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PRACA, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ NUDNA

Wywiad przeprowadził Dawid Thom

Katarzyna Bak - doświadczony hotelarz, profesjonalistka, od
12 lat związana z siecią Starwood Hotels & Resorts, która stała
się częścią Marriott International w 2016 r. Kariera oparta na
flagowych luksusowych hotelach, statkach wycieczkowych i
promach pasażerskich. Wyjątkowa osoba, podróżnik –
obywatel świata. Absolwent programu Starwood Career w
2017 roku. Skoncentrowana na sukcesie, rozwoju ludzi, z
którymi współpracuje, personalizacji serwisu oraz wynikach
napędzanych sprzedażą i zarządzaniem projektami.

Director of Health Club &
SPA, Sheraton Amman Al

Nabil, Jordan.

Katarzyna Bak 



Jeśli teraz mogłaby Pani pracować w

dowolnym miejscu na świecie, gdzie

by się ono znajdowało i dlaczego

właśnie tam?

Moje marzenia zmieniają się wraz z
tym, gdzie jestem w danym momencie
w życiu. Kiedyś marzyłam o wyjeździe i
pracy w  USA. Jednak ostatnimi czasy,
będąc jeszcze w Jordanii, planowałam,
żeby kolejnym etapem w mojej karierze
była praca w Dubaju. Odwiedziłam
Zjednoczone Emiraty kilkukrotnie.
Miałam przyjemność  mieszkania w
kilku tamtejszych hotelach,
przebywania w tym niezwykłym
mieście i śmiało mogę powiedzieć, że
poziom hotelarstwa, który jest
serwowany w tamtym regionie świata,
jest zdecydowanie niepowtarzalny.
Może przez to, że inwestuje się tam w
niego mnóstwo pieniędzy, a
międzynarodowa kultura pomieszana z
arabskim, konserwatywnym światem,
daje wyjątkowe doświadczenia. Dubaj
nazywany jest potocznie - Nowym
Yorkiem Bliskiego Wschodu. Praca w
tak rozwiniętym gospodarczo i
ekonomicznie mieście z pewnością nie
należałaby do nudnych.

Przez ostanie lata była Pani związana z

hotelami luksusowymi. Czy miała Pani

momenty, kiedy zastanawiała się nad

zmianami?

Nie myślałam o zmianach. Bardzo lubię

swoją pracę, daje mi ona dużo radości,
satysfakcji i spełnienia. Z drugiej
strony należy podkreślić, że jest
bardzo wymagająca. Uważam, że
pracując w hotelu na stanowisku
Managera trzeba naprawdę lubić to,
co się robi. W przeciwnym razie
każdy dzień będzie męczący i nie do
zaakceptowania przez nas samych, ani
tym bardziej przez naszych
najbliższych. Nie jest to praca od 9:00
do 17:00. Często wymaga od nas wielu
poświęceń oraz przedłożenia jej
ponad rodzinę, bo tego wymaga
sytuacja. Ja zawsze traktowałam gości
hotelowych tak, jakby to byli moi
przyjaciele, którzy przyjeżdżają
odwiedzić mnie w domu. Dbałam o
hotel tak, jak o własny dom i bardzo
zależało mi, aby goście czuli się w nim
również wyjątkowo. Dużą uwagę
przywiązywałam do tego, aby
dopracować wszelkie detale, które
sprawiają, że pobyt był wygodny i
miły (mam tu na myśli ulubiony
pokój, preferowaną aromatyczną
kawę, odpowiednią ilość ręczników w
łazience, czy też amenitów
potrzebnych do codziennej higieny).
Bardzo ważne są właśnie te szczegóły,
opieka personelu i czystość. Uważam,
że wyjątkową atmosferę i klimat
hotelu tworzą ludzie, którzy w nim
pracują. Dopiero na dalszy plan
wysunęłabym wystrój hotelu. Każdego
dnia uczę się kreatywności,
samorealizacji i adaptacji. Dużo
radości sprawia mi poznawanie moich
gości - z wieloma z nich przyjaźnię się
do dziś. Różnorodność i ranga 

"Dużo radości

sprawia mi

poznawanie

moich gości - z

wieloma z nich

przyjaźnię się do

dziś.

