyzwaniom i, podobnie 
jak w ubiegłym roku, do naszej 
oferty wprowadziliśmy catering 
świąteczny, z myślą o naszych 
gościach korporacyjnych i indy-
widualnych, jak również miesz-
kańcach Trójmiasta. 

Trójmiasto
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Sam grudzień, podobnie jak 
listopad, w wolnym tempie 
nabiera obłożenia. Goście bar-
dzo ostrożnie podchodzą do 
rezerwacji pobytów, obawia-
jąc się potencjalnego lockdow-
nu. Wychodząc naprzeciw tym 
obawom, oferujemy atrakcyjne 
pakiety pobytowe z możliwie 
długim okresem bezkosztowej 
anulacji. To daje duży komfort 
planowania pobytów, bez obaw 

utraty środków. Wierzymy, że 
nasze obiekty będą cieszyć się 
równie dużym zainteresowa-
niem, jak to miało miejsce w po-
przednich latach. Oczywiście 
pod warunkiem, że obostrzenia 
nie ulegną zmianie. 

Możemy zakładać, że bran-
ża hotelarska ma ogromny po-
tencjał w 2022 r. Jeżeli nic nie 
ulegnie zmianie, a fala pandemii 
zacznie zwalniać, Goście będą 

ponownie spragnieni podróży, 
a co za tym idzie będą zainte-
resowani korzystaniem z usług 
i atrakcji hoteli. 

Powinno to mieć swoje od-
zwierciedlenie już w pierwszym 
kwartale przyszłego roku, na który 
w dużej mierze składają się ferie 
zimowe. Na większy, zauważalny 
przychodowo, ruch Gości, liczymy 
jednak w okresie Świąt Wielkiej 
Nocy oraz weekendu majowego.

To zwiększone zaintereso-
wanie w okresie wiosenno-
-letnim powinno zrekompen-
sować odczuwalne spowol-
nienia w okresie zimowym, 
charakteryzującym się wzmo-
żonym oddziaływaniem koro-
nawirusa na decyzje wyjazdo-
we naszych Gości. Wydaje się, 
iż ta tendencja wpisała się na 
stałe w sposób funkcjonowa-
nia branży. 

Coraz większy udział rezerwacji  
gości zagranicznych

DANIEL DANIELEWICZ, DYREKTOR HAMPTON BY HILTON GDAŃSK OLD TOWN

Czwarty kwartał bieżące-
go roku w naszym hotelu 
w Gdańsku uwa-

żamy za udany. Obło-
żenie w miesiącach 
jesiennych wyno-
siło w paździer-
niku 66 proc. 
i w listopadzie 44 
proc. Planowane 
obłożenie na gru-
dzień to 48-50 proc. 
Cena średnia we wszyst-
kich tych miesiącach oscy-
lowała w okolicach 300 zł. Jedną 

z głównych przyczyn ruchu tury-
stycznego w listopadzie i grudniu 

jest odbywający się nie-
opodal hotelu Jarmark 

Świąteczny. Zauwa-
żalny jest coraz 
większy udział 
rezerwacji gości 
zagranicznych. 
W skali ostatnie-

go kwartału jest 
to około 55 proc. 

wszystkich rezerwacji.
Najwięcej gości przy-

jeżdża do nas ze Skandynawii, 

Niemiec, Anglii i USA. Goście 
w obecnych czasach znacz-
nie chętniej wybierają opcje 
zwrotne – widać ostrożność 
w dokonywaniu rezerwacji po-
mimo atrakcyjnych cen bez-
zwrotnych i krótkiego okna re-
zerwacji, które średnio wynosi 
u nas w ostatnich miesiącach 
ok. 7-10 dni. Anulacje w dużej 
mierze pochodzą od gości z za-
granicy i powodowane są głów-
nie restrykcjami rządów innych 
Państw. Zapytania świątecz-
ne stanęły na chwilę obecną 

w miejscu na poziomie 35 proc. 
Wiele z nich zostało w ostat-
nich dniach anulowanych. 
Część planowanych spotkań 
w okresie czwartego kwartału 
2021 przeniesionych zostało 
na pierwszy kwartał 2022. Za-
pytania konferencyjne miesz-
czą się w limicie max 30 osób. 
Nasze przewidywania wzglę-
dem pierwszego kwartału roku 
przeszłego w odniesieniu do 
obłożenia to odpowiednio: sty-
czeń – 35 proc. luty – 45 proc., 
marzec – 55 proc.

ADR jest wyższy w stosunku do 2019 i 2020 roku 
JOANNA KASZUBOWSKA, DYREKTOR SOFITEL GRAND SOPOT 

Wysoki sezon dla 
branży hotelarskiej 
w Trójmieście, w tym 

dla hotelu Sofitel Grand Sopot, 
był bardzo intensywny i wyma-
gający, natomiast wyniki hotelu 
są bardzo satysfakcjonujące i po-
zwoliły nam pozytywnie, pomi-
mo pandemii, spojrzeć na naszą 
branżę.

Po okresie wakacyjnym, 
czwarty kwartał zawsze daje nam 
możliwość złapania oddechu. So-
fitel Grand Sopot to hotel, w któ-
rym głównym segmentem jest 

gość indywidualny i to na nim 
budujemy nasze obłożenie. Wy-
niki w czwartym kwartale roku 
są wyższe niż zakładaliśmy w bu-
dżecie przygotowanym na 2021.

Oprócz sprzyjającej pogody 
w październiku, która zachęca-
ła głównie polskiego turystę, 
do przyjazdu do Sopotu, mie-
liśmy również duże obłożenie 
w długie weekendy listopadowe. 
Szczególnie weekend łączący 
Święto Niepodległości cieszył 
się bardzo dużym zaintere-
sowaniem. Przewidujemy, że 

obłożenie w czwartym kwartale 
będzie o niecałe 20 proc. niższe 
niż te w2019 roku, ale ponad 25 
proc. wyższe niż założyliśmy 
w naszym budżecie i nieporów-
nywalnie wyższe niż w roku po-
przednim, który był bardzo trud-
nym okresem dla naszej branży. 

Mniejsza liczby grup konfe-
rencyjnych i zwiększona liczba 
gości indywidualnych wpłynęła 
na wysokość średniej ceny. ADR 
jest wyższy zarówno w stosunku 
do 2019, budżetu jak i poprzed-
niego roku. Dzięki temu, mimo 

mniejszego obłożenia w stosunku 
do czwartego kwartału 2019 roku, 
finalnie REVPAR będzie o prawie 
10 proc. większy. 

Zauważamy, że przez pan-
demię wirusa COVID-19 Polacy 
częściej decydują się na odpo-
czynek nad polskim wybrzeżem. 
Ten trend widać również poza 
okresem wakacyjnym. Pandemia 
wpłynęła też na termin rezerwa-
cji noclegów. Jest dokonywana 
z dużo krótszym wyprzedzeniem, 
co bezpośrednio wypływa na 
podwyższenie średniej ceny.
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Przed nami okres Świąt Bo-
żego Narodzenia oraz sylwester. 
W tym roku przez wzrost zacho-
rowań i obostrzenia sanitarne 
nie organizujemy słynnego Balu 
Sylwestrowego w Grand Hotelu. 
Mamy w ofercie pakiety poby-
towe z uroczystą kolacją wi-
gilijną oraz kolacją sylwe-
strową, które promujemy 
w kampanii w social 
mediach licząc na to, że 
nowe restrykcje, które 
mają zostać ogłoszone 
na początku grudnia 
nie wpłyną znacznie na 
ruch turystyczny w tym 
okresie. 

Koniec roku to również 
okres wigilii firmowych. W So-
fitel Grand Sopot mamy cztery 
sale konferencyjne oraz prze-
piękną sale balową w kryształo-
wymi żyrandolami, która idealnie 
sprawdza się, jako miejsce orga-
nizacji tego typu eventów. W tej 

chwili mamy jeszcze klika wol-
nych terminów w grudniu. 

Nasi klienci biznesowi są dla 
nas bardzo ważni, dlatego dział 

sprzedaży dostosował swoją poli-
tykę anulacji rezerwacji sal do ist-
niejących realiów oraz restrykcji. 

Nasza restauracja Grand Blue 
serwującą dania z ryb, owoców 
morza oraz sezonowych i lokal-
nych produktów, z której rozpo-
ściera się przepiękny panoramicz-
ny widok na Zatokę Gdańską oraz 
molo jest popularnym miejscem 

do organizowania kameralnych 
spotkań okolicznościowych. 

W samym październiku 
mieliśmy ich kilkanaście. 

W tak dynamicznie 
zmieniającej się sytuacji, 
w jakiej dzisiaj jesteśmy, 
trudno jest przewidzieć, 
jak będzie wyglądał po-

czątek 2022 roku. Pierw-
szy kwartał jest zawsze 

słabszym okresem dla nad-
morskich hoteli. Dodatkowo, 

w dobie rosnącej ilości zacho-
rowań, odnotowujemy mniej-
szą ilość zapytań na organizacje 
konferencji czy szkoleń. Liczymy 
na przyjazdy gości indywidu-
alnych podczas ferii zimowych 

i w okresie Walentynek. Czy może 
być coś bardziej romantyczne-
go niż weekend w Grand Hotelu 
i kolacja we dwoje z widokiem na 
morze?

W dobie pandemii warto pod-
kreślić, że bezpieczeństwo na-
szych gości to nasz priorytet.

W Sofitel Grand Sopot prze-
strzegamy wszystkich zaleceń 
i wymogów sanitarno-higienicz-
nych, zgodnie z rozporządzeniami 
instytucji państwowych w zakre-
sie świadczenia usług hotelar-
skich. 

Nasz hotel jest częścią grupy 
Accor, więc przestrzegamy także 
rygorystycznych zasad wypraco-
wanych przez sieć, we współpra-
cy z Bureau Veritas. Dla zapew-
nienia bezpieczeństwa wszyst-
kim gościom dzięki współpracy 
z Axa, umożliwiamy skorzystanie 
z rozwiązań telemedycyny, w sy-
tuacjach wymagających takiej po-
trzeby.

Spontaniczne rezerwacje z dnia na dzień
BARTOSZ MATANYJ, DYREKTOR HOTEL AQUARION FAMILY & FRIENDS W ZAKOPANEM

Ostatnie miesiące dla na-
szego hotelu były bar-
dzo pozytywnym zasko-

czeniem. Duże zainteresowanie 
pobytem w Aquarion Family & 
Friends dało się zaobserwować 
nie tylko w okresie wakacyjnym, 
ale także we wrześniu i paź-
dzierniku. Goście bardzo chętnie 
dokonywali rezerwacji zarówno 
na weekendowe, jak i dłuższe, 
całotygodniowe pobyty. Za-
zwyczaj nasz obiekt odwiedzali 
w tym czasie klienci indywidu-
alni – głównie rodziny z dziećmi. 

Realizowaliśmy również pobyty 
grupowe i biznesowe. To także 
stanowiło ważną część naszej 
działalności. Tegoroczny wrzesień 
i październik były rekordowymi 
miesiącami powakacyjnymi w ca-
łej historii hotelu.

Obecnie trwający listopad 
już dzisiaj możemy ocenić, jako 
bardzo udany. Goście chętnie 
wykorzystali dwa długie week-
endy, jakie wypadły w tym mie-
siącu i tłumnie przyjeżdżali do 
miejscowości turystycznych, 
z czego Zakopane cieszyło się 

szczególnie dużą popularnością. 
Z pewnością ważną rolę odgrywa 
tu też aura, jaką mamy tej jesieni. 
Słoneczna pogoda sprzyja spon-
tanicznym decyzjom o przy-
jeździe do hoteli, co znalazło 
przełożenie w rezerwacjach do-
konanych w Aquarion Family & 
Friends. To, co stanowi ogromy 
atut naszego hotelu, to nieogra-
niczony dostęp do aquaparku, 
z którym obiekt ma bezpośred-
nie połączenie. W okresie jesien-
no-zimowym atrakcje tego typu 
zdecydowanie stanowią wartość 

dodaną dla pobytu, szczególnie 
z małymi dziećmi.

Jeśli chodzi o grudzień, na 
okres poświąteczny oraz sylwe-
strowo-noworoczny już teraz 
mamy pełne obłożenie. Licz-
nych rezerwacji dokonano także 
pod kątem organizacji spotkań 
świątecznych i wigilii firmowych. 
Ponadto, otrzymujemy bardzo 
dużo zapytań o pobyty wigilijno-
-świąteczne. Nadal przyjmujemy 
rezerwacje na Święta Bożego Na-
rodzenia. Warto przy tym wspo-
mnieć, że wiele osób decyduje 

Zakopane
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Będziemy mierzyć w osiągnięcie wyższej 
średniej ceny

KATARZYNA CHMIEL, DYREKTOR GENERALNA HOTELE NOSALOWY

Jeszcze we wrześniu, pro-
gnozy na czwarty kwartał 
nie napawały optymizmem. 

Przez ostatnie miesiące przywy-
kliśmy do tego, że okno rezer-
wacyjnie drastycznie się skró-
ciło. Ostatnie lata pokazywały 
wręcz odwrotną tendencję, ale 
po rozpoczęciu okresu pandemii 
planowanie strategiczne jest gi-
gantycznym wyzwaniem. Popyt, 
który notowaliśmy w okresie 
wakacyjnym dał nam delikatny 
oddech i pomimo ograniczeń, 
w jakich musimy się poruszać, 
dał nadzieję, na zmniejszanie 
strat, które ponieśliśmy od po-
czątku pandemii. Wzrost zacho-
rowań w październiku, przy jed-
noczesnym braku „luzowania” 
restrykcji nie odstraszył naszych 
gości. Pierwszy miesiąc czwar-
tego kwartału, dzięki udanemu 
sezonowi MICE , był bardzo uda-
ny. Dzięki dobremu zarządzaniu 

ceną mogliśmy osiągać wyższe 
średnie ceny i przychody w prze-
liczeniu na pokój niż w 2019 roku, 
choć ogólnie popyt był mniejszy 
i przełożyło się to niestety tak-
że na wyniki firmy. Listopad 
już był dużym wyzwaniem 
dla nas, aby osiągać za-
łożenia mocno zwery-
fikowane przez czwar-
tą falę COVID-19. Nie 
będę ukrywać, że okres 
Świąt oraz Sylwestra 
o tej porze roku już 
dawno były zamknięte 
sprzedażowo i skupialiśmy 
się dobraniu odpowiedniej 
strategii na przyszłe miesiące. 
W tym roku jest niestety inaczej.

W naszych analizach czwarty 
kwartału nie porównujemy do 
roku 2020, ponieważ już w paź-
dzierniku i listopadzie Nosalowy 
Dwór Resort & Spa oraz Nosalowy 
Park Hotel & Spa były zamknięte 

i nie mogliśmy prowadzić dzia-
łalności. Dlatego ostatni kwartał 

porównujemy do roku 2019. Tu, 
w porównaniu z 2019, bierzemy 
pod uwagę istotne ograniczenia 
i problemy, które pojawiły się 
w naszej branży. Największym 

z nich, oprócz rządowych restryk-
cji, jest deficyt na rynku pracow-
niczym, który dotknął wszystkie 
sektory gospodarki. Restrykcje 
i wytyczne, które mamy spełnić 

powodują, że obsługa gości na 
odpowiednim poziomie wy-

maga jeszcze większej licz-
by rąk do pracy, których 
nadal brakuje. 

