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UDZIELMY KREDYTU ZAUFANIA

Wywiad przeprowadził Dawid Thom

Daniel Danielewicz - z branżą turystyczną związany jest od 25 lat. Pracę
rozpoczynał w londyńskiej restauracji Annabel. Kolejne miejsca na mapie
zawodowej jego kariery to między innymi Villa Hestia w Sopocie, Hotel Dwór
Oliwski w Gdańsku, restauracja Villa Uphagena w Gdańsku oraz Hotel Zamek
Ryn. Przez dwa lata uczestniczył w projekcie otwarcia Hotelu Hermitage w
Brześciu na Białorusi. W 2012 roku pełnił funkcję dyrektora generalnego
Hotelu Aurora SPA & Wellness w Międzyzdrojach oraz operations managera
w Hotelu Holiday Inn w Łodzi. Przez pięć i pół roku był dyrektorem
generalnym w Golden Tulip Gdańsk Residence.

Prywatnie Gdańszczanin, mąż, ojciec Heleny i Maćka, miłośnik gier
zespołowych.

General Manager 
Hampton by Hilton Gdańsk

Old Town

Daniel Danielewicz



Zaangażowanie wyznacza kierunki
działania i pozwala osiągnąć cele w
długim okresie. Dla młodego
pokolenia, szczególnie w dużej
organizacji jest to trudne zadanie. Czy
Pan, jako doświadczony praktyk jest w
stanie regularnie sprawdzać czy
wyznaczone cele,  kierunki są jasne dla
młodych ludzi?

Wydaję mi się, że jako osoba
zarządzająca dość dużym,
rozbudowanym organizmem, gdzie
istnieją różne działy, różne osoby,
wiem, że moja własna automotywacja
jest najważniejsza. Kluczową kwestią jest
moje podejście do tego, w jaki sposób
przyjdę do pracy. Czy będę
zmotywowany, uśmiechnięty, pełen
werwy i wigoru. Co ważne, moi ludzie
oraz współpracownicy patrzą na mnie i
czerpią z mojej postawy. Jeżeli moje
podejście już na samym początku jest
pozytywne, otwarte, chętne do pomocy
to nie muszę już dużo więcej robić,
dlatego że własną postawą, własnym
podejściem, nie tylko do biznesu, ale
też do życia przekazuję energię dalej.
Kolejnym krokiem jest obserwacja i
rzeczy, których spodziewam się, że
będą wykonywane w oczekiwany
przeze mnie sposób. Uważam, że
priorytetem jest postawa i banalnie
powiedziane: „lead by example”. Dużo
więcej nie trzeba. Dochodzę do tego
wniosku coraz częściej. Zachęcam do
przychodzenia do pracy z uśmiechem,
z dobrym słowem i poprawnym
nastawieniem dla współpracowników.

Jak określiłby Pan zaangażowanego
pracownika w organizacji? Jakie
wartości musi mieć?

Powołam się odrobinę na poprzednie
pytanie. Kilka tygodni temu miałem
rozmowę z moją kadrą zarządzającą,
gdzie pewnego dnia i mnie zabrakło
odrobinę cierpliwości. Był taki dzień,
a nawet kilka dni, gdzie po prostu było
ciężko w pracy. Proste rzeczy - nie
była zapewniona odpowiednia ilość
osób do wykonywania obowiązków,
ktoś nie przyszedł do pracy, ktoś był
na zwolnieniu - choć to nie jest
najważniejsze. Zapytałem większą
grupę pracowników na porannym
spotkaniu: „z jakim nastawieniem
przychodzicie dziś do pracy, czy
chcecie nadal tu przychodzić? Ja daję
wam z siebie tyle ile mogę i tego też
jestem pewien. Ja swojej postawy nie
muszę się wstydzić ani bać, ale proszę
Was o jedno, jeśli już przychodzicie
do pracy, to nie narzekajcie, nie
rozsiewajcie złej atmosfery wokół
siebie, gdyż to wiele nie zmieni”.
Mówienie na około rzeczy
negatywnych nie wpłynie dobrze na
zespół, nie zbuduje go. Budujmy
nastawienie- najprostsza, najłatwiejsza
rzecz, a zmienia wszystko. Jeżeli
robimy coś źle, to proszę mój zespół
aby przyszedł z rozwiązaniami – co
możemy wspólnie zrobić, aby było
lepiej. Często powtarzam, że nie
zjadłem wszystkich rozumów i bardzo
chętnie słucham moich pracowników.
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Bezpośredni przełożony ma bardzo duży wpływ na
pracę swojego zespołu oraz sposób w jaki są
realizowane poszczególne działania operacyjne.
Rozwój pracowników, ich zaangażowanie w pracę w
dużej mierze zależy od postawy i stylu pracy
managera. Z Pana doświadczenia, co należy zrobić,
aby utrzymać wysokie morale w zespole?

