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Piętnastoletnie doświadczenie w branży hotelarskiej, zarówno w działach
operacyjnych jak i sprzedażowych. Pracował dla takich marek hotelowych
jak Sofitel, Scandic, Best Western, obecnie w pierwszym hotelu sieci Motel
One w Polsce. Ukończył studia na Wyższej Szkole Handlowej we
Wrocławiu, licencjat z Gospodarki Turystycznej gdzie analizował
segmentację klienta w turystyce biznesowej oraz tytuł magistra z
Zarządzania w Hotelarstwie w tematyce Revenue Management’u.
Zwolennik praktycznego podejścia do hotelarstwa oraz otwartej
komunikacji. Stawia ludzi zawsze na pierwszym miejscu.
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"Nasz Zespół
szkolił się w
Berlinie,
Motel One jako swój pierwszy obiekt w
Polsce
otworzył
Motel
One
w
Warszawie,
którego
wnętrza
inspirowane są twórczością Fryderyka
Chopina, wybitnego kompozytora i
pianisty. Ślady twórczości Chopina
znajdziemy w każdym zakątku hotelu.
Jak nawiązanie do muzyki i twórczości
Chopina wpływa na odbiór hotelu
przez gości i co za tym idzie, jaki jest
przeważający segment odwiedzających
hotel gości?

Może zacznę od tego, dlaczego
Fryderyk Chopin. Po pierwsze Motel
One w swojej filozofii ma podejście, że
pokoje hotelowe w każdym kraju i
każdym mieście są do siebie mniej
więcej podobne. Chodzi o kwestię
psychologicznego podejścia do stałych
przyzwyczajeń dla naszych gości.
Jesteśmy siecią, która ma bardzo dużo
lojalnych gości w całej Europie posiadamy ponad 5 mln aktywnych
uczestników w naszym programie
lojalnościowym
BeOne.
Są
oni
przyzwyczajeni do pewnych układów
funkcjonalnych,
rozmieszczenia
i
wielkości
pomieszczeń,
a
także
zastosowanych materiałów. Z drugiej
strony
siedzimy
obecnie
w
boardroomie,
który
jest
pięknie
nasycony Chopinem. O ile pokoje są
do siebie bardzo zbliżone, to części
wspólne, czyli nasz One Lounge,
zawsze
posiadają
indywidualną
tematykę. My dzięki temu, że na
Tamce mamy znakomitych sąsiadów,
czyli muzeum Fryderyka Chopina,
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
i Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka

Chopina naturalnym stało się, że
Chopin jest tematem przewodnim,
który wybraliśmy dla naszego hotelu.
W 2019 roku, kiedy się otworzyliśmy
mieliśmy
bardzo
dużo
osób
związanych ze światem designu i
muzyki,
którzy
po
wszystkich
publikacjach usłyszeli, że w naszym
hotelu
występują
nietypowe
rozwiązania inspirowane tym wielkim
kompozytorem. Są to chociażby stare
manuskrypty
na
ścianie,
które
otrzymaliśmy
od
Narodowego
Instytutu
Fryderyka
Chopina,
5
szklanych stołów firmy BAXTER, które
zostały stworzone specjalnie dla nas.
Posiadamy również popiersia Chopina,
kanapy w kształcie klawiszy fortepianu,
bardzo dużo albumów na temat jego
twórczości,
piękny
mural
warszawskiego artysty przedstawiający
Fryderyka Chopina na ścianie w lobby
przy wejściu oraz specjalnie tworzone
dla nas grafiki w pokojach hotelowych.
Wiele osób było zainteresowanych
designem, który jest nietypowy dla
standardowych sieci i przyjeżdżało
tylko po to, aby zobaczyć na czym One
Lounge polega. To jest wspólna
przestrzeń (prawie 400 m), gdzie w
otoczeniu Fryderyka Chopina można
zjeść śniadanie czy napić się dobrego
drinka. Sama koncepcja sieci Motel
One to sieć bardziej biznesowa. Mamy
stałych
gości,
którzy
doceniają
prostotę, wygodne łóżko, szybkie
śniadanie, organiczny bufet, bardzo
szybki Internet, proste procedury
zameldowania i wymeldowania, ale
nasze drzwi są również otwarte dla
pobytów turystycznych, których przez
wakacje zawsze mamy bardzo dużo.