Pierwsze dwa mie-
siące roku były zawsze 
najlepszym okresem dla 
branży hotelarskiej. Obec-

na sytuacja, czyli ponowne 
zmniejszenie Occ do pozio-

mu 30 proc. bardzo ogranicza 
możliwości działania. Przeniesie-
nie odpowiedzialności na przed-
siębiorcę dotyczące sprawdzania 
osób zaszczepionych bez umo-
cowania prawnego, nie pomagają 
w komunikacji z gośćmi i plano-
waniu działalności operacyjnej. To 
powoduje, że musimy się opierać 

się na taki wyjazd w ostatniej 
chwili, ze względu na obawę 
przed ewentualnymi ogranicze-
niami. Spontaniczne rezerwacje 
dokonywane z dnia na dzień to 
nowy trend, który obserwuje-
my w czasie pandemii. Goście 
czekają do ostatniej chwili, 
aby zarezerwować swój 
pobyt, chcąc zyskać tym 
samym pewność, że nie 
będą musieli rezygnować 
z przyjazdu przez powrót 
obostrzeń.

Niezmiernie cieszy nas 
fakt, że goście (nie tylko z Pol-
ski, ale również z Niemiec, Czech 
i Słowacji), którzy przebywali 
u nas w ostatnich miesiącach, 
pozostawiają bardzo pozytywne 
opinie. Wielu z nich wraca do Ho-
telu Aquarion Family & Friends 
w Zakopanem ponownie, co jest 
dla nas największym dowodem 

zaufania i docenienia naszych 
usług. Od zawsze naszym prio-

rytetem jest bezpieczeństwo 
gości i personelu. Dokładamy ze 
swojej strony najwyższej sta-
ranności w obszarze egzekwo-
wania procedur dotyczących 

higieny i dbałości o detale, co 
jest potwierdzone certyfikatem 
„Obiekt bezpieczny higienicznie” 
zatwierdzonym przez Polską Or-
ganizację Turystyki.

Wszystko wskazuje na to, że 
ostatni kwartał tego roku bę-

dzie bardzo dobry – nie tyl-
ko dla naszego hotelu, ale 
i dla całej branży. Pomimo 
obaw przed kolejną falą 
pandemii, goście chętnie 
korzystają ze swobody po-

bytu w hotelach i w miej-
scowościach turystycznych. 

Jeżeli nie zostaną wprowadzo-
ne nowe obostrzenia dotyczące 
sektora HoReCa, możemy za-
kładać, że początek przyszłego 
roku będzie dla hotelarzy rów-
nie pracowity, co koniec obec-
nego. Zarówno styczeń, jak i luty 
to miesiące sprzyjające atrak-
cyjnym warunkom narciarskim. 

Ponadto, trwające w tym czasie 
szkolne ferie zimowe również 
przyczyniają się do większego 
obłożenia w hotelach. W ubie-
głym roku, w Aquarion Family 
& Friends gościliśmy rodziny 
z uczniami, którzy edukację 
zdalną realizowali z pokoi hote-
lowych. Wzięliśmy pod uwagę 
ten fakt, jak również ewentual-
ność ponownego okresu nauki 
zdalnej i wzmocniliśmy łącza 
wifi, dzięki czemu możemy ofe-
rować komfortowe warunki pra-
cy i nauki.

Myślimy także długofalowo, 
aby utrzymać wysoki poziom 
usług i skupiamy się także na tym, 
aby w zespole panowała bardzo 
dobra atmosfera współpracy. 
W obecnych warunkach najwięk-
szym wyzwaniem dla zespołu 
będzie elastyczność i szybkość 
działania.
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na dobrowolnych deklaracjach 
dotyczących zaszczepienia i „chę-
ci” przyjazdu do Nosalowego 
i Zakopanego. Jednak ostateczne 
potwierdzenie następuje w rze-
czywistości na kilka dni przed ter-
minem planowanego pobytu. Na 
pewno publikacja rozporządzenia 
lub ustawy spowoduje, że zasa-
dy będę przejrzyste dla każdej ze 
stron.

Pomimo trudności wynika-
jących ze wzrostu ilości zacho-
rowań, dramatycznych danych 
o zgonach oraz zaostrzeniu re-
strykcji liczymy, że magia Zako-
panego, przyciągnie ponownie 
tej zimy gości w polskie góry. Na 
pewno postaramy się ich zachę-
cić, kładąc duży nacisk w komu-
nikacji na nasze procedury sani-
tarne i dbałość o bezpieczeństwo 

gości oraz pracowników. Sezon 
zimowy w Zakopanem zawsze 
należał do najbardziej udanych 
w skali kraju. Mamy bardzo duży 
odsetek gości zaszczepionych 
i na tej podstawie będziemy 
dokładać wszelkich starań, by 
w pierwszym kwartale 2022 roku 
pomimo dużych obostrzeń za 
cel postawić sobie wyniki sprzed 
pandemii. Będziemy przy tym 

mierzyć w osiągnięcie wyższej 
średniej ceny, nawet przy może 
nieco mniejszym obłożeniu. To, 
czy uda nam się wykonać wyniki 
z początku 2020 (styczeń i luty 
2020 roku były jeszcze przed 
pandemią) będzie jednak zależeć 
przede wszystkim od odgórnych 
restrykcji i obaw gości – to są 
mimo wszystko dalej ogromne 
niewiadome.

Przyszłość będzie bardzo wymagająca 
URSZULA DZIEMSZA, DYREKTOR ARCHE HOTEL WROCŁAW

Pierwszy wrocławski hotel 
spółki Arche, otwarty 30 
czerwca br., zlokalizowa-

ny w bezpośrednim sąsiedztwie 
Portu Lotniczego, trzygwiazd-
kowy Arche Hotel Wrocław za-
mknie czwarty kwartał 2021r. ze 
średnim obłożeniem na pozio-
mie 43 proc., ale za to z o wiele 
wyższym ADR niż pierwotnie za-
kładaliśmy. 

Obłożenie w równych czę-
ściach wygenerowane jest go-
ściem korporacyjnym, bizneso-
wym i grupowym niezwiązanym 
z przylotem czy wylotem do 
miasta oraz gościem z lotni-
ska, który przylatuje i wyla-
tuje w celach biznesowych 
lub prywatnych. Znamien-
ne są, myślę że nie tylko 
dla nas, bardzo krótkie 
okno rezerwacji i bardzo 
późny przyrost rezerwacji.

Rosnące koszty produktów 
i usług, które zakupujemy jako 
hotele, generalnie będą na nas 
wymuszały podnoszenie cen 
za sprzedawane pokoje, kon-
ferencje czy prywatne imprezy 
okolicznościowe, to oczywiste. 

Zmuszą jednak przede wszyst-
kim do jeszcze lepszego zarzą-
dzanie kosztami wewnątrz fir-
my, począwszy od pomysłu na 
kolejną inwestycję, sposobu jej 
realizacji, a następnie jej prowa-
dzenie. Myślę, że wszechstronne 
i nadążające za ciągłymi zmia-
nami kadry będą w największej 
mierze definiowały szanse po-
wodzenia konkretnego biznesu 
hotelowego. 

Tak, zgadzam się, że jako 
przedsiębiorcy, hotelarze, 

pracodawcy, inwestorzy i ogól-
nie jako społeczeństwo, mamy 
za sobą bardzo trudny czas. Ale 
przyszłość nie będzie wcale ła-
twiejsza. Będzie bardzo wyma-
gająca i trzeba będzie się w niej 
odnaleźć. Czy, aby przypadkiem 
ktoś nam nie pożyczył życia i pra-
cy w ciekawych czasach? 

Jeśli chodzi o przewidywania 
na pierwszy kwartał 2022 roku 
to jesteśmy realnymi optymi-
stami. Z rynku dostajemy takie 
sygnały, że jest potrzeba spo-
tkań i tych służbowych i prywat-

nych. Natomiast zdajemy so-
bie sprawę z kruchości tych 

planów. Na niektóre wyda-
rzenia we Wrocławiu pla-
nowane na 2022 rok or-
ganizatorzy nie określają 
konkretnych dni, pewne 
są tylko miesiące. Kibicu-

jemy dalszemu rozwojowi 
Portu Lotniczego Wrocław 

i cieszymy się z coraz gęstszej 
siatki połączeń z i do Wrocławia. 

Oczywiście, jak wszyscy, sta-
ramy się pozyskać z rynku dla 
siebie jak najwięcej. Na pewno 
jednak nie chcemy uczestniczyć 

w wojnach cenowych ani prze-
ceniać swoich usług. Wiemy też, 
że na spektakularne liczby, even-
ty i wydarzenia możemy liczyć 
najwcześniej w 2023 r. Do tego 
czasu my sobie zweryfikujemy 
czy dobrze pozycjonujemy się 
na rynku, jak wyraża się nasza 
odpowiedzialność za lokalną 
społeczność i pracowników, czy 
są jakiekolwiek wartości doda-
ne w naszej codziennej rutynie 
i w końcu – czy nasze procedury 
są praktyczne i logiczne i czy aby 
na pewno dobrze inwestujemy 
w ludzi. 

Arche jako inwestor, właści-
ciel i operator nie zatrzymuje się 
w swojej strategii rozwoju i nie-
ustannie, pomimo nadzwyczaj-
nie trudnych warunków bizneso-
wych, powiększa swoje portfolio 
inwestycji, w tym kolekcję hoteli. 
Na ten moment mamy w kolekcji 
1884 pokoi hotelowych, prawie 
drugie tyle jest w przygotowaniu. 
Arche w takiej strategii nie jest 
osamotnione, bo zarówno duże, 
globalne sieci i polscy inwestorzy 
cały czas deklarują dalszą eks-
pansję na rynek. 

Wrocław
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Przewiduję, że rok 2022 będzie bardzo dobry
ANETA JETON-SZOTEK, DYREKTOR AC HOTEL BY MARRIOTT WROCLAW 

Po udanym sezonie letnim, 
zaczęliśmy również bar-
dzo obiecująco czwarty 

kwartał. Październik był świetny 
pod względem obłożenia i ceny 
średniej. Są to ceny zdecydowa-
nie wyższe niż przed pandemią. 
W październiku zrealizowaliśmy 
również wiele eventów w hote-
lu, odnotowaliśmy duży wzrost 
przyjęć okolicznościowych, 
wszelkiego rodzaju spotkań. 
Wyraźnie widać, że goście chcą 
podróżować, chcą korzystać z re-
stauracji, chcą normalnie żyć i to 
nas bardzo cieszy. 

Obecnie zakończyliśmy listo-
pad również z wysoką ceną śred-
nią, ale nieco niższym obłożeniem. 

Pod koniec miesiąca odnotowa-
liśmy już tendencję zniżkową, 
wciąż pojawiały się nowe 
rezerwacje, ale jed-
nocześnie zaczę-
ły pojawiać się 
też anulacje, 
które znacz-
nie wyha-
m o w a ł y 
przyrost ob-
łożenia. Wraz 
z zwiększającą 
się liczbą dzien-
nych zachorowań, 
rosną obawy gości i firm 
przed podróżowaniem, stąd de-
cyzje o wstrzymaniu podróży. 

Grudzień zazwyczaj we Wro-
cławiu cieszy się dużym zainte-

resowaniem, w dużej mierze 
dzięki corocznemu 

Jarmarkowi Świą-
tecznemu. W tym 

roku obserwu-
jemy jednak 
mniejsze za-
i n t e r e s o w a -
nie, nie mam 

wątpliwości, że 
jest to spowodo-

wane obecną po-
garszającą się sytuacją 

pandemiczną. Wciąż jednak 
jest spore zainteresowanie jeśli 
chodzi o weekendy. Dodatko-
wo w grudniu pojawiają się jak 

co roku firmowe spotkania wi-
gilijne, które realizują się do 20 
grudnia, po tej dacie zarówno 
obłożenie pokoi i restauracji jest 
mniejsze. 

Przewiduję, że rok 2022 bę-
dzie bardzo dobry, o parametrach 
lepszych niż przed pandemią. 
Ostatnie miesiące pokazały nam, 
że nasz hotel cieszy się niesłab-
nącym zainteresowaniem, goście 
chcą do nas przyjeżdżać, doce-
niają naszą jakość, nasze wysokie 
standardy i nasz service. Oczywi-
ście szacuję to przy założeniu że 
nie wydarzy się nic niepokojącego 
związanego z pandemią. Trzeba 
wierzyć, że będzie pięknie, ale 
w razie czego mamy też plan B.

Szczecin
Segment MICE powoli się odbudowuje

AGNIESZKA SKULINETS, DYREKTOR OPERACYJNA NOVOTEL I IBIS SZCZECIN CENTRUM

Wyniki hoteli Novotel 
i ibis Szczecin Cen-
trum (223 pokoje) za 

pierwsze dwa miesiące IV kwar-
tału tego roku są na bardzo do-
brym poziomie, osiągnęliśmy 
wyższe niż prognozowaliśmy 
wskaźniki i przychody. 

Stały kontakt z kontrahentami 
od początku pandemii pozwo-
lił nam na podtrzymanie relacji 
i utrzymanie bazy stałych, lojal-
nych gości i firm, która systema-
tycznie się powiększa. Większość 
naszych gości to goście krajowi 
– w tygodniu przeważa profil biz-
nesowy, natomiast w weekendy są 
to goście indywidualni, w tym ro-
dziny z dziećmi. Kompleks Novotel 

i ibis Szczecin Centrum położony 
w pobliżu Starego Miasta oferuje 
dogodny dojazd, podziemny par-
king, profesjonalnie przygotowane 
zaplecze konferencyjne, bar i re-
staurację z wyśmienitym wybo-
rem dań. 

Szczecin stale rozwija się pod 
kątem turystycznym, kulturalnym 
i biznesowym. Nowe inwestycje, 
koncerty czy eventy organizowa-
ne w naszym mieście pozytywnie 
wpływają na wyniki hoteli. Seg-
ment MICE powoli się odbudowu-
je, jednak ze względu na rosnącą 
liczbę zakażeń będzie to prawdo-
podobnie jeden z pierwszych seg-
mentów, który ponownie odczuje 
negatywne skutki pandemii.

Wyniki grudnia, jak i począt-
ku 2022 roku są trudne do prze-
widzenia oraz zależne 
od wprowadzenia 
ewentualnych 
obostrzeń do-
t y c z ą c y c h 
n a s z e j 
b r a n ż y . 
Mimo tej 
n i e p e w -
ności na-
dal będzie-
my skupiać 
się na utrzyma-
niu bezpieczeń-
stwa zarówno gości, jak 
i pracowników, co pozostaje na-
szym priorytetem. 

W naszych hotelach, będących 
częścią Grupy Orbis, podejmu-

jemy wszelkie kroki dotyczące 
bezpieczeństwa i kom-

fortu na podstawie 
określonych wy-

tycznych. Ko-
rzystamy rów-
nież ze wspar-
cia Grupy 
Accor, która 
zarządza na-

szymi obiekta-
mi i w kooperacji 

z Bureau Veritas 
opracowuje procedu-

ry oraz zaświadczenia sani-
tarne, a pracownicy są zgodnie 
z nimi szkoleni.

PULS HOTELI
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Krótki pick-up rezerwacji
WIOLETTA SZCZEPANSKA, DYREKTOR RADISSON BLU HOTEL SZCZECIN

Sytuacja bookingowa 
hotelu Radisson Hotel 
w Szczecinie w czwartym 

kwartale 2021 jest oczywiście 
odpowiedzią rynkową na sytu-
ację epidemiologiczną w Pol-
sce. Październik tego roku był 
dla hotelu miłą niespodzianką. 
Wszystkie kluczowe wskaźniki 
w tym średnia cena, obłożenie, 
RevPar, całkowite przychody 
były powyżej budżetowanych 
i oczywiście powyżej zeszłego 
roku (wówczas obowiązywał 
lockdown). 

W pierwszej połowie listopa-
da również odnotowaliśmy duży 
ruch. Najwięcej gości w segmen-
cie rezerwacji indywidualnych 
internetowych, w długi weekend 
odczuliśmy spore zainteresowa-
nie wręcz ze strony gości typu 
„walk in”. W drugiej połowie li-
stopada wraz ze wzrostem za-
każeń nastąpiły spadki w ilości 
przychodzących rezerwacji, jak 

również masowo rozpoczęły się 
anulacje grup turystycznych. 