Jeżeli jest możliwe, jeżeli już dobieramy sobie kadrę
zarządzającą – kierowników, dyrektorów - jeżeli już
zdecydowaliśmy się kogoś postawić na czele jakiegoś
zespołu to dajmy mu zaufanie - tyle ile można.
Oczywiście, nie każdemu możemy powierzyć taką
funkcję. Nie każdy jest gotowy. Jeśli ktoś nie ma
doświadczenia lub wiedzy w pewnym obszarze trzeba
mu ją udostępnić oraz udzielić, w miarę możliwości,
porad. Najważniejszą dla mnie rzeczą jest, aby dać
ludziom zaufanie i pozwolić im działać. Jeśli podjąłem
już tą najważniejszą decyzję i stawiam na czele działu
daną osobę to wtedy sprawdzam tę osobę. Wierzę w
nią, a on/ona powinna wierzyć w to, że ma moje pełne
poparcie. Chcę inwestować w daną osobę, pomagać i
wspierać w dobrych i złych momentach. Zaufanie daje
pole do popisu. Osobiście daję dużo miejsca i
obserwuję z odległości. Jasnym jest, że z czasem
odbędzie się weryfikacja założeń, specyfikacji
finansowych i wszystkich innych pokrewnych.
Chciałbym być dobrze zrozumiany. Cały czas
mówimy o biznesie, dlatego, że hotelarstwo to biznes -
kapitalizm w najczystszej formie. Nie możemy
zapomnieć o tej stronie. Jednakże wracając do
początków, do doświadczenia – dajmy dużo miejsca,
udzielmy kredytu zaufania. Podkreślam to z pełnym
przekonaniem, gdyż często uczestniczyłem w procesie
rekrutacji. Spędziłem mnóstwo czasu na weryfikację i
zastanowienie się czy zatrudnienie danej osoby to
dobra decyzja. Rekrutacja jest łatwiejsza niż to co
następuje w kolejnych tygodniach, tj. doglądanie
jej/jego codziennych poczynań.

Rekrutował Pan zapewne w swojej karierze dziesiątki
młodych adeptów hotelarstwa. Kandydaci, wbrew 

pozorom, nie są skorzy do udzielania rozbudowanych
odpowiedzi na pytanie o to, co ich motywuje do pracy.
Najczęściej przytaczają następujące argumenty: atmosfera,
możliwość rozwoju, stabilizacja i pieniądze (aczkolwiek o
tych ostatnich zazwyczaj, z obawy przed negatywną oceną,
wspominają nieliczni). Czy był ktoś, kogo odpowiedz Pana
zaskoczyła i zapamięta go/ją Pan na długo, bądź trafił Pan
na kogoś i od razu był przekonany o niesamowitym
talencie?

Tak, wielokrotnie, lecz najczęściej chodziło o te twarde
rzeczy, merytorykę. Miałem okazję, aby rekrutować
kandydata na pozycję dyrektora sprzedaży w hotelu. On po
prostu o tym rynku wiedział wszystko, ale najlepsze było to,
że później podczas współpracy okazywało się, że nie była to
świetna autoprezentacja, lecz również trafione liczby. Jeżeli
chodzi zaś o pierwszą część pytania i motyw dotyczący
wynagrodzenia to muszę podkreślić, że ja podczas rozmów
kwalifikacyjnych często staram się osobom, z którymi
rozmawiam, niezależnie od poziomu i stanowiska
uzmysłowić i prosić o to, aby nie wstydzili się mówić o
pieniądzach. Koniec końców pracujemy dla pieniędzy –
staram się mówić to wprost, nie da się tego inaczej
wytłumaczyć. Są to rzeczy często niejednoznaczne, ale
naturalne. Wszyscy pracujemy dla pieniędzy. Ci, którzy już
decydują się, aby pracować zarobkowo dla kogoś, stawiają
sobie za główny czynnik, motywator pieniądze. Jeżeli ktoś
musi zarabiać na życie, to chciałby, aby wynagrodzenie było
odpowiednie, według indywidualnego podejścia. W pracy
etatowej pieniądze często decydują dla kogo pójdziemy
pracować. Mógłbym nawet podać taki przykład: jeśli w
chwili obecnej, mimo tego, że jestem bardzo zadowolony ze
swojej pracy - myśląc o wynagrodzeniu, pracodawcy,
zapleczu, które się z tym wiąże - przyszedłby do mnie
właściciel dużego, dobrego hotelu (oczywiście sporo
warunków musiałoby być spełnionych) i powiedziałby mi:
„Daniel, chodź, zapłacę Ci 50% więcej wynagrodzenia niż
dotychczas” – to bym skorzystał. Gdyby powiedział
„Proponuję 10-20% więcej” wtedy inne czynniki byłyby
kluczowe. To pokazuje jak bardzo ważnym i istotnym
czynnikiem jest wynagrodzenie i jak bardzo może wpłynąć
na nasz wybór. Polecam młodym, aby określali, jakie mają 
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polerowaniem, jednakże – nie zawsze i
nie wszyscy! Tak jak wspominałem
wcześniej wszystko zależy od hotelarzy,
od naszego podejścia, od naszej
inicjatywy i naszej edukacji. Jeśli
my włożymy własne zaangażowanie w
wychowanie przyszłych adeptów to w
przyszłości otrzymamy dobrze
wyedukowaną młodzież. Jeśli będziemy
stawiać na to, aby korzystać z ich
obecności bez podnoszenia ich
kwalifikacji, to nie oczekujmy w
przyszłości efektów.