Monachium,
Manchesterze,
Glasgow i
Barcelonie –
według Motel
One, najlepiej
się nauczyć
pewnej filozofii
będąc jej
częścią. Osoby
spały w tym
hotelu,
zobaczyły
funkcjonowanie
z perspektywy
gościa[..]"
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Zarządza Pan pierwszym hotelem grupy Motel One w
Polsce, czy można powiedzieć, że przeciera Pan szlaki
dla kolejnych? Jakie są plany ekspansji sieci w Polsce?
Tak, “przecieranie szlaków” to jest bardzo trafne
określenie, dlatego że moim celem nadrzędnym było
wprowadzenie sieci Motel One do nowego kraju. Stało się
to świetną przygodą, ale też dużym wyzwaniem, dlatego
że każda sieć ma swoją filozofię, ustalone zwyczaje,
przyzwyczajenia i sposoby. Jest dużo pracy organicznej,
żeby dostosować pewien model funkcjonowania sieci na
rynkach (głównie niemieckim) do schematu polskiego.
Przed otwarciem hotelu każdy pracownik został wysłany
na dwutygodniowy trening zwany induction. To jest
standardowa procedura, gdzie pracownik zostaje wysłany
do jednego czy dwóch Motel One w Europie. Nasz zespół
szkolił się w Berlinie, Monachium, Manchesterze,
Glasgow i Barcelonie. Według Motel One najlepiej się
nauczyć pewnej filozofii będąc częścią jej. Osoby spały w
danych hotelach i zobaczyły jego funkcjonowanie z
perspektywy gościa, a potem pracowały na zmianach w
zależności od swoich stanowisk pracy i to było
najlepszym sposobem na to, żeby wciągnąć ich do tego
świata Motel One.
Odpowiadając na drugą część tego pytania - tak, Motel
One jest zainteresowany dalszą ekspansją w Polsce.
Zarówno przed kryzysem, jak i w jego trakcie było
prowadzonych wiele rozmów - niektóre są bliższe
realizacji, niektóre dalsze. Są to bardzo skomplikowane
tematy, które są po stronie naszego działu rozwoju w
Monachium i jestem przekonany, że na pewno w
najbliższym czasie pojawi się jeden, a może nawet kilka
hoteli sieci Motel One w Polsce.
Jak
z
perspektywy
kilku
lat
działalności
na
warszawskim, konkurencyjnym rynku hotelarskim
może Pan określić pozycję swojego hotelu?
To jest bardzo dobre i bardzo trudne pytanie. Motel One
otworzył się w lipcu 2019 roku, więc naturalnym jest fakt,
że pierwsze dwa miesiące były skomplikowane. Wejście

nowej sieci na rynek wymaga bardzo dużo pracy
związanej z przekonywaniem klientów korporacyjnych i
naszych gości do pewnego modelu. Motel One ma
bardzo prostą i transparentną politykę cenową – dajemy
tzw. „price promise”. Jest to obietnica i gwarancja ceny
niezależnie od tego co by się działo na rynku. Jesteśmy
takim stabilnym miejscem i to nas wyróżnia.
Wchodziliśmy na rynek w lipcu i w sierpniu, gdzie nie
było jeszcze takiego rozpędu. Wrzesień i październik
2019 przekroczyły absolutnie nasze oczekiwania.
Ubolewam, że nie było dłuższego czasu na rozpęd, bo
zaraz uderzyliśmy w początek 2020 roku, który rozbił
całe hotelarstwo - nie tylko w Warszawie, ale w dużej
mierze w całej Polsce i Europie. Nie mogę tak do końca
porównać naszej pracy, bo uważam, że okres jednego
roku, w normalnych warunkach działania, jest takim
wyznacznikiem, na bazie którego można badać swoją
skuteczność. Można za pomocą różnych narzędzi
porównać wyniki rynkowe, zrobić analizy i sprawdzić czy
nasza polityka cenowa przyniosła rezultaty, które
spełniłyby
nasze
oczekiwania.