Grudzień to dla hotelu wiel-
ka niepewność co do wszystkich 
segmentów, zaczynając od in-
dywidualnych poprzez grupo-
we, a kończąc na organizatorach 
przyjęć bożonarodzeniowych. Za-
obserwowaliśmy dość dużą liczbę 
anulacji większych przyjęć (zare-
zerwowanych z dużym wyprze-
dzeniem) organizowanych przez 
większe korporacje. Ściśle jest to 
związane z procedurami bezpie-
czeństwa obowiązującymi w du-
żych międzynarodowych firmach, 
więc z pojawieniem się czwartej 
fali epidemii SARS-Cov2 seryj-
nie zaczęły pojawiać się anulacje. 
Jednocześnie interesujące jest to, 
że na bieżąco pojawiają się późne 
rezerwacje kolacji bożonarodze-
niowych dla mniejszej ilości gości, 
organizowanych przez mniej-
sze lokalne firmy. Z momentem 
ogłoszenia rządowych restrykcji 

na koniec listopada, zauważyli-
śmy, że obostrzenia niekorzystnie 
wpłynęły również na segment 
rezerwacji indywidualnych bizne-
sowych i internetowych. W chwili 
obecnej nadal również nie wiado-
mo jak zakończy się sytuacja bo-
okingowa na Sylwestra. 

Należy wspomnieć, że Szcze-
cin ze względu na swoją lokali-
zację i możliwe drogi dotarcia dla 
grup opiera się głównie o rynek 
niemiecki, duński i szwedzki. Za-
uważyliśmy, że wprowadzane 
restrykcje w krajach z rynków 
„feeder markets” wpływają na na-
tychmiastowe anulacje, dziś nie 
jesteśmy pewni czy całkowicie 
nie spowodują całkowitych anu-
lacji grup sylwestrowych. Stawia 
to nasz hotel w trudnej sytuacji 
biznesowo-operacyjnej. 

Podsumowując czwarty kwar-
tał 2021 roku, najistotniejszą ce-
chą charakterystyczną sytuacji 
biznesowej hotelu, jest obecnie 

bardzo krótki pick-up rezerwacji, 
późne anulacje, brak stabilności 
i trudności w prognozowaniu, co 
wpływa na trudności w trafności 
prognozowania. Pierwsze półto-
ra miesiąca czwartego kwartału 
zakończyły się bardzo korzyst-
nymi kluczowymi wskaźnikami. 
Natomiast od połowy listopada 
wskaźniki te niestety z obiektyw-
nych przyczyn nie wyglądają już 
tak pozytywnie. Cała pandemia 
(w tym również omawiany kwar-
tał) wpłynęła również na zmianę 
segmentacji hotelu i tzw. biznes 
mix. Zwiększył się zdecydowanie 
segment gości indywidualnych 
niezakontraktowanych (czyli re-
zerwacje internetowe). Ze wzglę-
du na obowiązujące restrykcje 
w wielu firmach zmniejszyły się 
rezerwacje gości korporacyjnych. 
Największym spadek odnotowa-
liśmy w segmencie MICE i pod 
dużym znakiem zapytania pozo-
stają rezerwacje na Sylwestra.

Poznań

PULS HOTELI

Pierwsze miesiące 2022 pod znakiem zapytania
BARTOSZ BOROWSKI, DYREKTOR IBB ANDERSIA HOTEL POZNAŃ CENTRUM

Trzeci kwartał roku zakoń-
czył się obiecującym wy-
nikiem co dało nadzieję, 

że kolejne miesiące będą równie 
dobre. Tak też się stało i paździer-
nik mimo początkowych obaw, 
okazał się być lepszy niż wrze-
sień. Udało się nam wypracować 
obłożenie na poziomie 76 proc. 
Co ważne cena średnia z mie-
siąca na miesiąc również rosła 
i w październiku była o ponad 23 
zł netto wyższa niż we wrześniu. 

Sukces poprzedniego miesiąca 
zawdzięczamy gościom zarówno 
biznesowym, choć tu należy za-
uważyć , że segment MICE nie był 
już tak silny jak we wrześniu, jak 
i gościom indywidualnym, którzy 
nadal chętnie podróżowali w dni 
weekendowe. Ponadto, coroczny 
event organizowany w Poznaniu 
przyciągnął miłośników gier, co 
dodatkowo przyczyniło się do 
zwiększenia przychodów w tym 
właśnie segmencie. Po wielu 

miesiącach dominacji gości typu 
„leisure”, na przełomie trzeciego 
i czwartego kwartału zaczęliśmy 
odczuwać, że gość biznesowy 
wraca do naszego miasta i jego 
udział jest coraz bardziej znaczą-
cy. Nadal brakowało jednak gości 
korporacyjnych, którzy wcześniej 
(przed pandemią) stanowili dla 
nas średnio około 15 proc. całości 
rezerwacji.

Listopad na ten moment wy-
gląda całkiem dobrze. Nie jest to 

poziom października, ale też nie 
jest to dla nas zaskoczenie. Koń-
cówka roku zawsze była słabsza 
niż miesiące wcześniej typowo 
biznesowe. Dużym zainteresowa-
niem gości indywidualnych cie-
szył się długi weekend gdzie obło-
żenie osiągało wynik powyżej 90 
proc. W tych dniach udało się też 
wypracować cenę średnią wyższą 
niż w pozostałe dni weekendowe. 
Dwa pierwsze tygodnie listopa-
da to obłożenie średnio 75 proc., 
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niemniej jednak zauważamy, że 
PICK UP nie jest już tak mocny 
jak wcześniej. Na szczęście nie 
otrzymujemy fali anulacji, ale 
przyrost nowych rezerwacji 
jest mniejszy. Obserwując 
cenę średnią prognozuje-
my, że będzie niższa niż 
w październiku, obłożenie 
z pewnością również nie po-
wtórzy wyniku poprzedniego 
miesiąca. 

Na grudzień mamy kilka 
zaplanowanych konferencji 
i spotkań, które mają się odbyć 
w naszym hotelu, trzymamy 

kciuki aby rozwój wydarzeń po-
zwolił na ich organizację. Okres 

świąteczny nie cieszy się wiel-
kim zainteresowaniem, z Syl-

westrem jest nieco lepiej, ale 
tu też wyraźnie widać, że 
PICK UP się zatrzymał. 

 Grudzień, jak i pierw-
sze miesiące nowego roku 
pozostają pod dużym 
znakiem zapytania. Widzi-

my, że goście bacznie ob-
serwują sytuację pandemicz-

ną w Polsce oraz na świecie i są 
bardziej ostrożni w planowaniu 
podróży i dokonywaniu rezer-
wacji. Dla naszego regionu bar-
dzo istotny jest również stan 

restrykcji w krajach sąsiadują-
cych jak np. Niemcy, którzy do 
marca 2020 roku stanowili spo-
rą część naszych gości i co praw-
da powoli, ale jednak zaczęli 
już wracać do naszego hotelu 
w ostatnim okresie.

Należy także pamiętać, że cały 
czas pozostaje aktualny trend re-
zerwacji typu „last minute”, szcze-
gólnie widoczny w segmencie 
indywidulanym, gdzie rezerwacje 
weekendowe spadają praktycznie 
z dnia na dzień. Sprawia to dodat-
kową trudność w prognozowaniu 
nadchodzących tygodni.

PULS HOTELI

Łódź
Utrzymują się trendy z początku pandemii

ANNA OLSZYŃSKA, DYREKTOR REGIONALNA VIENNA HOUSE I DYREKTOR GENERALNA VIENNA HOUSE ANDEL’S LODZ

Rok 2021, jak również 
2020, w branży tury-
stycznej i hotelar-

skiej jest mocno związany 
z sytuacją pandemiczną. 
Hotelarze musieli się wy-
kazać dużą elastycznością 
i otwartością na nowe 
rozwiązania w tym czasie 
i ciągle muszą na bieżąco 
śledzić sytuację w Polsce 
i na świecie, aby móc w odpo-
wiedni sposób reagować. Czwar-
ty kwartał 2021 r. jest kolejnym 
takim „wyzwaniowym” okresem.

Wyniki osiągane w okresie let-
nim oraz wczesnojesiennym zbli-
żały się do naszych oczekiwań, 
a w niektórych obszarach pozy-
tywnie nas zaskoczyły. Łódź od 
maja do września 2021 r. odwie-
dziło 28000 turystów w porów-
naniu z 14500 w 2020 r. Zdecy-
dowanie widać to było w Vienna 
House Andel’s Lodz, gdzie wrze-
sień zakończyliśmy z obłożeniem 
zbliżonym do poziomu z roku 

2019 oraz ceną wyższą od pro-
gnozowanej o 12 zł. Dynamika 
sprzedaży na czwarty kwartał 
2021 r. rosła. Obserwowaliśmy 
również zwiększenie popytu na 
usługi biznesowe i konferencyj-
ne, a jak wiemy, w Łodzi w 2020 
r. odbyło się o 77 proc. wydarzeń 
mniej w porównaniu ze średnią 
z lat 2017-2019. To wszystko nas 
niezmiernie cieszyło i pozwalało 
patrzeć na przyszły kwartał i rok 

2022 z umiarkowanym optymi-
zmem. Cicho liczyliśmy, iż powrót 
do poziomów z lat przed pande-
mią nastąpi szybciej niż przewi-

dywali eksperci. Widać było, że 
ludzie potrzebują podróży – 
zarówno tych prywatnych, jak 
i biznesowych. Jednakże tren-
dy ukształtowane na początku 

pandemii ciągle się utrzymu-
ją – myślę tu o skróceniu tzw. 

booking window, czyli okresu 
między dokonaniem rezerwacji 
a pobytem czy organizacją konfe-
rencji, oraz o większej aktywności 
podróżniczej rodzin z dziećmi. Na 
obecność tych ostatnich Vienna 
House jest doskonale przygoto-
wana, gdyż od lat prowadzimy 
politykę przyjazną rodzinom. 

Niestety nadejście czwartej fali 
pandemii w listopadzie zahamo-
wało te pozytywne trendy, o któ-
rych wspomniałam wcześniej. 
Wzrost zachorowalności i niski 
poziom wyszczepienia – nie tyl-
ko w Polsce – sprawił, że niektóre 

państwa europejskie powróci-
ły do okresowych, częściowych 
„lockdownów”, a firmy ponownie 
zaczęły przekładać planowane 
na okres jesienno-zimowy spo-
tkania. Dlatego listopad stał się 
punktem zwrotnym w procesie 
odbudowy rynku usług hotelar-
skich. Ponownie prognozowanie 
jakichkolwiek wyników stało się 
właściwie niemożliwe, a ograni-
czenia w podróżowaniu ponow-
nie negatywnie wpływają na ruch 
turystyczno-biznesowy. To, jak 
sytuacja będzie się kształtowała 
w 2022 r., w dużej mierze zależy 
od przestrzegania obowiązują-
cych zasad bezpieczeństwa, hi-
gieny i wzrostu odporności całej 
populacji. W Vienna House re-
strykcyjnie przestrzegamy wszel-
kich zasad epidemiologicznych 
i robimy wszystko, aby nasi go-
ście czuli się bezpiecznie i pewnie. 
Dotyczy to zarówno pobytu gości 
indywidualnych, jak również kon-
ferencyjnych. 
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W trudnych czasach broni się różnorodność
JAN WRÓBLEWSKI, WSPÓŁZAŁOŻYCIEL ZDROJOWA INVEST & HOTELS

Dla podsumowania ostat-
niego kwartału 2021 
r. niezbędne jest po-

dzielenie go na dwa okre-
sy. Pierwszy to ten, 
w którym obowią-
zywały restrykcje 
wakacyjne (li-
mit do 75 proc.) 
oraz wprowa-
dzane w listopa-
dzie, a następnie 
w grudniu ograni-
czenia do odpowied-
nio 50 i 30 proc. obłożenia 
obiektów. Zatem październik był 
bardzo dobrym miesiącem z wy-
sokim obłożeniem. Kontynuacją 
udanego sezonu wakacyjnego, 
z uwagi na czasowe wzmożo-
ne zainteresowanie po okresie 
całkowitego zamknięcia. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się 
z hotele – Radisson Resort Blu 
oraz Hilton Resort & Spa – jak 

i apartamenty wakacyj-
ne Baltic Park Molo 

i Baltic Park Loft. 
Wraz z po-

garszającą się 
sytuacją zdro-
wotną w kraju 
z powodu fia-

ska programu 
szczepień państwo 

zaczęło, zamiast wzo-
rować się na Zachodzie, 

ponownie wprowadzać ad hoc 
niesprawiedliwe i nie mające 
pokrycia w badaniach restrykcje. 
Przecież państwa same przyznają 
się, że zamykanie nie miało sen-
su, a szara strefa niezależnie od 
limitów będzie działała w Polsce 

w najlepsze, co zobaczymy na 
obrazkach medialnych. Dlaczego 
w kraju nie egzekwuje się nosze-
nia maseczek? Dlaczego w cen-
trach handlowych, zakładach pra-
cy, LOT, PKP czy autobusach nie 
obowiązuje żadne limity? Nato-
miast w hotelach gdzie statystyki 
pokazują, że jest bezpiecznie jest 
odwrotnie. Wprowadza to nie-
pewność wśród turystów, zwłasz-
cza zagranicznych, którzy są 
ostrzegani przed naszym krajem. 
Udziela się to też Polakom, którzy 
decyzje o wyjeździe zostawiają na 
ostatnią chwilę. To działanie na 
szkodę narodowej turystyki i wy-
pychanie gości za granicę. 

Tymczasem u nas w Świno-
ujściu można bezpiecznie, bez 
tłumów, odpocząć. W tych trud-
nych czasach na pewno obroniła 

się różnorodność kompleksu 
Baltic Park & Molo, w ramach 
którego goście mogli skorzystać 
z usług hoteli renomowanych 
marek gwarantujących najwyż-
sze standardy sanitarne. Z dru-
giej strony mają też możliwość 
wypoczywać w apartamentach 
gwarantujących niezależność. 
W związku ze zmianą trendów 
w podróżowaniu i przetasowa-
niu na rynku hotelarskim, jako 
Zdrojowa postawiliśmy na apar-
tamentowce wakacyjne, na wła-
sne potrzeby lub wynajem. Stąd 
nasza ostatnia inwestycja Baltic 
Park Loft, prestiżowy budynek 
będący zwieńczeniem całego 
kompleksu. Obiekt będzie miał 
dostęp podziemnym przejściem 
do Aquaparku i wszystkich atrak-
cji i usług kompleksu.

Kolejna fala pandemii odwróciła pozytywny trend
ALEKSANDER WIERZBA, WICEPREZES NADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA, WŁAŚCICIEL HOTELU***NAT ŚWINOUJŚCIE

Świnoujście jest miejsco-
wością turystyczno-uzdro-
wiskową, która cieszy się 

zainteresowaniem o każdej po-
rze roku. Jak wskazują badania, 
min. GUS, turystów z roku na rok 
w tej destynacji przybywa. Pra-
wie połowa osób odwiedzających 
Świnoujście w celach turystycz-
nych to obcokrajowcy, z czego 
największy udział stanowi gość 
niemiecki. Hotel***NAT Świnouj-
ście, należący do Nadwiślańskiej 
Agencji Turystycznej wpisuje się 
w trend rynkowy Świnoujścia. 
Hotel świadczy nie tylko usłu-
gi wypoczynkowe i noclegowe. 
Nosi jednocześnie statut Sanato-
rium Uzdrowiskowe Rybniczanka 
z długą historią, a tym samym 

dużym doświadczeniem. Swoim 
gościom oferuje szeroką gamę 
zabiegów leczniczych, dostęp do 
kompleksu basenowego z sauną 
i jacuzzi, a także bazy usługowej. 
Hotel ma możliwość świadcze-
nia usług rehabilitacyjnych i jest 
przystosowany dla osób niepeł-
nosprawnych. 