Pana droga do obecnego stanowiska
była bardzo intensywna. Czy jest Pan w
stanie wymienić coś, za co najbardziej
cenili Pana przełożeni?

Zaangażowanie i oddanie. Przyznaję, że
w wielu miejscach, w których
pracowałem poświęciłem dużo serca.
Jeśli pomyślę natomiast o moich
ostatnich stanowiskach to powiem coś
niepopularnego, coś o czym w takim
aspekcie się nie mówi, jednak chcę
powiedzieć o czymś takim jak
prawdomówność. Cecha, która jest
podstawą do prowadzenia rozmów,
wzorowaniu się na ideałach i współpracy
z bliskimi i w pracy zawodowej.

Tysiące osób w Polsce co rok kończy
szkołę o zawodowym kierunku i
próbuje swoich sił w hotelarstwie. Nie
każdy z nich otrzyma wymarzoną
pracę, nie każdy z nich utrzyma się na
stanowisku. Co Pana zdaniem powinno
wyróżniać idealnego kandydata o
podobnym wykształceniu i
doświadczeniu zawodowym spośród
innych? Jakie cechy kandydat powinien
reprezentować w hotelarstwie?
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oczekiwania finansowe. Nie bójcie się o
tym mówić, gdyż mimo wszystko
temat ten będzie poruszony.

Stawiając na edukację w hotelarstwie,
chcę podkreślić, że wiedza w tym
obszarze pozwala zdobyć atrakcyjny i
poszukiwany zawód. Jakie jest Pana
zdanie na ten temat? Czy młode
pokolenie z entuzjazmem i pasją dąży
do osiągania wybitnych rezultatów,
czy hotelarstwo jest przystankiem w
karierze lub wyłącznie czasem na
spokojny start?

Uważam, że nie można generalizować.
Wierzę, że wiele zależy od pierwszego
kontaktu w hotelu, pierwszego
kontaktu z kierownikiem, postawy
nauczyciela w szkole kierunkowej. Od
tego, czy młoda osoba przychodząc do
swojego pierwszego obiektu na
praktyki dostanie do obierania 50 kg
ziemniaków albo do wypolerowania
3000 sztućców po serwisie
śniadaniowym. Bardzo ważny jest
kontakt z przełożonym praktyk -
osobą, która jest, bądź powinna być
opiekunem dla młodego adepta.
Właśnie od tych osób powinno się
wymagać. To oni powinni
wyedukować, pokazać i zachęcić
młodych do pełnego zaangażowania
oraz zainteresowania pracą. Jeśli tak się
nie stanie, pozostanie codzienny
podpis wraz z porannym ”Dzień
dobry” i „Do widzenia” o godz. 15:00.
Pytanie czy tego chcemy, czy może
chcemy uczyć? Pamiętam miejsca, w
których pracowałem ponad 20 lat temu
kiedy sam byłem młodym kelnerem.
Mam w głowie młodych stażystów,
praktykantów, którzy zajmowali się
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Odniósłbym się nieco szerzej, nie tylko
dla hotelarstwa. Skupiając się na
młodym pokoleniu, mogę odnieść się
również do moich dzieci. Sugeruję, aby
mieć otwartą głowę, potocznie „open
minded” i być gotowym na zmianę.
Szczególnie w ostatnim okresie
widzimy, że to do czego
przyzwyczajaliśmy się w ciągu
ostatnich lat - stały wzrost, dobrobyt -
może runąć w skali globalnej w ciągu
kilku tygodniu. Warto przyzwyczajać
się do tego, że życie jest ciągłą zmianą i
nie zawsze będzie takie samo. Dziś
pracujemy w jednym miejscu, jutro
natomiast w kolejnym, a pojutrze może
to być coś zupełnie innego. Proponuję,
aby się do tego przyzwyczaić.