Początek
naszej
działalności był bardzo dobry i rok 2019 zakończyliśmy z
większym wynikiem finansowym niż się spodziewaliśmy,
więc uważam, że bardzo dobrze rozpoczęliśmy naszą
przygodę na rynku warszawskim. Niestety bardzo szybko
dostaliśmy też przeszkodę nie do pokonania i wydaję mi
się, że dopiero kiedy sytuacja na rynku się ustabilizuje to
będziemy musieli zrobić ponowny pre-opening,
aczkolwiek wierzę, że Motel One znajdzie swoje stabilne
miejsce na rynku. Póki co jestem bardzo dużym
optymistą i cieszę się, że mieliśmy ten czas, te kilka
miesięcy, żeby pokazać nasze umiejętności i możliwości,
bo to też daje dla sieci obraz, że Polska jest już gotowa na
trochę inny model biznesowy. Początki są oczywiście
trudne, natomiast później przekonywanie gości idzie
dosyć łatwo. Zawsze mówię swojemu działowi sprzedaży,
że ciężko sprzedać naszą sieć przez telefon. Należy
zaprosić do nas gościa, bo on na miejscu zobaczy czym
jest Motel One, poczuje naszą filozofię. Standardy
standardami, design designem, ale kluczową rolę
odgrywają pracownicy – mam świetny zespół
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profesjonalistów, którzy są prawdziwymi hotelarzami.
Przeglądając
opinie
na
popularnych
serwisach
rezerwacyjnych większość dotycząca Pańskiego hotelu
jest na wysokim poziomie, tj. ponad 9 pkt. Czy może
Pan uchylić rąbka tajemnicy sukcesu i popularności
marki?
To zacznę od popularności i sukcesu marki. Wydaję mi
się, że popularność i sukces marki polega na tym, że
została założona z pasji i przez ludzi z pasją, którzy są
hotelarzami. Dieter Müller to hotelarz od zarania
dziejów, który tak naprawdę przeszedł już na emeryturę i
stwierdził, że za dużo ma jeszcze energii i chęci i chciałby
ją spożytkować. Stworzył więc coś, co zawsze chciał
stworzyć. Miał swoją wizję przed 2000 rokiem i
powiedział, że jeżeli ma pracować w hotelu to chce, żeby
to było tak, jak on wyobraża sobie podróżowanie.
Stworzył Motel One, który zaczynał jako klasyczny motel.
Chciał pobawić się formą i treścią i przez lata to
ewoluowało. Pamiętajmy, że Motel One jest rodzinną
firmą - prowadzi ją Dieter Müller z żoną i synem
Danielem Müllerem, który jest naszym COO. Wszyscy
hotelarze, którzy obracali się w jego otoczeniu dołączyli
do Motel One i teraz jest to jedna duża rodzina, która
rozwinęła się na 76 hoteli przez okres 20 lat. Jest to
bardzo silna dynamika wzrostu, natomiast mimo tego
rozwoju rodzina pozostaje głównymi udziałowcami i to
jest ich firma. To jest sieć, która nie ma zbyt
skomplikowanych struktur i właśnie w tej prostocie jest
całe piękno. Pierwszego dnia, kiedy jedzie się do
Monachium to organizowane jest spotkanie ze
wszystkimi. Je się obiad w restauracji, a później jedzie się
do biura Dietera Mullera. W innych sieciach jest to raczej
niespotykane. Nie ma dystansów i to też powoduje, że
czuje się częścią Motel One i tej rodzinnej filozofii.
Zawsze uważałem, że jeżeli pracownicy, my wszyscy
poczujemy się częścią czegoś, to łatwiej nam będzie tą
filozofię przekazywać naszym gościom. Wydaję mi się, że
sukces czy europejski, czy polski Motel One polega na
tym, że to nie jest „udawane” i wszystko jest naturalne.
