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WSZYSCY JESTEŚMY W HOTELARSTWIE OD
SIEBIE ZALEŻNI
Wywiad przeprowadził Dawid Thom

Absolwent Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim, z hotelarstwem
związany jest od ponad 15 lat. Swoją karierę zawodową rozpoczął w obiektach marki
Hilton -pracował w hotelach w Europie oraz na Półwyspie Arabskim. Odpowiadał
m.in. za działania z obszaru gastronomii oraz za zarządzanie operacyjne. Zdobyte
doświadczenie pozwoliło mu rozwijać jego największą pasję, czyli pracę z ludźmi.

Piotr Bubnowski
Hotel Manager
Hotel Bristol
The LUXURY Collection,
Warsaw

Swój prywatny czas Piotr spędza bardzo aktywnie - jest miłośnikiem wszelkich
aktywności na świeżym powietrzu, uwielbia górskie wyprawy i grę w tenisa. Jest
pasjonatem nowych technologii. W Warszawie chce zrealizować swoje niespełnione
dotychczas marzenie - nauczyć się gry na saksofonie.
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"Docelowo
wszyscy dążymy
do sukcesu.
Liderzy często
Rola lidera w obecnych czasach jest
kluczowa. Panie Dyrektorze, jakie
wyzwania stoją przed najbardziej
doświadczonymi hotelarzami?
Zgadzam się z Tobą w stu procentach.
Rola lidera jest kluczowa i wydaję mi
się, że nie tylko w obecnych czasach,
ale zawsze była. Mam osobiste
podejście do postawy lidera i definicji
tej roli. Od razu przychodzi mi na
myśl osoba, która jest rozpoznawalna
nie tylko w social mediach, aczkolwiek
przede wszystkim udziela się przez
media społecznościowe. Mowa o Panu
Simonie Sinek, który powiedział, że
liderzy nie są odpowiedzialni za liczby,
a liderzy są odpowiedzialni za osoby,
które biorą odpowiedzialność za te
liczby. W stu procentach mogę się do
tego odnieść, ponieważ dla mnie
liderzy powinni inspirować innych.
Prawdziwi
liderzy
mają
szalenie
ogromny wpływ na rozwój osobisty
pracownika i jest to ich rola aby
takowy rozwój wspierać. Docelowo
wszyscy dążymy do sukcesu. Liderzy
często chcą być w pobliżu. W obecnym
czasach dodatkowym aspektem staje
się motywacja. Wiąże się to z
odbudowaniem morale, po części,
ponieważ patrząc na sytuację w Polsce
część hoteli pozostaje zamknięta lub
pracuje w zdecydowanie obniżonym
systemie pracy. Częstym zjawiskiem
stało się również postojowe, co niestety
sprawia, że pracownicy wypadają ze
swojej rutyny.
Odnosząc się do
Hotelu Bristol musi być to zawsze
unikalne doświadczenie i te wartości
będziemy musieli jeszcze bardziej

pielęgnować. Aby to stało się faktem,
każdy lider będzie musiał napędzać
całą tę strukturę. Powinien zadawać
odpowiednie pytania i mobilizować
zespół wraz z budową planów na
przyszłość.
Zalecam
wszystkim
myślenie poza schematem. Raz jeszcze
podkreślę, że rola lidera to worek
pełen zadań i wyzwań, więc lider
przede
wszystkim
musi
się
zaopiekować zespołem. Jednakowo
istotną kwestią i cechą charakteru
lidera jest także aktywne działanie na
polu pomocy tym, którzy są w
potrzebie. W trudnych czasach jest to
niezwykle ważne i odzwierciedla
charakter danej osoby lub instytucji,
która niesie pomoc innym.
Jak będzie hotelarstwo w roku 2021 i
jakie cele stawia sobie Hotel Bristol?
Miejmy nadzieję, że hotelarstwo w
roku 2021 będzie się odbudowywać i
tutaj oczywiście wszystko zależy od
tego jak rynek krajowy i zagraniczny
będzie reagował na to, co dzieje się i
jak
szybko
rośnie
liczba
osób
zaszczepionych i co za tym idzie
sytuacja ekonomiczna i socjalna na
świecie i w kraju. To na pewno będzie
kluczowe i wpłynie na sytuacje
podróżowania
bez
większych
restrykcji.
Co
naprawdę
napawa
optymizmem, to fakt, że na polskim
rynku mamy zapowiedziane otwarcie
kilku nowych hoteli.
Cele Hotelu
Bristol?
Zdecydowanie
będziemy
kontynuować pozycjonowanie naszego
hotelu jako prawdziwego luksusowego
obiektu, w mojej opinii lidera na rynku