Specyfika pracy hotelarza jest
określona. O cechach kandydata w
hotelarstwie już powiedzieliśmy.
Jednak praca w hotelu to nie tylko
typowi hotelarze. Jakie możliwości na
pracę mamy w obiekcie hotelowym,
zawody często nie są oczywiste.
Zgodzi się Pan z tym?

Tak, absolutnie. Dużo zależy
oczywiście, o jakim konkretnie hotelu
mówimy. Bardzo dobrze znam hotele,
które mają bardzo nieoczywistych
pracowników, gdyż np. w hotelu
znajduję się własna wytwórnia wody
mineralnej. Spotkałem się z hotelami,
które dysponowały własnym browarem
o dużej wielkości i ma np.
browarników. Nieoczywista jest
również plantacja winogron, gdzie
hotel wyrabia własne wino. Czasami  

jest to oliwa z oliwek. Możemy w
polskim hotelarstwie spotkać
szklarnie, gdzie mamy ogrodników.
Nie jest to żadna abstrakcja, nie
mówię tu o przykładach ze świata,
lecz o hotelach zlokalizowanych w
Polsce. To dzieje się w Polsce na co
dzień. Są bardziej przyziemne rzeczy
i zawody. Popularnym stała się
pralnia, prasowalnia. Szczególnie
widoczne jest to w dużych obiektach
zlokalizowanych daleko od miast.
Możliwości w hotelu o
niestandardowej wielkości, jak już
podkreślono daleko od aglomeracji
miejskiej, są raczej nieograniczone,
dlatego że są to małe miasteczka,
które muszą być samowystarczalne.

Panie Dyrektorze, jest Pan
reprezentantem sieci Hilton w
Gdańsku. Czy sieć Hilton posiada
programy rozwoju dla młodych
pracowników?

Hilton, jako sieć ogólnoświatowa,
amerykańska kompletnie nie
różnicuje swoich pracowników - czy
to na młodych, starych, kobiety i
mężczyzn. Sprawa równości,
pojmowanej na bardzo wielu
płaszczyznach, jest kluczowa dla sieci
Hilton. Mogę podzielić się bardzo
ważną rzeczą, która charakteryzuję
reprezentowaną przeze mnie sieć. Co
roku, każdy hotel sieci Hilton ma „QA
Audit”. Jak możemy się domyślać,
przyjeżdża audytor i sprawdza
mnóstwo detali, kilkaset rzeczy w 
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hotelu, w życiu firmy, którą danego
dnia audytuje. Natomiast jest kilka
drobiazgów, i to naprawdę
nieoczywistych, przez które hotel już
na samym początku może nie zdać
takiego audytu jakości. Co ważne
jednym z takich szczegółów jest
szkolenie z bardzo szeroko pojętej
równości. Jest to kilkuminutowe
szkolenie, które każdy pracownik
musi przejść, by móc wykonywać
swoje obowiązki w sieci Hilton. Z
perspektywy ogółu, rzecz bardzo
nieoczywista, jednak ja często o tym
mówię. Jeśli skupimy się na każdym
pracowniku, muszę to powiedzieć –
możliwości są nieograniczone. Osoba,
która ma praktykę w jednym z hoteli
„hiltonowskich” może ubiegać się o
pracę, wakat na całym świecie. To nie
jest bajka, to dzieję się w
rzeczywistości. Propozycja sieci
Hilton jest imponująca, widać to na
międzynarodowych, wewnętrznych
portalach online, gdzie potocznie
mogę powiedzieć, że możliwości dla
młodych i nie tylko, są potężne.

Dlaczego młodzi ludzie powinni
wybierać sieć Hilton jako swojego
pracodawcę?

Podtrzymam moje stanowisko.
Uważam, że dlatego, że mają
nieograniczone możliwości rozwoju.
Po rozpoczęciu pracy w jednym z
hoteli w Polsce mogą zacząć pracować
w innym hotelu w Polsce i nie tylko.
Zazwyczaj każdego dnia mamy 2 – 3
stanowiska dostępne dla kandydatów, 
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w większych obiektach na całym
świecie spotkamy się z większymi
możliwościami do podjęcia się
nowych wyzwań. Jeżeli ktoś chciałby
budować karierę w hotelarstwie, w
branży turystycznej to ja osobiście
gorącą polecam dużą ogólnoświatową
sieć hotelarską, czyli sieć HILTON.