Trwająca pandemia i zamknię-
cie granic znacząco wpłynęło na 
obniżenie statystyk hoteli w ca-
łym Świnoujściu. Ceny noclegów 
jednak, mimo obniżonego popytu, 
nie były niższe. Związane to było 
głównie z ogólnym wzrostem kosz-
tów utrzymania oraz kosztów pra-
cy. Bardzo wyraźnie wzrosła liczba 
rezerwacji zrobiona przez klien-
ta rodzimego, natomiast klienta 

zagranicznego w pewnych okre-
sach, z powodu zamknięcia granic 
i restrykcji rządowych, nie było 
w ogóle lub było go niewiele 
w porównaniu z latami 
poprzednimi.

Nasz główny 
kontrahent nie-
miecki, z którym 
współpracujemy 
od lat mocno 
obniżył wykorzy-
stanie przysługują-
cych allotmentów.

Okres wakacyjny był 
bardzo dobry. Pokazał, że ruch tury-
styczny jest w stanie bardzo szybko 
się odbudować, a goście spragnieni 
„wolności” i zmęczeni miesiącami 
izolacji chętnie korzystają 

z różnych form wypoczynku. 
Zniesienie większości ograniczeń 
i uśpienie pandemii spowodowało 

duże zainteresowanie ofer-
tą naszego hotelu, co 

miało wpływ na wy-
sokie ADR i dało 
nam możliwość 
chwili oddechu. 
Sezon znaczą-
co się wydłużył. 

Pojawiło się także 
duże zainteresowa-

nie ofertą jesienno-
-zimową. Pomimo naszych 

obaw, październik w Świnoujściu 
zamknęliśmy na zaskakująco wy-
sokim poziomie obłożenia. Widzi-
my jednak, że kolejna fala epidemii 
COVID-19 odwróciła pozytywny 

Świnoujście
PULS HOTELI
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Praca w ciągłej niepewności
DANIEL BŁASZKIEWICZ, DYREKTOR GENERALNY HOTEL ANDERS

Sytuacja, szczególnie, 
sprzedażowa w Hotelu 
Anders w Starych Jabłon-

kach kształtuje się ostatnio bar-
dzo dynamicznie. Jestem przeko-
nany, że podobnie jest w innych 
obiektach i innych lokalizacjach 
bo otoczenie w jakim działamy 
jest wyjątkowe. 

Czwarty kwartał rozpoczął się 
dla naszego hotelu bardzo dobrze 
i z dobrymi perspektywami na 
(wtedy) najbliższą przyszłość. Do-
brze obłożony wrzesień (na pozio-
mie 66 proc.), szczególnie segmen-
tem MICE, zaowocował zwiększoną 
ceną średnią niż w roku 2019 (o 15 
proc.) oraz ogólnymi przychodami 
hotelu. To, jak zauważyliśmy, wy-
nikało z większego zainteresowa-
nia organizacją spotkań w samym 
wrześniu, ponieważ część spotkań 
została przełożona z wiosny wła-
śnie na jesień oraz przyśpieszo-
na została organizacja tych, które 
standardowo odbywały się późną 
jesienią czy zimą (w obawie przez 
potencjalnymi obostrzeniami). 
Identyczna sytuacja miała miejsce 
w październiku – duże zaintere-
sowanie branży MICE organizacją 
spotkań, choć zauważalny był trend 
spadkowy pobytów biznesowych 
na korzyść gości indywidualnych. 

Listopad rozpoczęliśmy z ob-
łożeniem na poziomie 35 proc. 
Liczyliśmy docelowo, że mimo 
wszystko spore zainteresowanie 
rezerwacjami segmentu MICE 
i gości indywidualnych pozwo-
li osiągnąć lepsze wyniki, a być 
może dojść do poziomu z 2019 
roku. Sytuacja pandemiczna 
w połowie miesiąca spowodowa-
ła, że wiele rezerwacji zostało od-
wołanych, wiele firm wprowadzi-
ło wewnętrzne zakazy wyjazdów 
służbowych czy integracyjnych, 
a za tym pojawiły się anulacje re-
zerwacji. W obecnej chwili samo 
obłożenie kształtuje się na po-
ziomie z początku miesiąca, co 
jest wynikiem dużo niższym niż 
w czasie sprzed pandemii. Nie 
możemy się oczywiście porów-
nywać do roku 2020, kiedy to ho-
tele pozostawały w tym okresie 
w większości zamknięte.

Obecnie krótki booking win-
dow i dynamiczna praca z ceną 
powoduje, że ciężko jest osza-
cować obłożenie czy cenę śred-
nią w miesiącu grudniu. Obecnie 
60-procentowe obłożenie same-
go terminu świątecznego i syl-
westrowego pozwala pozytywnie 
patrzeć w przyszłość, jednak nie 
wiadomo jak będzie wyglądać 

sytuacja pandemiczna i czy do-
datkowe obostrzenia nie pojawią 
się wkrótce, a co za tym idzie 
odwoływanie rezerwacji już po-
czynionych i brak nowych. To jest 
praca w ciągłej niepewności. 

Obecnie, bardzo mocno, 
zauważalny jest brak 
z a i n t e r e s o w a n i a 
pobytami w ho-
telu na terminy 
dalsze niż 1-2 
tygodnie do 
przodu, a goście 
i n d y w i d u a l n i 
dopytują zawsze 
o elastyczne warunki 
rezerwacji (anulacji). I to 
jest zrozumiałe. Pojawiają się za 
to rezerwacje na terminy bardzo 
odległe, jak majówka czy wakacje 
jednak trzeba pamiętać, że są to 
rezerwacje z bardzo elastyczny-
mi warunkami anulacji i w każdej 
chwili będą mogły być odwołane. 

Na początek roku 2022 za-
planowaliśmy i wprowadziliśmy 
do swojej oferty pobyty feryjne, 
oferty na długie czy specjalne 
weekendy licząc, że będziemy 
mogli funkcjonować ,jak dotych-
czas. Chcemy i musimy plano-
wać przyszłość działając w dobrej 
wierze i w nadziei, że będziemy 

mogli organizować dla swoich 
gości dobry czas odpoczynku lub 
pracy zgodnie z hasłem hotelu 
„Naturalnie na Mazurach”.

Szacując budżety na rok 2022 
czy konkretnie cenę średnią mamy 
na uwadze rosnące ceny energii, 

produktów żywnościo-
wych oraz koszty 

pracy. Te trzy ele-
menty mają klu-
czowe znaczenie 
w funkcjonowa-
niu obiektu i jego 

wręcz „być czy nie 
być” szczególnie 

w obecnym czasie, 
poza sezonem – w mie-

siącach od listopada do kwietnia. 
Wszystkie trzy czynniki będą wy-
kazywać, i wykazują już, tendencje 
rosnące. W jakim stopniu to bę-
dzie miało wpływ na wyniki hote-
lu to zależy już od charakterystyki 
obiektu i jego dotychczasowych 
umów o współpracy z dostawca-
mi energii czy firm dostarczają-
cych produkty do hotelu. 

Jeszcze tak „ciekawie” jak 
obecnie, to nie było chyba nigdy 
wcześniej… Życząc dużo zdrowia, 
energii i cierpliwości – z hotelar-
skim pozdrowieniem ze Starych 
Jabłonek!

Warmia i Mazury

trend. Obecnie obłożenie na koniec 
czwartego kwartału kształtuje się 
na poziomie nieco ponad 60 proc. 
Rosnące statystyki zachorowań 
osłabiają szanse na przyciągnięcie 
większej liczby gości do hotelu. Nie 
zakładamy ponownego zamknię-
cia branży, jednak coraz wyższe 
poziomy zachorowań wiążą się 
z większą obawą gości przed plano-
waniem wyjazdów i daje się to już 

odczuć w statystykach hoteli, nie 
tylko w Świnoujściu. Od pewnego 
czasu widzimy zmniejszenie się 
okna rezerwacyjnego. Obecnie wy-
nosi około 10 dni i prognozujemy, 
że ten trend będzie się utrzymywał 
nie tylko w czwartym kwartale, ale 
także początkiem roku, który też 
nie będzie łatwy dla branży. Goście 
bardzo ostrożnie rezerwują pobyty. 
Pobyty krótsze, trzy-czterodniowe, 

znacząco przeważają poziomem 
rezerwacje dłuższe. Goście wybie-
rają także rezerwacje on-line, re-
zygnując tym samym z bezpośred-
niego kontaktu w biurze sprzedaży 
w celu zakupu oferty.

Koniec roku, jak i początek roku 
2022 nie napawają optymizmem, 
ale sytuacja jest bardzo dynamicz-
na. Wszystko będzie zależało od 
rozwoju epidemii, ilości szczepień 

i wprowadzanych restrykcji rzą-
dowych. Z pewnością utrzyma się 
trend krótkich okien rezerwacyjnych 
i krótszych pobytów, sprzedaż on-
line zamiast offline. Nie można też 
zakładać obniżenia cen pobytów, 
a wręcz przeciwnie. Koszty drastycz-
nie szybują w górę, a co za tym idzie 
usługa hotelowa też będzie droższa. 
Podwyżki cen nie mogą odbić się na 
jakości obsługi naszych gości.
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W ciągu ostatnich kilku miesięcy, wraz z ponownym otwarciem hoteli po zamknięciu 
z powodu pandemii, branża hotelarska napotkała dwa główne wyzwania, z którymi 

musiała się uporać: rosnące obłożenie i brak personelu. Oczywistą konsekwencją 
tej sytuacji był wzrost niezadowolenia gości z otrzymanej usługi, co w niektórych 
hotelach prowadziło nawet do werbalnej konfrontacji z personelem. Chociaż nie 

zgadzam się z takim zachowaniem, w pełni rozumiem, że tam, gdzie gość czuje brak 
wartości w stosunku do ceny, może wystąpić przesadna reakcja. 

EMANUELE DALNODAR 
partNer FORTECH CONSULTING

ODPOWIEDNIA 
KOMUNIKACJA

Bez względu na okoliczno-
ści ważne jest, żeby ho-
tel zrobił wszystko, aby 

zachować stosunek jakości do 
ceny i zminimalizować ryzyko 

negatywnych opinii. Szczególnie 
cenne staje się to przy obecnym 
braku personelu. Współpraca 
całego zespołu, odpowiedź na 
potrzeby gości i właścicieli nie 

jest łatwym zadaniem. Ale aby 
odnieść sukces, jest tylko jedno 
wyjście tj. zmiana nastawienia 
i stylu zarządzania całego zespo-
łu zarządzającego. 

Dyrektor – goście
Zanim technologia przejęła kon-
trolę nad codziennym życiem 
zawodowym, kadra zarządzająca 
spędzała nawet 80 proc. czasu 

DLACZEGO TAK ISTOTNA?
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Bardziej niż 
kiedykolwiek 
zaangażowanie 
pracowników jest 
strategicznym  
celem biznesowym

w bezpośrednim kontakcie z go-
śćmi i współpracownikami. Był 
to czas prawdziwej gościnności 
i wspaniałych gospodarzy, gdzie 
satysfakcja gościa była ponad 
wszystko. Ci często nie wybiera-
li miejsca pobytu ze względu na 
nazwę hotelu, ale ze względu na 
lojalność wobec osoby i zespołu, 
dzięki której już raz poczuli się 
mile widziani. Obecnie dla gościa 
bezpośrednie spotkanie z dyrek-
torem hotelu może okazać się 
ciężkim przedsięwzięciem…

Badania wykazały, że większo-
ści pisemnych skarg gości można 
by uniknąć, gdyby starszy mene-
dżer ich wysłuchał i odpowiednio 
zareagował w celu złagodzenia 
sytuacji. W przeszłości dyrektor 
zaprosiłby tego gościa na kawę, 
żeby posłuchać, dlaczego narzeka. 
Taka była strategia, dzięki której 
przez wiele lat niektóre hotele 
odnosiły ogromny sukces. Umoż-
liwienie gościowi wypuszczenia 
„pary”, pomagało w budowaniu 
relacji. Szybko rozwiązana skarga 
pozwalała dyrektorowi zmienić 
tegoż gościa w lojalnego i powra-
cającego. Dziś nie ma czasu na zaj-
mowanie się gośćmi, dyrektorzy 
są często zbyt zajęci czytaniem 
czy przygotowywaniem raportów. 
Moim zdaniem jest to wymówka, 
bo o wiele łatwiej jest komuniko-
wać się przez media społeczno-
ściowe niż rozmawiać z kimkol-
wiek twarzą w twarz, zwłaszcza 
jeśli po drugiej stronie jest zde-
nerwowana osoba. Prawdą jest, 
że gościnność stała się prawdzi-
wym biznesem i dlatego wzrosła 
wymiana raportów, ale wiele z ich 
to tylko konsekwencja odchyleń 
w oczekiwanych wynikach.

Moim zaleceniem dla każdego 
menadżera hotelu jest spędzanie 
jak największej ilości czasu w kon-
takcie z gośćmi i współpracowni-
kami, ponieważ opłaci się to lojal-
nością i zaangażowaniem. Lojalny 
gość generuje przychody, ponie-
waż rzadko prosi o zniżki i chętnie 
wydaje więcej pieniędzy w tym 
hotelu. Jest również ambasado-
rem obiektu, który wspiera wzrost 
obłożenia pokoi, a w sytuacji gdy 

czegokolwiek mu zabraknie zgłosi 
to bezpośrednio, a hotel uniknie 
negatywnej opinii w mediach spo-
łecznościowych. W praktyce lojal-
ny gość zapewnia wyższą rentow-
ność hotelu w połączeniu z wyż-
szym wskaźnikiem satysfakcji. 

Dyrektor – pracownicy
Kolejną kwestią są bezpośrednie 
rozmowy, dyskusje etc. dyrektora 
z pracownikami. Sprzyja to zwięk-
szeniu ich zaangażowania. Ale 
czym jest zaangażowanie i dla-
czego jest tak ważne dla? Według 
Wikipedii zaangażowany pra-
cownik to „ten, który jest w pełni 
pochłonięty i entuzjastycznie na-
stawiony do swojej pracy, a więc 
podejmuje pozytywne działania 
na rzecz poprawy reputacji i za-
interesowań organizacji”. Zaanga-
żowany pracownik ma pozytyw-
ny stosunek do organizacji i jej 
wartości. Dla zaangażowanych 
pracowników, którzy są szczęśliwi 
i całkowicie oddani swojej pracy, 
to coś więcej niż tylko wypłata – 
to oddanie pracodawcom i rola, 
które sprawia, że pasjonują się 
swoją pracą, co często przekłada 
się to na osiągane wyniki. Brzmi 
świetnie, ale od czego zacząć? 

Najważniejsza jest wspomnia-
na komunikacja z pracownikami, 
jest to najważniejsze narzędzie 
do rozwijania silnych relacji ro-
boczych między pracownikami 
i osiągania wyższych wskaźni-
ków wydajności. Firmy oferujące 
jasną, precyzyjną komunikację 

mogą szybko zbudować zaufanie 
wśród pracowników. A jaki jest 
najłatwiejszy sposób, w jaki me-
nedżer może się komunikować 
i współpracować z zespołem? Po 
prostu będąc w pobliżu i dając 
im przykład. Według danych ze-
branych w USA ogólny odsetek 
zaangażowanych pracowników 
w 2021 r. wynosi tylko 39 proc. 
Pozytywnym aspektem jest jed-
nak to, że wynik ten był lepszy 
od tego z 2020 roku (36 proc.). 
Niskie zaangażowanie może być 
spowodowane kilkoma czynnika-
mi, w tym brakiem uznania przez 
menedżerów, słabą komunikacją 
w firmie i brakiem dostosowa-
nia do misji firmy. To prowadzi 
mnie do kwestii dotyczących 
szkolenia personelu. Jak dobrze 
wyszkoleni są pracownicy hote-
lu? Czy obowiązuje standardowa 

procedura operacyjna? Czy pra-
cownicy dostosowali się do filo-
zofii biznesowej firmy? Czy został 
ustanowiony i zakomunikowany 
im sprawiedliwy system rozwoju 
i nagradzania?