chcą być w
pobliżu. W
obecnym czasach
dodatkowym
aspektem staje się
motywacja.
Wiąże się to z
odbudowaniem
morale, po części,
ponieważ patrząc
na sytuację w
Polsce część hoteli
pozostaje
zamknięta lub
pracuje w
zdecydowanie
obniżonym
systemie pracy."
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w Warszawie, kontynuując to w czym
jesteśmy najlepsi i doceniani przez
naszych gości - spersonalizowany
serwis,
niezapomniane
i
bogate
doświadczenie gościa, jak i autentycznej
i indywidualnej obsługi. To wszystko
jest oczywiście oparte na długoletnim
dziedzictwie. Nasza autentyczność i
kultura zespołowa to tylko niektóre z
aspektów, dla których zdecydowałem
się dołączyć do hotelowego zespołu.
Jakie
są
Pana
długoterminowe
zawodowe plany i marzenia?
Niby jest to łatwe pytanie, a nie jest
wcale tak łatwo na nie odpowiedzieć, bo
minęło już 17 lat, od kiedy zacząłem
pracę w hotelarstwie i nie widzę siebie
pracującego nigdzie indziej, niż w tej
branży. Zależy mi na tym, aby
kontynuować
pracę
w
markach
luksusowych. Co jest istotne to, że z
marką Marriott związany jestem od
niedawna, bo ostatnie 12 lat przed
przyjściem
do
hotelu
Bristol
pracowałem w sieci Hilton, więc
zdecydowanie chciałbym pozostać z
siecią Marriott, ponieważ wierzę w
wartości, z których Marriott jest znany i
które są bliskie moim
Oczywiście,
chciałbym się nadal rozwijać. Tak długo
jak jesteśmy otwarci i potrafimy słuchać
ze zrozumieniem, to ciągle możemy się
uczyć czegoś nowego od naszych
pracowników,
przełożonych,
czy
kolegów. Nie ukrywam, że chciałbym
też jeszcze „zwiedzić” parę krajów, więc
nie wykluczam pracy nawet na innych
kontynentach.

Wcześniej wspominano o planach, w
takim razie zadam pytanie również o
Pańskie obawy.
Okazało się, że Covid-19 nieźle
namieszał w gospodarkach rynkowych
większości państw a co za tym idzie
również na naszym rodzimym rynku.
Sytuacja
ta
ma
w
większości
przypadków zdecydowanie negatywny
wpływ na sferę zarówno profesjonalną,
jak i prywatną. Życzę wszystkim i także
sobie przede wszystkim zdrowia, bo to
jest najważniejsze, a w tej pandemicznej
sytuacji jeszcze bardziej to zostało
uwidocznione. Obawy zawodowe? Nie
mam wielu obaw i wydaje mi się, że
jestem na tyle adaptacyjny, mam
wiedzę i doświadczenie, że jeśli coś
nieprzewidzianego
miałoby
mieć
miejsce,
to
potrafiłbym
się
zaadaptować. Zawsze to mówiłem i w
to wierze, że żadna praca nie hańbi.
Niepokoję się też trochę sytuacją
klimatyczna w naszym kraju, jak i na
świecie. Dodatkowo, choć nie jest to
jeszcze
obawa,
jednak
sprawa
automatyzacji w sieciach hotelowych
jest na moim radarze. Ja jestem
hotelarzem „starej daty” i uważam, że
automatyzacja jest potrzebna i jeśli jest
dobrze
wykorzystywana
to
zdecydowanie
pomaga,
ale
nie
chciałbym, żeby ta automatyzacja za
daleko się posunęła, bo jednak kontakt
z
klientem,
kontakt
gościa
z
pracownikiem jest bardzo ważny i
stanowi nierozłączną część Guest
Experience.