Widzimy, że goście potrzebują właśnie takich konceptów,

gdzie przykładamy niebywałą czujność i skupienie na
jakość obsługi gościa, na czystość, która uważam, że jest u
nas na absolutnie najwyższym poziomie. To jest
połączenie zarówno naszych procedur, doświadczenia,
jak i właściwego doboru pracowników. Ta forma
pokazuje, że spełniamy potrzebę rynku, która jest w
stanie zapłacić daną cenę za daną jakość. Nasze wyniki
powyżej 9 pkt nie zmieniają się od 2019 roku. Jesteśmy
nie tylko liderem w naszym segmencie, ale jednym z
najlepiej ocenianych hoteli w Warszawie. Mam zespół
ludzi z pasją - tu nikt nie pracuje, bo musi. Tu pracują
ludzie, bo im na tym zależy. Wiedzą, że są częścią
mechanizmu i ich praca tutaj jest po pierwsze doceniana, po drugie - dobrze wynagradzana (to istotne),
a po trzecie - wiedzą, że jeżeli będą dobrze pracować to
to nie jest ostatni Motel One w Polsce. Jest dużo osób,
które liczą na to, że po jakimś czasie może dostaną szansę
pracy na wyższym stanowisku, a my mocno wspieramy
rozwój naszych pracowników. Mamy osoby, które
pracowały w Motel One za granicą i przyjechały. Nasza
kierownik housekeeping’u pracowała 5 lat w Motel One w
Edynburgu, nasz Supervisor śniadań pracował 4 lata w
Motel One w Edynburgu. Otworzyliśmy się i ja z wielką
radością przyjąłem osoby, które mają doświadczenie,
może nie na rynku polskim, ale w aspektach jakości
Motel One. Wydaje mi się, że taka mieszanka osobowa
ma ogromną wartość. Zespół był dobierany głównie
przeze mnie, kierownictwo naturalnie, a później
rozmawialiśmy ze wszystkimi pracownikami, którzy
chcieli podjąć pracę z nami. Jesteśmy taką małą rodziną i
przyjaciółmi i myślę, że to jest szalenie istotne.
Oczywiście są struktury i ktoś za coś bierze
odpowiedzialność, natomiast sama sieć ma takie
podejście bardziej rodzinne, przyjacielskie. Przed
kryzysem raz w roku było organizowane tzw. One Cup.
W 2019 roku był to turniej piłkarski organizowany w
Paryżu, gdzie wszystkie hotele wysłały swoje drużyny
piłkarskie - Polska również. Świetna przygoda,
dwudniowa wycieczka do Paryża. Sieć za to wszystko
oczywiście płaciła. Inwestują również w rozwój i edukację
- 3 razy w roku każdy pracownik, niezależnie od
piastowanego stanowiska jedzie do One University do
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"To tak jak
zawsze mówię
- ja już chyba
nie potrafię nic
innego robić
tylko być
hotelarzem, bo
tak to już jest,
naszego kampusu w Monachium, żeby
być
przeszkolonym
przez
szkoleniowców
wewnętrznych
czy
zewnętrznych. To także pokazuje
ludziom, że nie są cyferkami, nie są
produktami, tylko że są częścią tego
miejsca. Każdy jest inny, ale to jest
piękne, że kompletujemy się w jedną
spójność. Chyba to jest ten sukces pasja do tego co robimy. Widzą to nasi
goście, bo wiele komentarzy jest takich,
że są ludzie uśmiechnięci, że są życzliwi
i to jest miód na moje serce, że goście
dostrzegają, że my chcemy im służyć, a
to jest istota hotelarstwa. Oczywiście jest
to też biznes, który wymaga wyników
finansowych, ale to też jest biznes, który
bez gości, bez pasji do nich, nie
przyniesie nigdy efektów. Moją rolą jest
inspirować pracowników, żeby oni też
aktywnie
uczestniczyli
w
tym
hotelarstwie. To jest bakcyl, łapie się go
albo się nie łapie. To tak jak zawsze
mówię - ja już chyba nie potrafię nic
innego robić tylko być hotelarzem, bo
tak to już jest, że jak ktoś wejdzie w ten
świat, w tą bajkę, to już w niej musi
pozostać. Cieszę się, że mam oprócz
siebie 19 innych osób, które w tej
przygodzie ze mną uczestniczą.
Jaki jest Pana styl zarządzania, jak jest
odbierany przez Pana zespół? I jeśli
mogę zapytać, co mówi o Panu Pana
zespół?
Nie wiem, bo nie jestem zwolennikiem
definiowania swojego stylu zarządzania.
Uważam, że styl zarządzania jest
zależny od sytuacji i danego człowieka.