Różnorodność i

ranga eventów,

które odbywają

się w hotelach,

daje mi

możliwość

poznania wielu

wybitnych

osobistości z

całego świata."
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These

gorgeous

summer

vacation

houses are

great not only

for the hot

months, but

also all year

round.

eventów, które odbywają się w hotelach, daje mi
możliwość poznania wielu wybitnych osobistości z
całego świata. Dzięki temu ciągle się czegoś uczę i
rozwijam. Taka praca nie może być nudna czy
monotonna. Stale dochodzi do różnego rodzaju
niespodzianek, niezaplowanych sytuacji, które
musimy na bieżąco rozwiązywać i gasić ewentualne
pożary. Z drugiej strony to uczucie, kiedy uda się
zadowolić wymagającego gościa lub uratować event
jest nie do opisania i wynagradza wszelkie trudy i
poświęcenia.

Pani poprzednia destynacja jest szalenie interesująca

– jest to Jordania. Czy odczuwała Pani różnice w

wykonywaniu obowiązków? Czy było coś, co Panią

zaskoczyło już na początku?

Już na wstępie należy zaznaczyć, że w krajach
arabskich panuje nieco inna kultura oraz luźniejsze
podejście do życia i pracy. Jako społeczeństwo są
mniej zestresowani i wydają się być szczęśliwsi.
Kobiety, co do zasady nie pracują. Zgodnie z tradycją
powinny opiekować się domem i wychowywać dzieci,
a mężczyźni zarabiać, aby utrzymać rodzinę i bliskich.
W Polsce jesteśmy wychowywani w duchu pracy, jest
równouprawnienie. Już jako młodzi ludzie szybko
chcemy być niezależni finansowo od rodziców oraz
samodzielni. Chcemy się rozwijać, jesteśmy ambitni.
Tam przeciętna rodzina posiada od 5-cioro do 10-
cioro dzieci, które długo mieszkają z rodzicami.
Wynika to z tego, że para nie może zamieszkać razem
bez zawarcia związku małżeńskiego, kobieta również
nie może mieszkać sama. Mówiąc w dużym
uogólnieniu, mieszkańcy Jordanii zostawiają swoją
codzienność w rękach Boga – Allaha. Właściwie każde
zdanie, które dotyczy jakiegokolwiek wydarzenia w
bliższej lub dalszej przyszłości, kończą mówiąc
Insha’allah, co oznacza „ jak Bóg da”. 

Nigdy nie mamy pewności czy np. spotkanie, które
umówiliśmy na jutro dojdzie do skutku, czy pracownik
przyjdzie po południu do pracy, czy serwis naprawczy,
który umówiliśmy na daną godzinę w ogóle się odbędzie.
Po prostu takie szczegóły, jak punktualność czy
wyznaczona data i godzina, są delikatnie mówiąc „sprawą
płynną”. Nie ma w kulturze arabskiej słowa kłamstwo, jest
natomiast spryt. Ciepły i słoneczny klimat na pewno
sprzyjają większemu rozluźnieniu. W odróżnieniu od
innych krajów arabskich, Jordańskie przepisy prawa pracy
nie pozwalają na zatrudnianie dużej ilości obcokrajowców,
a tym samym bardzo chronią swój rynek pracy.
Złamaniem kodeksu pracy było np: upomnienie drugiej
osoby w obrażający sposób wobec Boga, kradzież lub
absencja pracownika w pracy przez 10 dni z rzędu bez
usprawiedliwienia. Natomiast spóźnianie się, notoryczny
brak wykonania powierzonych zadań, nie kwalifikują do
zwolnienia. To była dla mnie ogromna różnica. Na
początku mojej przygody uważałam, że nie poradzę sobie z
takim stylem pracy i nie osiągnę ustalonych przeze mnie
celów, ani tym bardziej nie zrealizuję restrykcyjnego
budżetu. Z czasem jednak nauczyłam się funkcjonować w
tym systemie. Trzeba być sprytnym i wytrwałym. Udało mi
się stworzyć niesamowity zespół i finalnie osiągnąć
zaplanowany budżet, ale nie ukrywam, że pierwsze
miesiące były dla mnie delikatnie mówiąc - trudne.

Uważa Pani, że cechy dobrego hotelarza są uniwersalne?