"Istotną kwestią i
cechą charakteru
lidera jest także
aktywne
działanie na polu
pomocy tym,
którzy są w
potrzebie. W
trudnych czasach
jest to niezwykle
ważne i
odzwierciedla
charakter danej
osoby lub
instytucji, która
niesie pomoc
innym."

FEBRUARY 2021 VOL. 10

Czy spotkał Pan w swoim zawodowym
życiu osobę, którą przyczyniła się do
Pańskiego sukcesu?
Jest wiele takich osób, z którymi jestem
związany zarówno personalnie, jak i
zawodowo. Jedną z nich jest mój
dziadek, który pomógł mi wyjechać do
Wielkiej Brytanii zaraz po ukończeniu
studiów. Dodatkowo jest parę osób, ale
to nie byłoby fair wspominać o nich
bezpośrednio, ponieważ wydaje mi się,
że w każdej pracy i na każdym
stanowisku na jakim pracowałem,
niezależnie w jakim to kraju było,
spotkałem się z osobami, od których
starałem się uczyć fachu, i także
miękkich umiejętności i kompetencji.
Mogę powiedzieć, że pierwszą osobą,
która wprowadziła mnie do świata
hotelarstwa był mój pierwszy manager,
w dziale bankietów w Londynie. To
właśnie on powiedział mi coś, co bardzo
utkwiło w mojej pamięci - powiedział,
że hotel jest jak teatr. I tak jak w teatrze
jest
dużo
przygotowań
przed
przedstawieniem, które mają miejsce za
zamknięta kurtyną, czyli to, czego
widzowie nie widzą, nie mają do tego
dostępu. Na scenie się gra i dostarcza
doświadczenie, za które goście tudzież
widzowie płacą, więc nawet jeśli coś się
sypie, coś nie działa, to przedstawienie
dalej musi się toczyć. Oczywiście
później można coś poprawić, ale to już
za zamkniętą kurtyną. Pamiętam to
bardzo dobrze, tak jak wiele innych
osób, które przyczyniły się do mojego

rozwoju i tak jak powiedziałem - w
każdej pracy mógłbym wskazać kogoś,
kto wspomógł mój rozwój i komu
jestem za to ogromnie wdzięczny.
Posiada Pan bogate doświadczenie
zdobyte za granicami Polski - czym
różni się praca w naszym kraju od
pracy zagranicą?
Ciężko jest mi powiedzieć, ponieważ
gdy przyjechałem do Polski to był
pełen lockdown, więc nie miałem
okazji pracować z całym zespołem,
tudzież poznać rynku polskiego,
ponieważ wszystko było pozamykane.
Uważam, że byłoby nie fair, żeby takie
porównanie z mojej strony padło.
Wydaje mi się, że „hospitality” jest na
tyle międzynarodowym pojęciem, że
różnic dużych nie ma i nie powinno
być. Jesteśmy dla gości, serwujemy
gościom, nie istniejemy bez gości. Ten
cały biznes jest umiejscowiony właśnie
w ten sposób i tak jest stworzony, więc
pracownicy hotelowi i ich podejście
do fachu jest zbliżone. Istnieją różnice
w dynamice pracy i w podejściu.
Wydaje mi się, że jednak rynek
międzynarodowy, np. rynek angielski,
tudzież rynek w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich jest podobny,
aczkolwiek mamy większy przekrój
pracowników ze wszystkich zakątków
świata, czyli “międzynarodowość” jest
troszkę większa, a co za tym idzie
można się wiele nauczyć i dowiedzieć
o innych kulturach i obyczajach.