Bardziej niż kiedykolwiek za-
angażowanie pracowników jest 
strategicznym celem bizneso-
wym, ponieważ zaangażowani 
pracownicy są bardziej lojalni 
i rzadziej zmieniają pracę, przy-
czyniając się do wyższych pozio-
mów produktywności i lepszej 
jakości pracy. 

Dlatego uważam, że wszel-
kie negatywne zachowania gości 
powinny być analizowane przez 
właścicieli i dyrektorów pod ką-
tem braków w umiejętnościach 
personelu, braku koncentracji na 
gościu oraz na bezpośrednim roz-
wiązywaniu skarg i reklamacji.

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży hotelarskiej. Do-
świadczenie zdobywał pracując w Europie w wiodących sieciach 
hotelowych takich jak Marriott International, Starwood Hotels & 
Resorts, Penta Hotels i InterContinental Hotels. W Polsce pracuje od 
roku 1997. Do roku 2002 był dyrektorem ds. F&B, w hotelu Sheraton 
Warsaw, od roku 2003 do 2006 pełnił funkcję Executive Assistant 
Manager w The Westin Hotel Warsaw dołączając w czasie przygo-
towania do otwarcia. W maju 2006 powrócił do Sheraton Warsaw 
jako Resident Manager. W 2016 roku został powołany na stanowisko 
dyrektora generalnego hotelu Sheraton Sopot, pełnił tę funkcję do 
2019r. W trakcie tego okresu był w pełni odpowiedzialny za integra-
cję hotelu z siecią nowego właściciela Marriott International. Posiada 
bogate doświadczenie na polskim rynku hotelarskim, biegle włada 
językiem angielskim, niemieckim, włoskim i polskim. W 2020r. do-
łączył do FORTECH Consulting gdzie współodpowiada za rozwój biz-
nesu oraz usług doradczych związanych z otwieraniem hoteli (hotel 
pre-openings), audyty oraz funkcjonowanie obiektów hotelowych 
(hotel audits & operations).

O AUTORZE
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SPECJALNIE  
DLA GOŚCIA

Kiedy mówimy o działaniach takich jak „personalizacja” i „dostosowywanie” 
powinniśmy traktować je jako różne koncepcje, a nie jako takie same. 

Choć obydwa tworzą niezapomniane relacje – Guest Experience.

ANETA YKEMA 
zaŁoŻYCielKa i dYreKtor zarzĄdzaJĄCa HOTELIART

Dostosowanie polega na 
oferowaniu gościom 
alternatywnych opcji 

w oparciu o ich preferencje, pod-
czas gdy personalizacja obej-
muje obsługę gości w oparciu 
o ich życzenia. Dostosowanie 
wzmacnia pozycję gości oraz 
działa lepiej dla nowych, podczas 
gdy personalizacja wykorzystuje 
dane zebrane z poprzednich po-
bytów i działa lepiej w przypadku 

stałych gości. Rozróżnienie mię-
dzy personalizacją a dostosowy-
waniem ma kluczowe znaczenie 
dla branży hotelarskiej, jeśli ma 
wdrażać spersonalizowane usłu-
gi.

W tym postpandemicznym 
świecie hotelarze nie mogą prze-
gapić okazji, by zachwycić po-
wracających gości zamiast ich 
rozczarować. Musimy znaleźć 
sposoby na zrekompensowanie 

pozostałych przykrości, popra-
wiając się w innych obszarach, 
podnosząc ogólne wrażenia, za-
miast iść na kompromis.

Jednym ze sposobów na „za-
chwyt” tej nowej grupy gości 
jest personalizacja. Hotele mu-
szą tworzyć osobiste kontakty ze 
swoimi gośćmi podczas całej ich 
podróży i dostosowywać swój 
pobyt do ich indywidualnych po-
trzeb i pragnień.

Buduj lepsze relacje 
z gośćmi
Hotele mogą rozpocząć tworze-
nie spersonalizowanych doświad-
czeń, jeszcze zanim gość dokona 
rezerwacji, i kontynuować te wy-
jątkowe doświadczenia przez całą 
podróż.

Upewnij się, że dostarczasz 
odpowiednie treści we wszyst-
kich kanałach rezerwacji, aby 
zachęcić potencjalnych gości do 
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dokonywania rezerwacji u Ciebie. 
Gdy goście przychodzą do Cie-
bie bezpośrednio, rozpoznaj ich 
na swojej stronie internetowej, 
w systemie rezerwacji lub przez 
telefon i zapewnij im korzyści, 
których nie można znaleźć w in-
nych kanałach. Daj im dostęp do 
zarządzania swoimi informacjami 
i proponuj pakiety oparte na war-
tościach, nagrody i oferty dosto-
sowane do nich na podstawie ich 

aktywności. Dowiedz się, jaki ro-
dzaj pokoju zarezerwowali wcze-
śniej i najpierw poleć właśnie ten. 

Natychmiast po dokonaniu 
rezerwacji należy skontaktować 
się z gościem i poinformować 
go, czego może się spodziewać 
po przyjeździe, w szczególności 
o wszelkich nowych procedu-
rach, które mają zastosowanie. 
Ale nawet jeśli gość dokona re-
zerwacji za pośrednictwem inne-
go systemu rezerwacji niż nasz, 
można mu wysłać potwierdzenie 
z powitalną wiadomością e-ma-
il, a następnie poprosić gościa 
o podanie dodatkowych infor-
macji, abyś mógł dostosować 
pobyt i komunikować się z nim 
bezpośrednio. Dzięki odpowied-
nim zintegrowanym systemom 
wszystkie te działania można 
zautomatyzować.

Po przyjeździe wszelkie oso-
biste drobiazgi, które odzwier-
ciedlają preferencje gości – takie 
jak preferowane poduszki, rodzaj 
pokoju lub udogodnienia powital-
ne – sprawią, że poczuje się do-
ceniony. Co więcej, sposób w jaki 
komunikujemy się gościem jest 
kluczowy, bo nie jest ważne tylko 
co mówimy, ale też tak to robimy. 
Bądź empatyczny i wyrozumiały, 
słuchaj aktywnie i reaguj zanim 
gość o to poprosi. 

Pamiętajmy, że jesteśmy am-
basadorami swojej marki, swojej 
usługi. I dotyczy to też okolicy 
hotelu. Często goście mogą czuć 
się niekomfortowo w nieznanej 
im okolicy. Spróbujmy usunąć 
tę niepewność i ten dyskomfort 
poprzez zadawanie otwartych 
pytań, tak by móc zaoferować 
gościowi nie tylko wygodne łóżko 
i piękny pokój, ale także pakiet lo-
kalnych atrakcji, usług.

Kiedy hotelarze zrozumie-
ją problemy swoich gości, mogą 
zaoferować odpowiednie roz-
wiązania, które będą spersona-
lizowane. Jednak warunkiem 
jest dialog, szczerość i zaufanie. 
W ten sposób, budujemy relacje, 
lojalność i przywiązanie nie tylko 
do marki, ale co więcej do ludzi, 
którzy stoją za każdym sukcesem. 

Z krajobrazem bardziej konkuren-
cyjnym niż kiedykolwiek, tworze-
nie wyjątkowych i niezapomnia-
nych chwil budowanych na pod-
stawie personalizacji, jest tym, co 
wyróżnia Cię na tle konkurencji.

Pamiętaj o swoich powraca-
jących gościach. Są warci złota 
i trzeba ich pielęgnować! Gdy 
gość zostawił Ci recenzję lub od-
powiedź na ankietę w przeszło-
ści, zbierz te informacje w profi-
lu gościa, który może następnie 
dostarczyć Ci informacji o tym, 
jak spersonalizować ich następny 
pobyt. Jeśli w przeszłości wspo-
mnieli o braku wystarczających 
udogodnień, możesz na przykład 

dodać kilka bezpłatnych udogod-
nień.

Technologia jest doskonałym 
narzędziem dla hotelarzy do per-
sonalizacji doświadczeń z gośćmi, 
jednocześnie tworząc cyfrowe 
punkty styku zamiast interakcji 
twarzą w twarz. Technologia cy-
frowa nie powinna jednak ozna-
czać mniej spersonalizowanego 
podejścia ani mniejszego do-
świadczenia gości. Wręcz prze-
ciwnie, ma na celu pomóc bran-
ży w przeniesieniu doświadczeń 
gości na wyższy poziom. Pamię-
tajmy jednak, że to ludzie tworzą 
trwałe i silne relacje, które stano-
wią o naszym sukcesie.

PARTNEREM CYKLU JEST 

Hotelarz z pasją i 15 letnim międzynarodowym doświadczeniem za-
wodowym zdobytym w prestiżowych sieciach hotelowych, takich 
jak: Best Western, Orbis, Small Luxury Hotels, Accor Hotels, Lindner 
Hotels AG, InterContinental® Hotels Group w Stanach Zjednoczonych, 
Niemczech, Austrii i Polsce. Ekspertka w dziedzinie sprzedaży, zarzą-
dzania kluczowym klientem (Key Account Management) oraz MICE 
(Meetings, Incentives, Conference, Events).
Zarządzała wiodącymi klientami korporacyjnymi oraz rządowymi 
(Ambasady, Delegacja Unii Europejskiej przy ONZ, OSCE – Organizacja 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) w Wiedniu reprezentując 
sieć hotelową IHG z ramienia hotelu InterContinental® Vienna. Kie-
rowała zespołem sprzedaży eventowo – konferencyjnej pierwszego 
hotelu stadionowego w Niemczech – Lindner BayArena w Leverku-
sen, gdzie zajmowała się profesjonalną organizacją spotkań bizneso-
wych, meczów Budnesliga i Champions League. Wydelegowana do 
Task Force, brała udział we wprowadzaniu standardów hotelowych 
oraz wdrażaniu systemu operacyjnego Opera w różnych hotelach 
sieci Lindner. Jako dyrektor działu MICE w hotelu Novotel Neuss am 
Rosengarten w Niemczech, wraz z zespołem, dowodziła organizacji 
eventów do 7500 osób. Będąc regionalnym koordynatorem marketin-
gu w sieci hotelowej Orbis w Poznaniu, sprawowała pieczę nad 4 mar-
kami hoteli Orbis dbając o zachowanie standardów Corporate Indetity 
oraz marki, znając jednocześnie doskonale polski rynek hotelarski.
Absolwentka studów magisterskich na wydziale hotelarstwa, na 
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz MBA ze specja-
lizacjami Hotel & Tourism Development oraz Real Estate Development 
wiedeńskiego uniwersytetu MODUL.

O AUTORZE
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PRAWO

AGRESYWNI  
co zrobić?

Hotelarze spotykają się z rozmaitymi zachowaniami swoich gości, 
niestety również i takimi, które nigdy nie powinny mieć miejsca. Gość 
awanturował się z obsługą pod wpływem alkoholu, zachowywał się 
agresywnie w stosunku do obsługi czy innych, stosował przemoc. 

Niestety, zdarza się tak, że spokój oraz kulturalne zachowanie 
personelu nie wystarcza, aby opanować taką sytuację. Jak powinna 

zachować się obsługa, gdy ma do czynienia z agresywnym gościem? 
Jakie prawa przysługują w takiej sytuacji hotelarzom?

PAWEŁ BŁASIAK  
adWoKat KANCELARIA STRAŻECCY, JALIŃSKI I WSPÓLNICY 
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Przechodząc do analizy 
uprawnień personelu, co 
do reakcji na agresyw-

ne zachowania gościa, wskazać 
należy, że w takiej sytuacji ob-
sługa powinna starać się zacho-
wać pełny spokój oraz profe-
sjonalizm. Osoba znajdująca się 
w stanie silnego wzburzenia lub 
będąca agresywna z powodu 
upojenia alkoholowego może za-
chowywać się w bardzo nieprze-
widywalny sposób. Podejmując 
interwencję i próby uspokoje-
nia agresora przede wszystkim 
należy zadbać o możliwie jak 
największe bezpieczeństwo za-
równo personelu, który inter-
weniuje, jak i pozostałych gości. 
Jeśli próba uspokojenia gościa 
nie przyniesie rezultatu, najlepiej 
będzie wezwać przedstawicieli 
agencji ochrony (jeśli hotel za-
trudnia takie służby) lub policję. 
Zarówno policja, jak i pracow-
nicy ochrony dysponują odpo-
wiednimi uprawnieniami, które 
w określonych przypadkach do-
puszczają możliwość użycia lub 
wykorzystania środków przy-
musu bezpośredniego, na pod-
stawie i w granicach wskazanych 
w ustawie o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej, np. 
w razie uzasadnionej potrzeby 
mogą obezwładnić gościa, uży-
wając w tym celu kajdanek. 

Odradzałbym podejmowanie 
przez personel (niebędący prze-
szkolonymi pracownikami ochro-
ny) samodzielnych interwencji 
polegających na użyciu siły fizycz-
nej wobec agresywnego gościa. 
Po pierwsze, użycie siły czy środ-
ków przymusu bezpośredniego 
przez obsługę może skutkować 
przedstawieniem takiej osobie 
zarzutu naruszenia nietykalności 
cielesnej gościa, co zgodnie z art. 
217 Kodeksu karnego zagrożone 

jest karą pozbawienia wolności 
do roku. Po drugie, może się to 
wiązać z dochodzeniem przez po-
krzywdzonego zadośćuczynienia 
za doznaną krzywdę oraz odszko-
dowania na drodze postępowania 
cywilnego. 

Oczywiście życie pisze różne 
scenariusze i zdarzyć się może, 
że sytuacja będzie na tyle dra-
matyczna, że obsługa nie będzie 
miała czasu na wezwanie pra-
cowników ochrony czy patrolu 
policji. W takiej sytuacji należy 
pamiętać, aby osoba podejmują-
ca się interwencji w stosunku do 
napastnika podjęła działania ade-
kwatne i proporcjonalnie do stop-
nia zagrożenia i w razie potrzeby, 
np. po obezwładnieniu agresora, 
udzieliła mu niezwłocznie pomo-
cy i wezwała odpowiednie służ-
by. Należy pamiętać, że zgodnie 
z Kodeksem karnym nie popeł-
nia przestępstwa, kto w obronie 
koniecznej odpiera bezpośredni, 
bezprawny zamach na jakiekol-
wiek dobro chronione prawem, 
a w razie przekroczenia granic 
obrony koniecznej, w szczególno-
ści, gdy sprawca zastosował spo-
sób obrony niewspółmierny do 
niebezpieczeństwa zamachu, sąd 
może zastosować nadzwyczajne 
złagodzenie kary, a nawet odstą-
pić od jej wymierzenia. 

W przypadku, kiedy gość jest 
tak bardzo agresywny, że podję-
cie jakiejkolwiek interwencji przez 
obsługę hotelu nie jest możliwe, 
personel powinien w miarę moż-
liwości zadbać o bezpieczeństwo 
swoje oraz pozostałych gości 
i z bezpiecznego miejsca wezwać 
policję lub ochronę.

Regulamin niezwykle 
istotny
Mając na względzie, jak najpeł-
niejszą obronę swoich praw 
hotelarz powinien wyposażyć 
obiekt w regulamin, który zawie-
ra odpowiednie postanowienia, 
regulujące w sposób niebudzący 
wątpliwości uprawnienia przy-
sługujące obsłudze w przypadku 
naruszania porządku przez gości, 
niszczenia mienia hotelowego, 

czy zachowywania się przez nich 
w sposób agresywny. Dobrze na-
pisany regulamin z całą pewno-
ścią ułatwi dochodzenie roszczeń, 
interwencję wobec niesfornego 
gościa, czy też obronę praw ho-
telarzy w przypadku kierowania 
przez agresora roszczeń w sto-
sunku do osób prowadzących ho-
tel oraz personelu. 