Czy osoba wykonująca dobrze swoją pracę w Jordanii,

byłaby równie ceniona np. w Polsce?

Uważam, że tak. Jeśli ktoś wykonuje pracę z pasją to
zdecydowanie tak. Najważniejsza jest umiejętność adaptacji
oraz dostosowania się do danej kultury, kraju, sytuacji czy
miejsca. Trzeba dostosować swój styl zarządzania do nowej
rzeczywistości.
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nowego. Podróże kształcą i dają nam
największe bogactwo w postaci nowych
doznań, wspomnień i niezwykłych
przyjaźni. Ja uwielbiam podróżować i
poznawać nowych ludzi. Najlepiej jest,
jeśli uda nam się gdzieś zatrzymać na
dłużej i poznać nową kulturę przez
doświadczanie jej na sobie. Szczerze
mówiąc, jeśli tylko rodzina i warunki
pozwoliłyby mi na realizowanie
kolejnego wyzwania, bez wahania
zdecydowałabym się na nową
destynację poza granicami Polski.
Młodym osobom szczególnie polecam,
aby uczyły się języków obcych. Nie
tylko j.angielskiego, ale każdego
dodatkowego języka, którego
znajomość okaże się w przyszłości
ogromnym atutem. Daje to szersze
horyzonty, chociażby możliwość pracy
na statkach pasażerskich czy
jakiejkolwiek destynacji poza
granicami naszego kraju. Zatrudnienie
za granicą bardzo wiele nas uczy, a co
ważniejsze, daje nam nowe
perspektywy.

Czy spotkała Pani na swojej
zawodowej drodze przełożonych,
którzy tak jak nikt inny potrafili Panią
uaktywnić? Z perspektywy lat, może
jest coś co chciałaby Pani przekazać
jako dobrą praktykę? 

Cieszę się, że Pan o to zapytał. Bez
wątpienia ludzie, których spotykamy
na naszej drodze, mają na nas ogromny
wpływ. Niejednokrotnie dzięki nim,
stajemy się tymi, którymi jesteśmy do
teraz. Jak to w życiu bywa, jedni zostają
na dłużej, inni na krócej, ale są takie 

"My, Polacy, za

dużo się

przejmujemy,

wykańcza nas 

stres, pęd życia,

praca -

niejednokrotnie po

kilkanaście

godzin dziennie. 

Nasze ambicję 

są wygórowane,

zapominamy o

rodzinie 

oraz najbliższych.

Jordańczycy

 mają na pewno

więcej luzu 

i 

dystansu do życia."
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Czego możemy się uczyć od
mieszkańców i pracowników Jordanii?

Bardzo chciałabym przyjąć choć
odrobinę arabskiego „bezstresowego
podejścia do życia". Mieszkańcy
Jordanii z pewnością przeżywają mniej
stresu, przez co są szczęśliwsi oraz
zdrowsi. Bardziej doceniają fakt
posiadania rodziny i przyjaciół. My,
Polacy, za dużo się przejmujemy,
wykańcza nas stres, pęd życia, praca -
niejednokrotnie po kilkanaście godzin
dziennie. Nasze ambicję są
wygórowane, zapominamy o rodzinie
oraz najbliższych. Jordańczycy mają na
pewno więcej luzu i dystansu do życia.
Spędzanie wspólnego czasu z rodziną
jest dla nich najistotniejsze.

Patrząc z Pani perspektywy czy
wyjazd w celach służbowych do
obcych miejsc może być traktowany
jako atrakcyjniejsza droga rozwoju?

Zdecydowanie tak. Uważam, że każdy
wyjazd, gdziekolwiek poza miejsce
zamieszkania, pozwalający wyjść nam
poza własną tzw. strefę komfortu, jest
dla nas niezwykle istotny i rozwijający.
Inne miasto w Polsce, inny kraj, czy
inna kultura daje nam zupełnie nowy
światopogląd, odmienne podejście do
wielu spraw, zrozumienie pewnych
zjawisk, a także możliwość poznawania
samych siebie. Uczy nas adaptacji, a
także tego, jak radzić sobie w nowej
sytuacji. Życie jest piękne dopiero
wtedy, gdy pozwolimy sobie na to, aby
nie przestawać uczyć się, a doświadczać



"Mimo różnicy

wieku, przebywając

z Nią, nie czuło się

dystansu. Jej

indywidualne

podejście do ludzi

było wyjątkowe.