"Mogę powiedzieć,
że pierwszą osobą,
która
wprowadziła mnie
do świata
hotelarstwa był
mój pierwszy
manager, w dziale
bankietów w
Londynie. To
właśnie on
powiedział mi coś,
co bardzo utkwiło
w mojej pamięci powiedział, że
hotel jest jak
teatr."
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Myślę, że będę mógł bardziej dogłębnie na to pytanie
odpowiedzieć, pod koniec roku 2021, kiedy rynek się
otworzy. Już teraz zachęcam do rozmowy za rok.
Był Pan związany z hotelami w Londynie, Dubaju,
Edynburgu oraz obecnie w Warszawie. Czy miasta te
to przypadek, czy do któregoś z nich czuje Pan
sentyment lub słabość?
Do wszystkich wspomnianych miejsc czuję sentyment
i słabość. Po studiach wyjechałem do Londynu i
spędziłem tam ponad 12 lat. Londyn jest piękny,
naprawdę polecam wszystkim zwiedzić to miasto. Tam
zaczynałem
karierę,
zdobywałem
pierwsze
doświadczenia, nawiązałem przyjaźnie, które trwają do
dziś, więc zdecydowanie czuje sentyment do tego
miasta. Edynburg to super ludzie, bliskość natury,
życie w ciągłym w ruchu, aczkolwiek nigdy się tego w
negatywny sposób nie odczuwa. Bardzo przyjazna
branża hotelarska i drugie po Londynie miasto z
największą ilością restauracji w Wielkie Brytanii.
Dubaj to z kolei trochę inna dynamika, inne
oczekiwania,
ale
zdecydowanie
miasto
warte
zwiedzenia, a także i zdobycia doświadczenia, jeśli to
możliwe. A Warszawa, w ogóle Polska... Zmieniliśmy
się i rozwinęliśmy niesamowicie jako kraj. Pamiętam
Polskę 17 lat temu, a teraz - rozwinęliśmy się
gospodarczo jak też hotelarsko. Zmiany to nie
przypadek. Do każdego miasta i kraju, w którym
pracowałem czuję sentyment podyktowany moim
rozwojem zawodowym i sprawami personalnymi.
Patrząc na Warszawę, oferta pracy Hotelu Bristol nie
przychodzi codziennie, więc tutaj to naprawdę ciężko
było odmówić, szczególnie, że miałem okazję spotkać
się z pracownikami i zespołem jeszcze przed
podjęciem decyzji. Po poznaniu jak niesamowity
zespół pracuje w hotelu, podjęcie decyzji było już dużo
łatwiejsze. Jestem niesamowicie zadowolony z tego
faktu, iż mogę być częścią zespołu Hotelu Bristol.