Hotelarze powinni pamiętać, 
że swoje usługi świadczą gościom 
na podstawie stosunku zobowią-
zaniowego. Umowa hotelowa, za-
wierana pomiędzy przedsiębiorcą 
prowadzącym hotel a jego go-
ściem należy do katalogu umów 
nienazwanych, a więc nieuregu-
lowanych wprost w przepisach 
prawa jak odrębna kategoria 
umowy. Umowa ta łączy w sobie 
elementy umów uregulowanych 
w kodeksie cywilnym, takich jak: 
umowa najmu, umowa zlecenia, 
umowa przechowania czy umo-
wa sprzedaży. 

W związku z powyższym za-
warcie tego typu umowy oraz 
jej treść w przeważającej mierze 
oparte są na zasadzie swobody 
umów. Uprawnienia stron będą 
zatem wynikały z treści umowy 
oraz z regulaminu danego hotelu, 
do którego umowa powinna od-
syłać.

Zatem czy hotelarz ma prawo 
„wyrzucić” z hotelu agresywnego 
gościa? Siłowe i natychmiastowe 

„wyrzucanie” agresora za drzwi 
hotelu wraz z jego rzeczami oczy-
wiście bym odradzał, jednakże 
w mojej ocenie jak najbardziej 
możliwe jest przedterminowe 
rozwiązanie umowy hotelowej 
z agresywnym gościem. Upraw-
nienie takie powinno wynikać 
wprost z regulaminu hotelu oraz 
umowy zawartej z gościem i być 
dopuszczalne tylko w ściśle okre-
ślonych przypadkach rażącego 
naruszenia regulaminu hotelu 
przez gościa, opisując przy tym 
procedurę postępowania w takiej 
sytuacji.

Opisane powyżej sytuacje 
mogą negatywnie wpłynąć na 
działalność każdego hotelu. Inter-
wencje policji, jakkolwiek na pew-
no bezpieczne i skuteczne w sto-
sunku do agresywnych gości, 
raczej nie wpłyną dobrze na wi-
zerunek i pozytywne opinie o da-
nym miejscu. Dlatego wydaje się, 
że w pierwszej kolejności warto 
również zainwestować w odpo-
wiednie przeszkolenie personelu, 
w zakresie umiejętności mediacji 
i radzenia sobie z kryzysowymi 
sytuacjami. Profesjonalizm, spo-
kój oraz odpowiednie pouczenie 
kłopotliwego gościa o grożących 
mu konsekwencjach, mogą oka-
zać się kluczem do opanowania 
kryzysowej sytuacji bez koniecz-
ności interwencji pracowników 
ochrony czy policji. 

Adwokat. Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Śląskiego. Z kancelarią Strażeccy, Jaliński i Wspólnicy 
współpracuje od 2016 roku. Kancelaria reprezentuje swoich klientów 
w postępowaniach cywilnych, karnych oraz administracyjnych. 
Szczególny obszar jej specjalizacji stanowią sprawy odszkodowaw-
cze i ubezpieczeniowe.

O AUTORZE
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TECHNIKA I WYPOSAŻENIE

Najpierw koncepcja, 
potem projekt
Głównym i niestety najczęściej 
popełnianym błędem, który jest 
źródłem prawie wszystkich pro-
blemów związanych z architek-
turą i funkcjonalnością obiektu 
jest brak przygotowania koncep-
cji SPA. Zanim zacznie powsta-
wać projekt trzeba wiedzieć jaka 
będzie grupa docelowa, jakiego 

rodzaju usługi chcemy jej ofero-
wać, jaką historię chcemy opo-
wiedzieć i jakie emocje wzbu-
dzić. Najpierw trzeba opracować 
koncepcję i filozofię obiektu, po-
nieważ to determinuje program 
pomieszczeń, rodzaj zabiegów, 
niezbędne do nich wyposaże-
nie, a także charakter aranżacji 
wnętrz. Już na tym początkowym 
etapie powinniśmy więc wiedzieć, 

jak będzie się kształtowało SPA 
Menu. Bez wykonania tej pracy 
nie będziemy znali naszych po-
trzeb i nie będzie możliwe przeka-
zanie architektowi odpowiednich, 
konkretnych założeń. W konse-
kwencji powstanie projekt, do 
którego później trzeba będzie 
dostosowywać ofertę i optyma-
lizować trudności. Niestety czę-
sto zdarza się, że koncepcja jest 

przygotowywana już po wybudo-
waniu obiektu. Szkoda.

Włączenie do projektu 
specjalistów
Nawet jeżeli macie już zakreślo-
ną wizję SPA, nie budujcie go dla 
siebie według własnego gustu 
i własnych potrzeb. Nie bazujcie 
też wyłącznie na opinii dostaw-
ców sprzętu czy kosmetyków. 

SPA – JAKICH BŁĘDÓW 
NIE POPEŁNIĆ

Wciąż przybywa obiektów SPA. Są coraz bardziej atrakcyjne i lepiej zarządzane. 
Jednak w dalszym ciągu na etapie projektowania popełniane są błędy, które 
wynikają z braku przygotowania do inwestycji i nieuwzględnienia potrzeb 

gościa. W konsekwencji zamiast być wizytówką hotelu, SPA stają się niestety 
jego problemem. Czego nie są świadomi inwestorzy, jakie błędy są najczęściej 

popełniane i jakie mają konsekwencje?

ANETA MULLER  
WŁaŚCiCielKa SPA CONSULTING
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TECHNIKA I WYPOSAŻENIE

Od 15 lat związana z branżą hoteli spa jako menadżer i niezależny 
konsultant. Opracowuje koncepcje spa, przeprowadza audyty i re-
komenduje działania naprawcze, szkoli personel z jakości obsługi 
gościa i sprzedaży. Autorka wielokrotnie nagradzanych koncepcji 
spa m.in. Pałac Mierzęcin Wellness & Wine Resort, Herbarium Ho-
tel & Spa, Zamek Topacz Resort & Art Spa. 

O AUTORZE

Z pewnością mają dobre intencje, 
ale poruszają się w ramach swo-
jej oferty, a to ogranicza znacznie 
możliwości optymalnego progra-
mowania obiektu. Nie wystarczy 
także zdanie pracownika, który 
ma doświadczenie w wykonywa-
niu zabiegów. Najczęściej będzie 
miał wiedzę w swoim, wąskim za-
kresie. Zaufajcie doświadczonym 
ekspertom z branży. Pomogą oni 
uniknąć błędów i dodatkowych 
nakładów finansowych. Dosko-
nale znają trendy i wiedzą, jak za-
programować SPA, aby było od-
powiedniej wielkości, atrakcyjne 
i dobrze prosperowało.

W zasadzie projektowanie jest 
pracą architekta, ale by uzyskać 
satysfakcjonujący rezultat trze-
ba znać życie SPA i to w każdym 
szczególe. Architekci zwykle nie 
posiadają takiej wiedzy, dlatego 
też błędem jest projektowanie 
SPA bez konsultacji ze specjalistą 
z branży.

Równowaga i proporcje
Konsekwencją najczęściej jest ka-
skada błędów związanych z wiel-
kością, proporcjami i rozmiesz-
czeniem stref. Reprezentacyjna 
strefa mokra bywa zbyt duża. 
Ponieważ jest kosztowna także 
w eksploatacji, to z czasem wy-
łączane są poszczególne atrakcje 
i sensoryczna ciepła strefa osta-
tecznie zionie czarnymi, zimnymi 
dziurami, a personel musi odpie-
rać ataki niezadowolonych gości. 
Zbyt mała liczba gabinetów – 
centrów generowania przychodu, 
uniemożliwia osiągnięcie rentow-
ności. Nieodpowiednia aranżacja 
gabinetów (złe usytuowanie fo-
tela, brak prysznica, zbyt mała po-
wierzchnia gabinetu itd.) skutkuje 
stratą czasu terapeuty/kosme-
tologa, brakiem komfortu i nie-
odpowiednim doświadczeniem 
dla gości, a także niemożliwością 
wprowadzenia niektórych grup 
zabiegów i ogólnie niepowodze-
niem.

Krok po kroku
W SPA przeplatają się różne, 
organiczne i niezależne ścieżki: 

przepływu gościa, operacyjna, 
zabiegowa. Zagospodarowanie 
przestrzeni powinno być takie, 
by optymalizować te niezależne 
przepływy i w taki sposób, aby 
sobie nie przeszkadzały.

Kiedy już wiemy, jaka jest wi-
zja SPA i mamy koncepcję mo-
żemy przejść do opracowania 
ścieżki gościa. W najmniejszych 
szczegółach. Liczy się każdy niu-
ans, każdy detal. Jeżeli chcemy, 
aby nasz gość z recepcji udał się 
do szatni, a następnie do pokoju 
konsultacji, skąd terapeuta zapro-
si go do strefy zabiegowej, to nie 
umieszczajmy pokoju konsultacji 
na końcu korytarza. Taka analiza 
dotyczy wszystkich części: re-
cepcji, przebieralni, strefy mokrej, 
części zabiegowej, rehabilitacji, 
wypoczywalni… Każdy obiekt ma 
swoja specyfikę i w każdym ten 
przepływ będzie inny. W szcze-
gółach opracujmy również detale: 
gdzie nasz gość dostaje ręcznik 
i szlafrok, jak identyfikuje go tera-
peuta, gdzie jest przeprowadzany 
wywiad, gdzie i kiedy ma miejsce 
rekomendacja kosmetyków. Brak 
znajomości specyfiki SPA i prze-
analizowania niuansów ścież-
ki przepływu gościa daje nam 
obiekty z przebieralnią na końcu 
SPA, z przejściem na basen dłu-
gim, zimnym korytarzem, z bra-
kiem toalet i pryszniców w prze-
bieralni SPA otwartego na gości 
z zewnątrz, z brakiem wydzielenia 
strefy zabiegowej i mokrej czy 
wreszcie z brakiem wypoczywalni 
w ogóle w obiektach oferujących 
rytuały wellness (!).

Ze ścieżka przepływu współ-
istnieje ścieżka funkcjonowania 
personelu. Powinna zapewnić 
komfort pracy i być niewidoczna 
dla gościa. Nieznajomość dzia-
łalności operacyjnej skutkuje 
nieodpowiednim usytuowaniem 
lub brakiem magazynów (poście-
li czystej, kosmetyków, pościeli 
brudnej), pomieszczenia gospo-
darczego, czy odpowiedniego po-
mieszczenia socjalnego. W kon-
sekwencji goście idąc na zabieg 
mijają wózki z brudną pościelą. 
Brak magazynu kosmetyków to 

konieczność zwiększenia zapa-
sów albo wchodzenie do sąsied-
niego gabinetu w trakcie zabiegu 
po ampułki (!).

Między pięknym 
a praktycznym
SPA to miejsca luksusowe, które 
mają oczarować zmysły i przeno-
sić gości w zupełnie inny wymiar. 
Aranżacja wnętrz jest tutaj bar-
dzo ważna i najlepiej powierzyć 
ją profesjonalistom. Pamiętajmy 
jednak o ergonomii i praktycznej 
stronie i nie dajmy zbytnio po-
nieść się fantazji: piękne kotary 
zamiast drzwi to zdecydowanie 
nienajlepszy pomysł, lśniąca ar-
matura, na której zostaje każdy 
dotyk, duża liczba luster, które 
trzeba nieustanie czyścić, meble 
bez uchwytów z niezliczoną ilo-
ścią odcisków dłoni w oleju do 
masażu, welur na ścianach gabi-
netu masażu, stiuki przy basenie, 
stare piękne komody na kosme-
tyki, które ciężko odtworzyć bez 
hałasu podczas zabiegów… To 
tylko nieliczne przykłady aranża-
cji, które doskwierają pracowni-
kom SPA.

Aspekty techniczne
To największa zmora SPA: brak 
dźwiękoszczelności, problemy 
z ogrzewaniem, zimna woda 
w umywalkach, brak regulacji 

natężenia światła, woda kapiąca 
z sufitu sauny parowej, zakamie-
nione prysznice, bo zapomniano 
o stacji zmiękczania. Źle wypro-
filowane spadki w podłodze pod 
prysznicem, w strefie saun czy 
w gabinetach, brak klimatyzacji, 
a często odpowiedniej wentyla-
cji. Niedziałający system szafek... 
Dlatego też opracowując projekt 
trzeba myśleć o proporcjach, er-
gonomii i zdecydowanie o kwe-
stiach technicznych.

SPA to biznes
SPA powstaje, by zarabiać. Do-
brze zarządzany obiekt ma ok. 25 
proc. zysku z godzinnego zabiegu 
i 30-40 proc. ze sprzedaży detalu. 
Brak dobrze przygotowanego bu-
tiku jest więc dużym błędem. Po-
winien znajdować się w recepcji, 
a jeszcze lepiej, gdyby to recepcja 
była w centrum butiku.

Wszystko jest ze sobą powią-
zane, chodzi o tworzenie emo-
cjonalnych przestrzeni, w któ-
rych gość będzie czuł się bardzo 
dobrze, jak najprostszej ścieżce 
funkcjonowania pracowników 
i atrakcyjnej koncepcji. Osoba, 
która tworzy program powierzch-
ni, musi poznać specyfikę obiek-
tu i doskonale orientować się 
w branży. Błędy koncepcyjne są 
bardzo kosztowne a często nie-
odwracalne.
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MAGDALENA FEDEROWICZ-BOULE, PREZES ZARZĄDU I DYREKTOR KREATYWNA TREMEND

Wy g o s p o d a r o w a n a 
strefa SPA w hote-
lach niewątpliwie 

podnosi ich prestiż. Poszerza 
także wachlarz świadczonych 
usług, stając się swojego rodzaju 
wabikiem dla gości. Wybierając 
hotel kierujemy się tym, co nam 

może zaoferować dla urozma-
icenia pobytu, a ekskluzywne 
SPA jest często celem samym 
w sobie. Szczególnie podczas 
popularnych ostatnio damskich 
wyjazdów z koleżankami do SPA, 
czy romantycznych wypadów 
weekendowych we dwoje. By 
strefa SPA spełniała swoje zada-
nie, a także oczekiwania inwesto-
rów, przewidujących dodatkowe 

wpływy dla obiektu, jak i gości 
poszukujących relaksu i odpręże-
nia, musi być dokładnie przemy-
ślana już na etapie projektowym. 
Niezbędna jest sprecyzowana 
wizja jaki charakter ma mieć 
przestrzeń, jakie zabiegi będą 
w niej wykonywane i z jakim 

profilem gościa mamy do czy-
nienia. Należy zastanowić się, czy 
inspirujemy się istniejącym już 
miejscem, czy tworzymy coś wy-
jątkowego i nietypowego. Dużo 
zależy też od lokalizacji samego 
obiektu. Jeżeli wokół roztacza się 
piękny krajobraz gór, lub las, war-
to wykorzystać to, stosując cho-
ciażby duże przeszklenia, łączące 
strefę wypoczynku po zabiegach 

z otoczeniem na zewnątrz Stre-
fa basenowa z jacuzzi, otwar-
ta na otaczającą przyrodę, jest 
w końcu jednym z wymarzonych 
miejsc do odpoczynku. Przemy-
ślenie i analiza warunków jest 
więc podstawą. Ważne jest też 
odpowiednie zaprojektowanie 
funkcjonalne strefy wellness, tak, 
by nie popełnić błędów działają-
cych na niekorzyść hotelu i tym 
samym SPA.