Swego czasu,

mieszkając jeszcze

w Sopocie, była

zapraszana na

zajęcia dla

studentów jako

wykładowca i

zawsze brakowało

miejsc, sala pękała

w szwach... właśnie

takim „wielkim”

jest człowiekiem."

osoby, które pozostają w naszym sercu
na zawsze. Dla mnie największym
autorytetem w dziedzinie hotelarstwa,
niezwykłym liderem i przyjacielem, jest
moja była General Manager - Iva
Trifonov. Miałam niezwykłą
przyjemność i zaszczyt współpracować
przez kilka lat z p. Trifonov w Hotelu
Sheraton w Sopocie. Później, po
dwuletniej przerwie nasze drogi
spotkały się ponownie w Jordanii.  Pani
Trifonov, z pochodzenia Bułgarka,
ponad 25 lat mieszkała w Polsce.
Otwierała pierwszy z Hoteli Sheraton w
naszym kraju - Sheraton w Warszawie,
dalej już jako General Manager
otwierała kolejny hotel - Sheraton w
Poznaniu, a następnie objęła stanowisko
General Managera w sopockim hotelu
Sheraton. Jest nie tylko wyjątkowym
liderem, ale przede wszystkim
wspaniałym człowiekiem. Niezwykle
inspirująca, posiadająca ogromną
wiedzę i ciekawość życia. Każdego dnia
potrafi czytać coś nowego, stale się
uczy, jest kreatywna, ma niezawodną
pamięć i ogromną charyzmę. Wydaję
mi się, że człowiek się z nią rodzi.
Pracownicy zawsze do niej lgnęli,
szanowali i podziwiali, co dla każdego,
kto ją zna, nie jest ciężkie do
wytłumaczenia, a w przypadku szefa
nie jest takie oczywiste. Jest
prawdziwym mentorem - niezwykle
pomocna i przede wszystkim naturalna.
Gdy rozpoczynałam swoją przygodę z
hotelarstwem w międzynarodowej sieci
Starwood, była pierwszą osobą, na którą
stale spoglądałam. Byłam prawdziwą
szczęściarą, że od początku mogłam 

uczyć się od najlepszych.  Zawsze była

aktywna, kolokwialnie mogę

powiedzieć, że „zawsze się jej chciało

wszystkiego”. Była przeciwieństwem

osoby, która zrzuca obowiązki na

kogoś innego. Zajmowała się

dosłownie wszystkim i była

przykładem dla nas, co jeszcze w życiu

można zrobić. Pokazała, jak smakuje

praca w hotelu, która dzięki niej była

przyjemnością. Przez wiele lat

współpracując z Panią Trifonov nie

czułam, że idę do pracy. Umiała

przyznać się do błędu, nawet jako

General Manager, była honorowa.

Mimo różnicy wieku, przebywając z

Nią, nie czuło się dystansu. Jej

indywidualne podejście do ludzi było

wyjątkowe. Swego czasu, mieszkając

jeszcze w Sopocie, była zapraszana na

zajęcia dla studentów jako

wykładowca i zawsze brakowało

miejsc, sala pękała w szwach... właśnie

takim „wielkim” jest człowiekiem.

Gdyby miała Pani możliwość, jakie

cele postawiłaby Pani przed

młodymi osobami, które już wkrótce

chciałyby rozpocząć swoją przygodę

z hotelarstwem? Czy ma Pani dobrą

radę dla młodszego pokolenia?

Uczcie się języków, jak już

wspominałam. Umiejętność ta jest

szalenie ważna w hotelarstwie. Nie 
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stawiajcie sobie żadnych ograniczeń,
spełniajcie marzenia! Jeśli ktoś z Was
marzy, aby pracować w Stanach
Zjednoczonych, pakujcie się i jedźcie do
USA. Jeśli macie ochotę na pracę w
Chinach, zróbcie wszystko, aby właśnie
tam się rozwijać. W dzisiejszych czasach
nie jest już żadnym wyzwaniem wiza,
paszport czy zbyt drogi bilet. Zawsze
powinniśmy znaleźć sposób, aby
spełniać nasze marzenia. Im bardziej
wyjdziemy poza naszą strefę komfortu,
tym szybciej będzie to owocowało.
Jestem zdania, że jeśli za długo
zatrzymamy się w jednym miejscu, jeśli
nie będziemy się rozwijać i uczyć, jeśli
nie będziemy robić w życiu tego, co
kochamy, to nigdy nie będziemy
szczęśliwi. 