Co sprawiło, że jest Pan dziś tu, gdzie jest?
Wydaję mi się, a właściwie jestem pewny, że ustanowiłem w
swoim profesjonalnym życiu parę priorytetów, które
chciałem osiągnąć i co ważne, stawiałem sobie cele możliwe
do zrealizowania. Były to kroki realistyczne, takie stopniowe
“krok po kroku”. Wyjechałem za granicę po studiach, żeby
najzwyczajniej w świecie zarobić pieniądze, zacząłem pracę
w hotelarstwie i okazało się, że lubię kontakt z gośćmi. Praca
w hotelarstwie to jest przede wszystkim relacja z ludźmi, w
niektórych działach kontakt jest większy, w niektórych
mniejszy. Później okazało się, że nie tylko doświadczenie
liczy się w tej pracy, a także chęć pracy i rozwoju. To właśnie
mnie wtedy urzekło, że mając chęci, starając się trochę
bardziej, zostałem zauważony i ktoś we mnie zainwestował
swój czas i pomógł w moim profesjonalnym rozwoju. Jeden
z moich pierwszych managerów kiedyś mi powiedział, że
niestety nie zostaje się General Managerem w ciągu dwóch,
trzech lat, więc powinienem sobie stawiać cele realistyczne
pomagające w rozwoju i takie właśnie stawiałem.
Pokierowałem swoją karierą w sposób przemyślany i w
sposób, który pozwoliłby mi w każdym kolejnym kroku
rozwinąć się, zdobyć nowe doświadczenia i umiejętności w
swojej specjalizacji, a później w innych departamentach.
Silna wola oraz determinacja, bo nic nie przychodzi za
darmo. Wydaje mi się, że ta zasada ‘ile człowiek włoży
wysiłku, tyle z tego rezultatów będzie miał’ ma znaczenie. Po
części trochę szczęścia, bo jednak trzeba mieć trochę
szczęścia w życiu. To też ludzie, z którymi pracowałem, moi
managerowie, współpracownicy i pracownicy. Bycie
otwartym na feedback. Słuchanie, bycie otwartym na
“inność”. Wiara w siebie, inwestowanie prywatnego czasu w
nauczanie, w literaturę, w poznawanie nowych zagadnień, w
poznawanie innowacji. Wszystkie te wspomniane powyżej
aspekty pomogły mi pokierować i rozwijać moją karierę.
Nic nie bierze się z przypadku, trzeba włożyć sporo wysiłku,
nakreślić swoje cele i się nie poddawać.
Bristol to bardzo znana marka, wobec której mamy bardzo
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wysokie oczekiwania. Jak utrzymać
najwyższa jakość i nie zniechęcać
swoich współpracowników do ciężkiej
pracy?
Wydaję
mi
się,
że
powinniśmy
porozmawiać o definicji ciężkiej pracy,
bo każdy może inaczej to rozumieć.
Bristol jako marka luksusowa oferuje
naszym
gościom
luksusowe
doświadczenia, a co z tym się wiąże,
pracodawca musi posiadać zestaw
narzędzi, przepisów, procedur, także
liczbę pracowników, które umożliwiają
nam dostarczenie tego luksusowego
spersonalizowanego doświadczenia. W
hotelu Bristol, tak jak wcześniej
wspomniałem
wiele
zależy
od
indywidualnego podejścia do każdego
gościa, a to zawsze było i jest naszą siłą
zespołu. Dla mnie najważniejszym
aspektem, który pomaga utrzymać
najwyższe standardy serwisu, a zarazem
buduje morale zespołu, zawsze był i
zawsze będzie bezpośredni kontakt z
pracownikami. Codzienne rozmowy,
spotkania i briefingi. Dialogi dotyczący
tych
rzeczy,
które
wyszły
nam
wspaniale i tych punktów, które nie do
końca nam się udały i zrozumienie,
dlaczego i co możemy zrobić, żeby w
przyszłości to się nie powtórzyło. To
także słuchanie i rozmowy z Gośćmi,
zrozumienie i przewidywanie ich
oczekiwań i potrzeb, myślenie outside
the box i tzw. „can do attitude”
Bardziej zależy Panu na tym, żeby
robić coś dobrego czy na tym, żeby
robić coś dobrze?

Bardzo ciekawe pytanie. Zawsze się
starałem, staram i będę się starać
wykonywać swoją pracę w sposób
dobry, a co to znaczy dobry? To
sposób, który odzwierciedla kulturę
firmy, w której pracuję. Zawsze
wybieram firmę i miejsce pracy, gdzie
ta kultura odpowiada moim własnym
przekonaniom, więc jest ta synergia.
Wtedy o wiele łatwiej pracować w
sposób dobry, w związku z czym
robienie czegoś dobrego się zazębia.
Same słowa hospitality i hospitable
oznaczają bycie gościnnym, bycie
przyjaznym, otwartym, więc ten sens
pracy sam w sobie to już jest robienie
czegoś dobrego. Zapewniamy pewne
doświadczenia
naszym
gościom,
klientom i pracownikom i to są
doświadczenia dobre, doświadczenia
niezwykłe, jedyne w swoim rodzaju,
spersonalizowane. Dla mnie robienie
czegoś dobrego to jest właśnie
robienie tego w sposób dobry, a też
robienie czegoś w sposób dobry to jest
robienie czegoś od serca, czyli znowu
wracamy do kultury pracy, do kultury
firmy i do samego znaczenia słowa
hospitality i jedno, i drugie jest z tym
związane. Mogę dodać, że ja zawsze na
to patrzę w ten sposób, że opiekujemy
się sobą wzajemnie. Ja opiekuję się
naszymi pracownikami. To jest super
ważne, tak jak wspomniałem, zespół
buduje
się
latami,
więc
ten
odpowiedni stosunek do pracowników
jest kluczowy. Ostatnią rzeczą jest już
podjęte przeze mnie pomaganie
słabszym i tym w potrzebie. Jeśli
wszystkie wyżej wymienione aspekty