Przede wszystkim już na eta-
pie projektu warto zadbać o od-
powiednią wielkość pokoi za-
biegowych, tak by zmieściły się 
w nich łóżka do masażu, toalet-
ka, szafki na kosmetyki, miejsce 
na urządzenia do zabiegów oraz 
prysznic i szatnia do swobodnego 
rozebrania się. Częstym błędem 
jest brak wystarczającej liczbę 
luster, a także suszarek. Poza 
ogólną przebieralnią dostępną dla 
gości, podczas procesu projekto-
wego warto pamiętać o miejscu 
wydzielonym w gabinetach, gdzie 
bez skrępowania można zdjąć 
bieliznę.

Błędem jest także niewłaści-
we wyciszenie miejsc zabiego-
wych. SPA jest miejscem relaksu, 
osoby przebywające w pokojach 
zabiegowych powinny cieszyć 
się spokojem i ciszą.. To także 
zadanie dla projektanta, który 
powinien dobrać odpowiednie 
materiały dźwiękochłonne.. Czę-
sto zapomina się o miejscach 
wspólnych w SPA – strefach 
chilloutu, w których czekając na 
zabieg można odpocząć i odprę-
żyć się, czy porozmawiać na te-
mat zabiegów. Powinny być one 
być wyposażone w wygodne 
sofy do siedzenia, zaaranżowane 
w przytulnym klimacie sprzyjają-
cym relaksacji. Zapomina się też 
o odpowiednim rozprowadzeniu 
instalacji audio i rozplanowaniu 
nagłośnienia, przez które będzie 
sączyć się relaksacyjna muzyka, 

kojąca zmysły i wprowadzająca 
gości w stan odprężenia. Przy-
pomnienie sobie o tym na końcu 
realizacji skutkuje czasem zesta-
wieniem odtwarzacza muzyki 
i kolumn, a przecież muzyka ma 
otulać gości zewsząd, pozosta-
wiając sprzęt niewidocznym. 
Często też brakuje toaletki, miej-
sca, gdzie można wykonać maki-
jaż po zabiegu, czy się uczesać. 

Kolejnym błędem jest też nie-
odpowiedni dobór oświetlenia 
do poszczególnych stref SPA. 
Projektując strefę wellness nale-
ży skupić się na nastroju jaki tym 
oświetleniem mamy wywołać. 
Ciepłe, delikatne światło wpro-
wadza gości w stan ukojenia 
i odprężenia. Stosujmy oświe-
tlenie punktowe i strefowe, by 
móc z ich pomocą tworzyć różne 
świetlne scenariusze. Tak zrobili-
śmy w strefie SPA w AC Hotel by 
Marriott Kraków. Listwy ledowe, 
poprowadzone w ścianie i na su-
ficie, z jednej strony wyznaczają 
miejsce do odpoczynku przy ba-
senie, z drugiej wprowadzają de-
likatne światło, dające przyjemne 
uczucie relaksu. Podświetlona 
woda i punktowe kule świetlne 
sprawiają, że samo przebywanie 
tam pozwala się gościom zrelak-
sować. 

Projektując, patrzymy na to, co 
nam sprawiałoby przyjemność, 
dając podczas pobytu w hote-
lu poczucie luksusu, komfortu 
i relaksu. Szczególnie cenne jest 
poczucie choćby chwilowego 
odizolowania się od bodźców ze-
wnętrznych, szczególnie w SPA, 
dlatego też zawsze staram się 
przełożyć to na dany projekt, np. 
odgradzając miejsce z jacuzzi od 
reszty strefy basenowej, by dać 
odrobinę intymności tym, którzy 
z niego korzystają. Wysokie doni-
ce z roślinami mogą posłużyć za 
prawa, a jednocześnie być dosko-
nałą dekoracją. 

Opinie i rady architektów

TECHNIKA I WYPOSAŻENIE
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Ciekawe zabiegi czy dobrą 
ofertę SPA spotkać moż-
na obecnie w wielu ho-

telach, dlatego projektując tego 
typu miejsca warto wyróżnić się 
przemyślanym i funkcjonalnym 
designem. Odpowiednie podej-
ście do wykończenia wnętrza 
oraz świadome kreowanie jego 
wyjątkowej atmosfery przekła-
dają się bezpośrednio na emocje 
gości i pomagają lepiej kreować 
pozytywne doświadczenia, które 
wynoszą oni z wizyty.

Jeszcze przed rozpoczęciem 
projektowania szczególną uwagę 
należy zwrócić na to, jaką wizję 
SPA będziemy realizować? Jaki 
rodzaj SPA chcemy stworzyć, 
a co za tym idzie – jakie usługi 
będą tam świadczone? Dopraco-
wana oferta dla gościa wymaga 
odpowiedniego podziału zabie-
gów, a to z kolei definiuje wygląd 
i układ stref przyszłego wnętrza. 
Takie podejście pozwala uniknąć 
problemów operacyjnych w przy-
szłości.

Każda strefa powinna być za-
projektowana tak, by gość czuł się 
w niej wyjątkowo i komfortowo. 
Istotne jest dostosowanie wnętrz 
do wykonywanych w nim zabie-
gów. Część gabinetów, w której 
będą realizowane zabiegi ko-
smetyczne, warto zaplanować 

w jasnych, naturalnych kolorach, 
w towarzystwie dobrego, przytul-
nego oświetleniem. Z kolei część 
SPA przeznaczona na masaże czy 
kąpiele powinna być potraktowa-
na szczególnie: ważne tam są na-
strój, wyciszenie, klimat, zapach, 
dźwięk.

Pierwsze wrażenie jest nie-
zmiernie istotne. Wchodząc do 
SPA, gość powinien mieć możli-
wość nawiązania kontaktu wzro-
kowego z recepcją. Ważne jest 
takie zlokalizowanie recepcji, 
aby była widoczna już z koryta-
rza hotelowego. Oprócz użytych 
materiałów, duże znaczenie w tej 
strefie będzie miała muzyka czy 
zapach.

Kolejnym ważnym zabiegiem 
jest kreowanie intymności i wyci-
szenie stref. W gabinetach należy 
zapewnić odpowiednie poczucie 
przytulności i prywatności. Gość 
podczas zabiegu, jak również 
odpoczywając po nim w strefie 
relaksu, nie może słyszeć od-
głosów z korytarza czy recepcji. 
Szklane drzwi nie będą dobrym 
pomysłem – nigdy nie dadzą nam 
komfortu i wygłuszenia. Co wię-
cej, trzeba tak projektować układ 
gabinetów, aby osoby przemiesz-
czające się pomiędzy nimi miały 
zapewnione maksimum intymno-
ści niezależnie od sytuacji. Wiąże 

się to również z zapewnieniem 
gościom optymalnego dostępu 
do toalet lub pryszniców. Nie-
stety, często zapomina się o tych 
ważnych kwestiach.

Jest też szereg aspektów tech-
nicznych, które – pominięte w fa-
zie projektowej – mogą odbić 
się nieprzyjemną czkawką pod-
czas funkcjonowania SPA. Jedną 
z nich jest dobór odpowiednich 
materiałów. Należy brać pod uwa-
gę nie tylko ich wygląd, ale także 
trwałość i łatwość w utrzymaniu 

czystości. A w obecnej sytuacji 
pandemicznej również odporność 
na wszelkie środki do dezynfekcji. 
Projektując pomieszczenia warto 
też zwrócić uwagę na wysokość 
pomieszczeń. Rozliczne instalacje 
chowane w przestrzenie między-
sufitowej zabierają niejednokrot-
nie bardzo dużo miejsca. Trzeba 
więc przewidzieć to zawczasu 
i przyjąć zapas w wysokości po-
mieszczenia. Warto też pamiętać 
i odpowiednio zaprojektować 
przestrzeń do przechowywania. 
Tak, by obsługa miała swobodny 
dostęp do zapasowych ręczników 
czy do kosmetyków.

Kolejna kwestia to odpowied-
nia liczba gniazdek w gabinetach. 
Należy bardzo dokładnie prze-
myśleć ten aspekt, aby później 
nie było potrzeby stosowania 
wijących się między nogami gości 
przedłużaczy. Również oświetle-
nie – a co za tym idzie – możli-
wość jego ściemniania, to istotny, 
a często bagatelizowany szczegół. 
Oświetlenie powinno mieć regu-
lowaną moc: inna używana będzie 
podczas zabiegu masażu, inna 
podczas sprzątania pomieszczeń. 
Oprócz światła, w gabinetach po-
winna być zapewniona swobodna 
możliwość sterowania zarówno 
temperaturą, jak i muzyką.

TECHNIKA I WYPOSAŻENIE
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GASTRONOMIA

Nasza filozofia została przez nas spisana ponad dwa lata temu. Wyznaczyliśmy 
sobie cele, które sukcesywnie realizujemy. Wierzymy, że życie w zgodzie 

z naturą, ma wpływ na wewnętrzną harmonię, dobre samopoczucie i zdrowie. 
Dążymy do osiągnięcia równowagi: fizycznej, emocjonalnej, duchowej, 

społecznej, środowiskowej.

KAROLINA DZIĄBOR  
MeNadŻer ŁUBINOWE WZGÓRZE EKO RESORT & NATURAL SPA

W ZGODZIE Z NATURĄ
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Jeśli te wszystkie obszary 
występują w równowadze, 
cieszymy się energią i do-

brym zdrowiem. Wierzymy, że 
ziemia, woda, ogień, powietrze 
i przestrzeń, to pięć wielkich ele-
mentów, które składają się na 
wszechświat, podobnie jak każ-
da żywa istota. Wierzymy we 
współpracę z naturą, a nie w jej 
wykorzystywanie.

ZIEMIA
W restauracji, wykorzystujemy 
naturalne olejki eteryczne, drze-
wo sandałowe, białą szałwię. 
Zrezygnowaliśmy z plastikowych 
butelek. W naszej restauracji 
Niebo i las, wszystkie napoje do-
stępne są w szklanych butelkach. 
Docelowo chcemy uzdatnić wodę 
w kranie, żeby miała najwyższe 
parametry do spożycia bezpo-
średniego.

Na każdym piętrze zamonto-
waliśmy kosze do segregacji od-
padów. Śniadania oraz obiadoko-
lacje serwujemy na zamówienie, 
co pozwala nam przeciwdziałać 
marnowaniu żywności oraz ogra-
niczyć ilość odpadów. Przygoto-
wujemy tylko tyle posiłków, ile 
zostało zamówionych. Również 
produkty z naszego sklepiku wy-
magają wcześniejszego zamówie-
nia. Zachęcamy gości do rezerwa-
cji stolików- pozwalają nam osza-
cować ilość przygotowywanych 
porcji. Aby ograniczyć produkcję 
śmieci na bieżąco kontaktujemy 
się z naszymi dostawcami, uzgad-
niając w jakich opakowaniach 
będą do nas dostarczane produk-
ty. Jeśli tylko to możliwe wybie-
ramy dostarczanie w skrzynkach 
i innych opakowaniach zwrotnych 
minimalizując ilość plastiku.

WODA
Teren naszego Eko Resortu jest 
w większości pokryty zielenią, co 
sprzyja gromadzeniu wody. Uni-
kamy betonowania powierzch-
ni. W ogrodzie pozostawiliśmy 
naturalną łąkę, która wspomaga 
bioretencję oraz bioróżnorod-
ność. Na terenie naszego obiektu 
znajduje się studnia. Korzystamy 

GASTRONOMIA

z wód gruntowych do podlewania 
roślin. Chcemy odzyskiwać wodę 
deszczową i wykorzystywać ją do 
podlewania ogrodu oraz do mycia 
powierzchni zewnętrznych. Jeste-
śmy w trakcie prac projektowych.

OGIEŃ
Budynek restauracji jest ogrze-
wany zimą i chłodzony latem, po-
przez geotermalną pompę ciepła.

W całym obiekcie korzystamy 
wyłącznie z żarówek ledowych. 
Staramy się minimalizować ilość 
sztucznego oświetlenia, w godzi-
nach nocnych.

Korzystamy z własnej wę-
dzarni, pieca gruzińskiego, przy-
gotowujemy również potrawy na 
ognisku- takie metody obróbki 
pozwalają nam zbliżyć się do na-
tury i zmniejszyć zużycie energii 
elektrycznej oraz gazu.

POWIETRZE
Naturalna wentylacja jest dla nas 
ważna. Staramy się unikać klima-
tyzacji. Zamontowaliśmy ją wy-
łącznie w pokojach na poddaszu 
i kuchni. Konstrukcja budynków 
i zastosowane materiały pozwa-
lają nam utrzymać w miarę kom-
fortową temperaturę.
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GASTRONOMIA

Oszczędzajmy produkty także za barem
MARIUSZ PIETRYKA, BRAND AMBASADOR MONIN & VITAMIX 

Wszyscy razem żyjemy 
na jednej planecie. 
Niestety wciąż zapo-

minamy o tym, że nie ma dru-
giej ziemi czy po prostu planu B. 
Musimy wspólnie walczyć o śro-
dowisko. Dziś coraz więcej osób 
decyduje się na wielorazowego 
użytku torby w sklepach, idąc 
na stacje benzynową po kawę 
przynosimy swój kubek. Rurki 
plastikowe to ogromny problem, 
z którego wciąż wiele osób nie 
zdaje sobie sprawy. Dzienne 
wykorzystywanych jest ok. 7 mi-
liardów plastikowych rurek. Na 
rynku dostępne są alternatywy 
w postaci rurek papierowych 
(celulozowych), wykonanych 
z makaronu, czy metalu do wie-
lorazowych w użyciu. Dlatego 
pijąc koktajle wybieramy rurki 
tekturowe lub po prostu ograni-
czamy się ze zużywaniem papie-
ru. W obecnych czasach, kiedy 
o ekologii mówimy coraz więcej, 
a jest niewątpliwe pewne, że mu-
simy zrobić wszystko, aby zmini-
malizować straty żywnościowe 
także w gastronomi. Pamiętajmy, 

że produkty pozostałe z danego 
dnia możemy zamrażać w po-
jemnikach próżniowych prze-
dłużając ich świeżość. Zamówie-
nia w hurtowniach składajmy 
częściej, ale mniejsze i muszą 
być przemyślane. Przede 
wszystkim segreguj-
my śmieci, uży-
wajmy wie-
lorazowych 
k u b k ó w . 
C z ę ś c i e j 
sprawdzaj-
my ter-
min przy-
d a t n o ś c i 
produktów 
do spożycia 
i wybierajmy te 
z krótsza datą. Wy-
korzystujmy surowce 
z krótkim terminem, jak warzy-
wa i owoce do promocji lokalu 
robiąc także degustacje dla gości. 
Wspaniałą inicjatywą jest Too 
Good To Go, która zrzesza już 
ponad 125 tys. partnerów, w tym 
szeroko rozumianą gastrono-
mię, sklepy sieciowe, tradycyjne, 

producentów żywności, prze-
twórstwa i wiele innych firmy. 
Program działa w aplikacji po-
przez możliwość zakupienia 
nadwyżek w bardzo atrakcyj-
nych cenach. Jest to świetne 

rozwiązanie, które 
działa wzorowo. 

Oszczędzać 
p r o d u k t y 

powinni-
śmy nie 
t y l k o 

w domu, ale 
i także na barze. Wykorzystujmy 
więc produkty z kuchni. Świetną 

opcją jest przygotowanie pu-
ree z dyni, które może posłużyć 
jako podstawa koktajlu także 
bezalkoholowego, dodatkowo 
pestki z dyni możemy ususzyć. 
Wybierając produkty, które mo-
żemy przygotować samemu, 
ograniczamy wiele energii, która 
jest wykorzystywana do ich pro-
dukcji. Piekarnie coraz częściej 
pozyskują energię z fotowol-
taiki. Ciepło wydobywające się 
z ogromnych pieców do wypie-
kania ciast może być wykorzy-
stywane do ogrzewania. Resztki 
dżemów, masła orzechowego, 
świeżych owoców mogą także 
posłużyć jako produkty do baru. 
Kreatywny barman potrafi je 
obrócić tak, aby powstały z nich 
niezapomniane doznania smako-
we. Potrzebny jest tylko blender, 
który jest w każdym barze oraz 
trochę chęci.