Każdy ma swoją wrażliwość i nie mogę

powiedzieć, że mam taki styl i 19 czy
20 osób ma się dostosować. Każdy ma
inny sposób w jaki się do niego
dociera.
Niektórzy
są
bardziej
introwertyczni, ekstrawertyczni, do
niektórych trzeba głośniej i może
bezpośrednio, a do niektórych trzeba
spokojniej. Wydaję mi się, że szkopuł
tkwi w tym, żeby po prostu rozmawiać
z ludźmi, pracować z nimi, rozumieć
ich, słuchać ich i ja staram się to robić.
Nigdy się nie zastanawiałem nad tym,
jaki to jest styl. Byłem na wielu
szkoleniach i zawsze brałem jakąś
mądrość dla siebie tworząc własne
sposoby. Dla mnie istotą jest to, że
mam zespół, który jest z nami
praktycznie od samego początku, od
otwarcia i są to ludzie, którzy
przychodzą do pracy, bo chcą i lubią, a
nie bo muszą. Z każdym się witam, jak
tylko go widzę. Są to uśmiechnięte,
młode osoby, które cieszą się, że są
tutaj i mają możliwość tworzyć
świetną przygodę hotelarską w Polsce.
Co by oni o mnie powiedzieli? Trzeba
się ich zapytać, natomiast moje zasady
są bardzo proste. Jestem osobą bardzo
wymagającą, kładę też ogromny nacisk
na miłą atmosferę w pracy, ale
kluczem jest ciężka praca. Uwielbiam
każdego
swojego
pracownika,
natomiast my musimy być zespołem i
musimy tworzyć tą jedność, żeby
wszystko funkcjonowało prawidłowo.
Doceniam wszystkich uśmiechniętych,
ale przede wszystkim pracowitych
ludzi i to nie jest miejsce, gdzie można
stanąć z boku i nic nie robić tylko cały
czas jest coś do zrobienia w tym
hotelu. Uważam, że jestem osobą,

że jak ktoś
wejdzie w ten
świat, w tą
bajkę, to już w
niej musi
pozostać.
Cieszę się, że
mam oprócz
siebie 19
innych osób,
które w tej
przygodzie ze
mną
uczestniczą"
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która ma takie przywództwo przez czyny, przez
pokazanie i potrafię prawie wszystko co potrafi każdy mój
pracownik w tym hotelu i to jest chyba kluczem. Nikt się
nie rodzi dyrektorem tylko się nim staje przez
doświadczenia zawodowe. Jak trzeba stanąć za recepcją,
bo jest 120 osób czekających w kolejce, to staję i melduję.
Jak były sytuacje, gdzie bar był pełny to stałem z
chłopakami za barem i do trzeciej nad ranem
serwowaliśmy drinki. Jak jest potrzeba to pracujemy
razem - ramię w ramię. Jak trzeba ściągnąć marynarkę i
iść na zmywak, bo jest dwieście śniadań to to robię i nikt
mnie nie musi o to prosić. Wydaję mi się, że ten czas od
otwarcia pokazał, że owszem - są stanowiska, zakresy i
funkcje natomiast wszyscy jesteśmy hotelarzami. Jak jest
gość, to my musimy być kolektywem, który daje to, czego
ten gość potrzebuje. On musi mieć pewność, że my to
wszystko robimy, bo chcemy to robić. Ja za każdym
swoim pracownikiem skoczę w ogień i oni o tym dobrze
wiedzą. Jak będzie trzeba im dać reprymendę to im dam
tą reprymendę. Wydaję mi się, że pracownicy będą
mówić, że jestem normalnym człowiekiem, który nie boi
się pracy i który w razie potrzeby jest punktem wsparcia
dla nich. Czerpię przyjemność, kiedy widzę, że oni
czerpią przyjemność ze swojej pracy. Ja dbam o nich,
żeby oni dbali o moich gości. To jest takie stare
powiedzenie, które pokazuje jaka jest istota zarządzania w
hotelarstwie chyba nowoczesnym, bo dawniej to trochę
inaczej wyglądało w niektórych sieciach. Idzie nowa fala
hotelarstwa i uważam, że my liderzy, powinniśmy tego co
robimy nie traktować jako pozycję a jako postawę. Za tym
co robimy musimy coś nieść, jakaś wartość. Tylko praca,
profesjonalizm i pasja przynoszą naprawdę pozytywne
skutki.