"Dla mnie
robienie czegoś
dobrego
to jest właśnie
robienie tego w
sposób dobry, a
też robienie
czegoś w sposób
dobry to jest
robienie czegoś
od serca."
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"Przypomniało mi
to starą prawdę,
robi dobrze, to na pewno robi się coś
dobrego.
Jakie jest Pana ulubione wspomnienie
związane z hotelarstwem?
Uff, tutaj potrzebujemy następnych
paru godzin, żeby na to pytanie
odpowiedzieć. To nie jest jedno
wspomnienie
jest
lista
tych
wspomnień.
Mam
mnóstwo
wspaniałych wspomnień i w większości
jest to związane z pracą z ludźmi,
szczególnie w hotelarstwie. Ludzie
tworzą
zespół,
a
zespół
tworzy
dynamikę miejsca. Przede wszystkim
przyjaźnie, które zawarłem, które
mówiąc kolokwialnie są porozrzucane
teraz po całym świecie. To jest
niesamowite,
że
można
podnieść
telefon i porozmawiać z kimś, kto jest
teraz w Australii czy Afryce. Ludzie,
sami w sobie nie są wspomnieniami, ale
je współtworzą i są ich częścią. To jest
super ważne. Było też mnóstwo takich
momentów, kiedy miałem okazję
pomóc
moim
kolegom
lub
pracownikom w ich profesjonalnym i
osobistym rozwoju i to również są dla
mnie kluczowe wspomnienia. „Łatwiej”
jest być managerem niż liderem, ja dążę
do tego, żeby być dobry managerem i
jeszcze lepszym liderem. Mam paru
znajomych, którzy zajmują podobne
stanowiska do mojego, a opiekowałem
się nimi na początku mojej i ich kariery,
kiedy zaczynali i wierzę, że w jakimś
stopniu
przyczyniłem się do ich
rozwoju. Jest jedno takie wspomnienie,
które naprawdę zapadło mi w pamięci.
Miałem okazję opiekować się światowej

klasy aktorem, Tomem Cruisem.
Było to czas mojej pracy w Londynie.
Jedną ze scen kręcili przy Trafalgar
Square. Po premierze filmu odbył się
wywiad z nim na dachu mojego hotelu
w rooftop barze. Opiekowałem się
tym wydarzeniem. Miałem okazję
odbierać Toma Cruise'a sprzed hotelu
i opiekować się nim podczas jego
pobytu
w
hotelu.
Kiedy
odprowadzaliśmy Toma do jego
limuzyny, to w lobby hotelu jakiś
mały chłopiec wpadł na niego i
zapytał, czy może sobie zrobić z nim
zdjęcie i rzeczywiście, Tom był bardzo
profesjonalny i się zgodził. Chłopak
był tak przejęty, że nie popatrzył
nawet w ten aparat i uciekł, lecz Tom
go zawołał i powiedział: “Pokaż mi to
zdjęcie, czy na pewno dobrze wyszło”.
Okazało się, że nie wyszło zupełnie
wyraźnie i zrobili je jeszcze raz. To
mnie naprawdę urzekło. Oczywiście ,
to
zachowanie
mogło
być
odzwierciedleniem
gwiazdorskiego
zachowania, jednakże było to bardzo
miłe i naturalne. Zauważyłem takie
ludzkie zachowanie, szczególnie cenne
patrząc na gwiazdę takiego formatu.
Przypomniało mi to starą prawdę, że
nieważne na jakim jest się stanowisku,
nieważne, co się osiągnęło, zawsze
powinniśmy traktować się po ludzku,
bo wszyscy jesteśmy w hotelarstwie od
siebie zależni i każdy pełni równie
istotną rolę w zespole hotelowym i
nigdy
o
tym
nie
powinniśmy
zapomnieć.
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