Czy w hotelarstwie są jakieś granicę?
Czy znając w sposób komunikatywny
język angielski, możemy spokojnie oraz
bez obaw starać się o pracę w każdym
miejscu na świecie?

Język angielski może pomóc nam w
podjęciu pracy w wielu miejscach na
świecie, ale niestety nie wszędzie.
Chociażby jadąc do naszych zachodnich
sąsiadów, czyli do Niemiec, bez języka
niemieckiego może być nam ciężko np.
w recepcji czy w miejscu, gdzie hotelowi
goście oczekują rozmowy. We Francji
również będzie wymagany j. francuski
itd., ale są takie miejsca jak Wyspy
Brytyjskie, USA, Australia, Nowa
Zelandia, czy Półwysep Arabski: Katar,
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt,
Oman, Liban, Izrael, czy też moja 

ostatnia destynacja Jordania – gdzie
wszędzie swobodnie możemy się
porozumieć w języku angielskim.
Moim zdaniem w tych miejscach
język angielski zupełnie wystarczy. Z
drugiej strony popatrzmy na Polskę.
Gdybyśmy mieli w recepcji osobę
mówiącą wyłącznie w języku
angielskim duża część Polaków,
którzy nie mówią biegle w tym
języku, byłaby rozczarowana. Nie
mogliby porozumieć się z obsługą w
ojczystym języku i dostać tego, o co
proszą. Podsumowując - tak,
nieznajomość języka może być
barierą w pewnych krajach, zatem
korzystajmy z takich miejsc, gdzie
faktycznie otwartość i możliwości
mogą być dla nas przychylne.

Jaka jest najlepsza droga, aby
rozpocząć karierę w hotelarstwie?

Z perspektywy czasu uważam, że
każda droga jest dobra i co ważniejsze
- każdy czas jest dobry. Najbardziej
liczy się znajomość języków obcych,
umiejętność pracy w zespole,
lojalność, podejście do ludzi i
wykonywanych obowiązków. Nie
wymagane są studia wyższe,
wystarczy stopień licencjata,
oczywiście poza kadrą zarządzającą.
Dziś mamy zupełnie inny rynek
pracy. Obecnie, ze względu na
pandemię, sytuacja jest bardzo
dynamiczna, a nasza branża
najdotkliwiej odczuwa jej skutki.
Trzeba myśleć pozytywnie, prędzej
czy później sytuacja się poprawi.

"Jestem

zdania, że

jeśli za długo

zatrzymamy

się w jednym

miejscu, jeśli

nie będziemy

się rozwijać i

uczyć, jeśli nie

będziemy

robić w życiu

tego, co

kochamy, to

nigdy nie

będziemy

szczęśliwi"
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Na pewno najlepszą drogą na

rozpoczęcie przygody z hotelarstwem,

byłoby ukończenie wyższej szkoły lub

studiów o kierunku turystyka,

hotelarstwo lub zarządzanie. To

zdecydowanie prowadzi na właściwe

tory, a co ważniejsze weryfikuje, czy

jest to właśnie to, co lubimy robić.

Warto wziąć pod uwagę, że w

międzynarodowym hotelu sieciowym

bez wykształcenia wyższego nie będzie

możliwe podjęcie pracy na szczeblu

dyrektorskim.

Dziękuję bardzo za możliwość

opowiedzenia o sobie oraz przedstawienia

mojej osoby.

Życzę wszystkim czytelnikom dużo

sukcesów i pamiętajcie, nie bójcie się

spełniać swoich marzeń!

Katarzyna Bak
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"Jeśli ktoś z

Was ma

marzenia, aby

pracować w

Stanach

Zjednoczonych

pakujcie się i

jedźcie do

USA. Jeśli

macie ochotę

na pracę w

Chinach,

zróbcie

wszystko, aby

to właśnie tam

się rozwijać "