Ostatnie miesiące to walka hoteli o utrzymanie, a wraz z
tym zaburzona polityka cenowa. Hotele 5 gwiazdkowe
oferowały pokoje za 250- 300 zł. Jak długo branża
będzie odbudowywać swój status sprzed 2020?
To jest pytanie, na które chyba nie ma odpowiedzi. Nie
mam kryształowej kuli - trudno mi powiedzieć, kiedy to
się skończy i jak długo to będzie odbudowywane. Ja

bardzo często publicznie apeluję, żeby zachować umiar.
Rozumiem, że zawsze są naciski i każdy musi robić
biznes, natomiast uważam, że powinniśmy wszyscy
wyciągać wnioski z podobnych sytuacji ekonomicznych,
które wpływały na naszą branżę. Pamiętam, kiedy w
2009 roku dużo się mówiło o tym, jakie to hotelarze
popełnili błędy, że obniżali drastycznie ceny. Sporo
hotelarzy, którzy wtedy pracowali, zapomniało o tym. Ja
zawsze wolę uczyć się na błędach innych ludzi i to jest
dobra sztuka. Wtedy nie decydowałem, tylko byłem tą
osobą, którą te decyzje dotyczyły. Teraz mam możliwość
podejmowania tych decyzji i wiem, że sporo tych
hotelarzy zajmuje podobne stanowiska i mogą
podejmować te decyzje, a podejmują czasem dziwne moim zdaniem. Nie uważam, że moje zdanie jest lepsze
czy gorsze, natomiast uważam, że istotna jest rozmowa
na ten temat. Niestety często sami sobie strzelają w
kolano tymi decyzjami, bo potem się robi kanibalizm,
zżeramy własny produkt. My tworzymy rynek
warszawski i na tym najbardziej nam powinno zależeć.
Ten rynek ma swoją wartość, globalnie, na świecie, w
Europie i w Polsce. Jesteśmy stolicą rozwijającego się
kraju europejskiego. Nasza dynamika wzrostu przez lata
była większa niż w innych krajach Europy i nie
rozumiem, dlaczego, jeżeli budowaliśmy ten rynek, tą
cenę, tą jakością, którą tutaj mamy to teraz robimy coś,
co nas cofa znowu o 5 lat. To jest krótkowzroczność w
podejmowaniu decyzji. To nie jest strategia, to nie jest
taktyka, ja nazywam to po prostu brakiem rozsądku.
Rozumiem, że czasem ma się szefa, który ciśnie, żeby był
wynik, ale czasem trzeba stanąć i powiedzieć, że się nie
da, że zrobimy sobie krzywdę, jeżeli nie poczekamy.
Obniżenie ceny oczywiście może wygenerować większy
popyt, jeżeli tylko ten popyt istnieje na danym rynku. My
nie mamy tego rynku teraz, bo jest wszystko
pozamykane. Dla mnie to jest niezrozumiała polityka, bo
skoro zostają nam pewne stale koszty utrzymania tj.
podatki, pracownicy, koszty higieny związanej z
kryzysem to, dlaczego obniżać te ceny? Skoro działy
sprzedaży miały podwyższać te ceny ze względu na
wyższe koszty to nagle wszystko to, co powiedzieli
sprzedawcy przez lata traci sens i ważność. Ja bym stracił
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zaufanie, gdybym był konsumentem.
Przecież mówiliście, że wszystko drożeje,
a teraz w kryzysie obniżacie cenę o 25%?
Nie rozumiem tego. Uważam, że są to
nierozsądne decyzje. Po pierwsze nie
wiadomo, kiedy kryzys się skończy.