Ciekawym zatem byłoby stwo-
rzenie „baru serwującego koktajle 
bez karty menu” posługującego 
się produktami z krótką datą. Być 
może i taki niedługo powstanie 
gdzieś wokół nas.

PRZESTRZEŃ
Lokalizacja Eko Resortu Łubino-
we Wzgórze sprzyja spacerom, 
odpoczynkowi, oderwaniu się od 
sztucznych i męczących dźwię-
ków miast.

JEDZENIE
Jest dla nas bardzo ważne. Chce-
my żeby było energetyczne 
i smaczne, z wykorzystaniem lo-
kalnych, sezonowych produktów. 
Staramy się jak najwięcej pro-
duktów przygotowywać w naszej 
kuchni – wędzimy mięsa, ryby, 
robimy sery, konfitury, kisimy, 
pieczemy. Pozwala nam to na mi-
nimalizację odpadów.

Bardzo ważne jest dla nas 
ograniczanie śladu węglowego 

oraz wspieranie lokalnej spo-
łeczności, w której funkcjonu-
jemy. Nasze menu opiera się na 
lokalnych produktach dostar-
czanych z gospodarstw, które 
w większości są od nas odda-
lone do 50 km. Nieustannie 
poszerzamy bazę naszych do-
stawców, dążąc do tego, aby jak 
najwięcej serwowanych przez 
nas produktów pochodziło z Lu-
belszczyzny.

Sami pieczemy pieczywo 
z mąki pochodzącej z zaprzyjaź-
nionego młyna. Pozwala nam to 
redukować nadwyżki, ponieważ 
precyzyjniej jesteśmy w stanie 
ocenić nasze zapotrzebowanie. 
Niewykorzystane pieczywo prze-
rabiamy na bułkę tartą.

Nie mrozimy żywności i nie 
zatowarowujemy się na zapas. 
Korzystamy wyłącznie z dostar-
czanych na bieżąco, świeżych 
i sezonowych produktów.

Współpracujemy z ekologicz-
ną hodowlą drobiu, w której co 
roku kontraktujemy ilość ptaków, 
które kupimy, uważamy takie po-
dejście nie tylko za ekologiczne, 
ale i etyczne. 

Staramy się wykorzystywać 
w daniach, każdy element pro-
duktu. To czego nie udaje nam 
się użyć, a jest organiczne, ląduje 
na kompostowniku, który wzbo-
gacony popiołem z kominka 
czy pieca glinianego jest potem 
fantastycznym nawozem dla 
naszych roślin. W naszej karcie 

znajduje się też sporo pozycji 
wegetariańskich i wegańskich, 
podobnie, jak w menu śniadań 
i obiadokolacji.

JESTEŚMY W PODRÓŻY...
Nikt z nas nie jest idealny. Wszy-
scy popełniamy błędy. Niekiedy 
elementarne, a niekiedy bardziej 
złożone. Cały czas się uczymy 
i z każdym kolejnym rokiem sta-
ramy się robić więcej dla środo-
wiska. Kluczowe jest dla nas dzia-
łanie zespołowe. We wszystkie 
działania staramy się włączać na-
szych pracowników, m.in. zorga-
nizowaliśmy konkurs dla pracow-
ników na znalezienie pomysłu na 
ekologiczne działania w naszym 
resorcie.
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PRODUKTY I INNOWACJE

PUREE 
Z ROKITNIKA
Jagody Rokitnika, z których powstaje 
Puree MONIN Sea Buckthorn pochodzą 
z górzystych regionów Europy Wschod-
niej i Azji. Ich bogate właściwości od-
żywcze i lecznicze przyczyniają się do 
ich rosnącej popularności. Puree MONIN 
posiada charakterystyczną cierpkość tych 
złocisto-pomarańczowych jagód oraz 
zapach przypominający suszone more-
le. Ten lekko słodkawo-kwaśny nektar 
wspaniale orzeźwia smak koktajli oraz 
napojów bezalkoholowych.

LUKSUS NATURALNEJ 
I ORGANICZNEJ 
PIELĘGNACJI SKÓRY
Oferta detaliczna Cyfolia Organic obejmuje gamę pięciu certyfi-
kowanych przez Ecocert kosmetyków do pielęgnacji twarzy: ak-
samitny krem do demakijażu, lotion tonizujący. peeling z orga-
nicznymi ziarnami arganowymi i z pestek granatu, nawilżająco-
-odżywczy krem, nawilżająco-rozświetlająca maseczka. Materiał 
opakowań kosmetyków jest w 100% biodegradowalny (tuby, 
słoiki, butelki). Opakowania kartonowe posiadają certyfikat FSC 
(Forest Stewardship Council) zaświadczający, że wyproduko-
wane są z zasobów leśnych uprawianych w sposób zrówno-
ważony. Atrament wykorzystywany do grafiki opakowań jest 
pochodzenia roślinnego.

NOWA, BEZKOMPROMISOWA 
ZMYWARKA KAPTUROWA 
Z SERII PT OD WINTERHALTER
Winterhalter, eks-
pert w zakresie 
profesjonalnego 
zmywania przed-
stawia nową kap-
turową zmywarkę 
z Serii PT. Zostały 
zaprojektowane 
tak, aby sprostać 
najwyższym wy-
maganiom i są 
zoptymalizowane 
pod kątem mak-
symalnej oszczędności: nieskomplikowane, wydajne i szybkie. Win-
terhalter gwarantuje doskonałe rezultaty zmywania i absolutną nieza-
wodność działania. Nowy automatyczny kaptur bez wysiłku zarówno 
otwiera jak i zamyka maszynę, tym samym znacznie ułatwiając pracę 
personelu zmywającego.
Lśniące szklanki, błyszczące naczynia, idealnie czyste sztućce, higienicz-
ne kubki lub to wszystko na raz. Nową zmywarkę kapturową z Serii PT, 
która jest dostępny w trzech rozmiarach maszyn, można dostosować do 
naczyń i ich stopnia zabrudzenia za pomocą ustawień oprogramowania. 
Dzięki wysokowydajnemu systemowi zmywania i dobrze zaprojektowa-
nej koncepcji higieny Winterhalter zapewnia pierwszorzędne rezultaty 
zmywania bez względu na to jak uporczywy jest brud.
Więcej informacji na temat nowych zmywarek kapturowych Serii PT 
znajdziesz na: www.winterhalter.pl/pt lub www.zmywarkikapturowe.pl. 

BIAŁA PERŁA GEMOLOGY
W mineralnych kosmetykach wy-
korzystywane są oligoelementy 
(pierwiastki śladowe) pochodzące 
z kamieni szlachetnych. Innowa-
cyjny koncept Oligoterapii skóry 
potwierdzony badaniami klinicz-
nymi pozwala na oferowanie bez-
piecznej, skutecznej i wyrafino-
wanej pielęgnacji.
Biała Perła to kofretowy zabieg 
anti-age do profesjonalnego sto-
sowania w walce z przebarwieniami skóry. Daje natychmiastowy rezultat pro-
miennej, wygładzonej i nawilżonej cery o wyrównanym kolorycie. Goście Spa 
docenią spektakularne efekty widoczne natychmiast po zabiegu.
Protokół zabiegowy z wywodzącą się z technologii molekularnej maską śnież-
ną oraz masaż cennymi kamieniami sprawiają ze zabieg staje się unikalnym 
rytuałem kreującym emocje.
Rytuał zabiegowy uzupełnia linia kosmetyków do pielęgnacji domowej z Białą 
Perłą, Jadeitem, Ametystem o delikatnych konsystencjach i szlachetnych, zmy-
słowych zapachach.

KRUSZWICA Olej z Esencją Masła to inno-
wacyjna kompozycja najwyższej jakości oleju 
rzepakowego i oleju maślanego opracowana 
w odpowiedzi na potrzeby współczesnej ga-
stronomii. Produkt łączy w sobie zalety użyt-
kowe oleju rzepakowego – funkcjonalność, 
wytrzymałość w szerokim zakresie tempe-
ratur, wydajność oraz walory masła klarowa-
nego, które nadaje potrawom maślany smak 
i złocistą barwę. Uniwersalna formuła produk-
tu sprawia, że Olej z Esencją Masła doskona-
le sprawdza się do tworzenia dań z mięs, ryb, 
owoców morza i warzyw oraz wszędzie tam 
gdzie liczy się smak, precyzja i czas.

DLA TYCH, KTÓRZY CENIĄ 
SMAK I EFEKTYWNOŚĆ
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WIZYTÓWKI

BWH Hotel Group
Tarasy Business Center
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
tel. (22) 489-52-46, 501-022-329
warsawoffice@bwhhotelgroup.com
bestwestern.pl

BWH Hotel Group to wiodąca światowa sieć hoteli, składająca się z  trzech firm hotelowych: 
WorldHotels® Collection, Best Western® Hotels & Resorts oraz SureStay Hotel Group®. Sieć 
obejmuje około 4700 hoteli w  ponad 100 miejscach na całym świecie. Portfolio BWH Hotel 
Group odpowiada na oczekiwania inwestorów oraz gości i  obejmuje marki: Best Western®, 
Best Western Plus®, Best Western Premier®, Executive Residency by Best Western®, Vīb®, 
GLō®, Aiden®, Sadie®, BW Premier Collection® i BW Signature Collection®. W wyniku przejęcia 
sieć wzbogaciła swoją ofertę o marki: WorldHotelsTM Luxury, WorldHotels Elite, WorldHotels 
Distinctive i  WorldHotels Crafted. Portfolio uzupełniają także marki franczyzowe SureStay®, 
SureStay Plus®, SureStay Collection® i SureStay StudioSM. W Polsce do Best Western Hotels & 
Resorts należy obecnie 13 hoteli.

Gemology Cosmetics
www.gemology.pl
sklep@gemology.pl
tel.: 798-495-967
SPA CONSULTING Aneta Muller
wyłączny dystrybutor kosmetyków  
Gemology Cosmetics w Polsce

Gemology Cosmetics Paris jest pionierem kosmetyki mineralnej. Marka opracowała pierwsze 
na świecie produkty na bazie kamieni szlachetnych oraz półszlachetnych i w pełni oparła kon-
cepcję na drogocennych minerałach. To marka, która daje potężne możliwości i odpowiada na 
wszystkie potrzeby hotelowego Spa. Wnosi silną koncepcję mineralnej pielęgnacji bazującej na 
kamieniach szlachetnych, wizerunek premium i  innowacyjne formuły o skuteczności potwier-
dzonej badaniami. Oferuje linie kosmetyków profesjonalnych i  detalicznych dla wszystkich 
rodzajów skóry w tym linię dla mężczyzn a także perfumy i produkty lifestylowe. Wszystko w ele-
ganckim, niepretensjonalnym stylu. Tę już szeroką ofertę uzupełniają teraz produkty hotelowe 
Gemology Cosmetics Paris w pojemnościach 40 ml i 300 ml.

Fundacja Harmony Hotels
ul. Baśniowa 3/305
02-349 Warszawa
tel. (22) 408-99-29, 600-490-764
info@harmonyhotels.pl
www.harmonyhotels.pl

Fundacja Harmony Hotels integruje i  wspiera hotele członkowskie: polskie hotele niezależne, 
zrzeszone w Fundacji pod marką Harmony Polish Hotels. Oferuje m.in. wsparcie marketingowe, 
sprzedażowe, w tym program lojalnościowy prestige club, wydarzenia kulturalne, charytatywne, 
edukacyjne, integracyjne, itp.

NYX Hotel Warsaw
ul. Chmielna 71
00-801 Warszawa 
tel. (22) 346-29-00 
www.new.leonardo-hotels.pl/ 
warsaw/nyx-hotel-warsaw
info.nyxwarsaw@leonardo-hotels.com

Pierwszy w  Polsce hotel marki NYX – należącej do grupy Leonardo Hotels został otwarty 
1 marca. Zlokalizowany jest warszawskim kompleksie Varso, znajdującym się na rogu ulicy 
Chmielnej i Alei Jana Pawła II. Do dyspozycji gości jest 331 pokoi i apartamentów. Klientom biz-
nesowym NYX Hotel Warsaw oferuje pięć sal konferencyjnych, które można swobodnie łączyć 
w pomieszczenia o pożądanej powierzchni. W lobby znajduje się przestrzenna restauracja oraz 
bar. Do tego utrzymana w stylu retro sala gier oraz studio fitness. Szczególną atrakcją, czekającą 
na gości w cieplejsze dni, jest bar na znajdującym się na 19-stym piętrze, na dachu budynku. Na 
tarasie goście będą mogli podziwiać panoramę miasta, ciesząc się relaksującą muzyką, daniami 
barbecue i szeroką ofertą napojów.

Winterhalter Gastronom  
Polska Sp. z o.o.
ul. Krajobrazowa 2
05-074 Wielgolas Duchnowski
tel. (22) 773-25-52
biuro@winterhalter.com.pl
www.winterhalter.pl

Winterhalter jest ekspertem w dziedzinie przemysłowych systemów zmywania. Już od ponad 
20 lat działalności na polskim rynku firma buduje pozycję lidera, oferując najwyższej jakości 
zmywarki przemysłowe, chemię oraz systemy uzdatniania wody dla każdego rodzaju biznesu 
gastronomicznego. Produkty firmy Winterhalter wyróżniają się innowacyjnością, wydajnością, 
łatwością użycia i perfekcyjnymi efektami zmywania zapewnianymi od dziesiątków lat w profe-
sjonalnych kuchniach na całym świecie.

SCM
ul.al. Jana Pawła II 11 
00-828 Warszawa
tel. (22) 586-54-00
fax (22) 586-54-01
biuro@scmpoland.pl
www.scmpoland.pl

Firma SCM działa od września 2005 roku, a  od lipca 2012 jest Wyłącznym Dystrybutorem 
Produktów Monin na Polskę. Główne obszary działalności firmy to: Rozwój i kreowanie nowych 
rozwiązań w  kategorii produktów i  napojów dla kanału HoReCa oraz doradztwo w  zakresie 
ich przetwarzania; Zakupy i  sprzedaż surowców rolnych oraz produktów gastronomicznych; 
Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw obejmującego produkty, opakowania i  dystry-
bucję. Marka Monin jest obecnie uznawana za numer jeden na świecie na rynku syropów klasy 
Premium, puree owo cowych oraz sosów deserowych. To zasługa ponad 105-letniego doświad-
czenia oraz bogatej oferty – ponad 250 smaków sprzedawanych w  150 krajach na świecie. 
Do produkcji wyrobów Monin wybierane są wyłącznie wyselekcjonowane i  najlepsze owoce, 
kwiaty, przyprawy oraz orzechy. To sprawia, że powstają zawsze produkty wyjątkowej jakości 
o niepowtarzalnym smaku, kolorze i zapachu. Monin – naturally inspiring. Rozwój Marki Monin 
w Polsce oraz szko lenia w zakresie kreacji i nowych rozwiązań w kategorii napojów, deserów 
oraz potraw blendo wanych to obszar działania naszych Brand Ambasadorów. Jesteśmy obecni 
w ciągu roku na 60 targach, eventach, konkursach i indywidulanych warsztatach. Kreujemy roz-
wiązania i sprzeda jemy koncepty. Jesteśmy ekspertami w kategorii „beverage & food solution”. 
Od kwietnia 2016 r. SCM jest także wyłącznym importerem i  dystrybutorem profesjonalnych 
urządzeń do miksowania i mieszania napojów oraz potraw – marki Vitamix.
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