Uważam, że tylko rozsądne działania
mogą spowodować odbudowę rynku do
odpowiedniego poziomu. Każda sieć ma
budynek,
koszty
stałe,
które
są
kalkulowane
na
bazie
pewnych
przychodów,
więc
jeżeli
my
nie
będziemy naszymi działaniami dążyć do
tego, żeby wskaźniki były podobne do
tych w 2019 roku, to nigdy nasze wyniki
nie będą takie, jakbyśmy chcieli, bo nikt
nam nagle nie obniży kosztów. Jeżeli ktoś
obniża cenę to prawdopodobnie obniża
jakość. Jestem zwolennikiem tezy, że
jedno z drugim ma zawsze pewną
spójność. Może jest to coś gorszego,
mniej się ktoś do czegoś przykłada, mniej
jest ludzi do obsługi. Nie da się obniżyć
ceny bez utraty jakości, nie przy
drastycznych
cięciach.
Rozumiem,
można dać 10% rabatu, 15% jako gest
dobrej
woli,
optymalizować
cenę,
natomiast jeżeli obniżamy cenę o 50% czy
w niektórych przypadkach jeszcze więcej,
to jest to z utratą jakiejś jakości i nie jest
to żaden Revenue Management tylko
spuszczanie gaci po kostki.
Wiele młodych osób w czerwcu skończy
szkołę i będzie im bardzo ciężko
rozpocząć wymarzoną przygodę z pracą
w hotelu. Czy ma Pan radę dla rodziców
czy kadry edukacyjnej na to, jak mimo
obecnej sytuacji zbudować motywację
tego rocznika szkolnego?

"Ubolewam nad
tym, że duża część
hotelarzy utraciła
swoją pracę przez
kryzys. Różne
źródła różnie
podają, średnio
jest to w
granicach
100 tyś w całej
Polsce.
Ubolewam, bo
pewnie są to takie
osoby, które nigdy
nie będą chciały
wrócić do
hotelarstwa[...]"

Zacznę od tego, że hotel to nie są
ściany czy tak jak tutaj siedzimy
piękne zdobienia, stoły, drewniane
podłogi czy marmury. Hotel to są
ludzie. Ja myśląc o hotelarstwie nie
myślę o tym, co będzie za tydzień, ja
myślę o tym, co będzie za rok, za pięć
lat. Kiedy planuję hotelarstwo dla
Motel
One
na
przykład,
dla
możliwości rozwoju, które na pewno
są, to myślę o ludziach, którym
powinno się umożliwić ten rozwój.
Mamy bardzo ciężkie czasy. Są takie
osoby, które powinny pracować w
hotelarstwie, ale obecnie trudno jest,
aby weszły one na rynek. Wiem, że
powołane zostały różne struktury do
wsparcia naszej branży, ja mogę
zaapelować, żeby te osoby nie myślały
tylko o pomocy naszym hotelom, ale
właśnie, żeby w tym momencie skupić
się na kapitale ludzkim. Ubolewam
nad tym, że duża część hotelarzy
utraciła swoją pracę przez kryzys.
Różne źródła różnie podają, średnio
jest to w granicach 100 tyś w całej
Polsce. Ubolewam, bo pewnie są to
takie osoby, które nigdy nie będą
chciały wrócić do hotelarstwa i
zatracimy dobrych hotelarzy lub
takich, którzy mieli potencjał, a
jeszcze
nie
mieli
możliwości
pokazania
go.
Musimy
być
przygotowani na to, bo to wszystko
kiedyś minie, żeby szerzyć dalej pasję
do hotelarstwa. Bez młodych ludzi,
którym się chce dojdziemy do punktu,
w którym będzie bardzo dużo
obiektów, ale nie będzie ludzi, którzy
będą w tych obiektach pracować.
Przyjdzie ktoś i on zrobi coś, jak to
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mówi klasyk, ale czy to będzie hotelarz
i czy on zapewni daną jakość? Nie
wiem. Ja uważam, że rząd powinien
wspierać
szkoły,
programy
stypendialne, czy praktyki. Chciałbym,
aby patrzono w przyszłość, żeby ta
gospodarka była przygotowana na to,
by stymulować młode osoby. Praktyki
w szkole hotelarskiej to świetna rzecz,
ale one muszą nieść za sobą jakiś
program rozwojowy i dofinansowanie
dla przedsiębiorstw. Kraje zachodnie
tak robią. Dostają pracownika, kształcą
go. Ponoszą odpowiedzialność, dają
swój
czas,
żeby
kształcić
tego
pracownika. Część wynagrodzenia jest
refundowana przez państwo, przez
rząd, a część ponosi hotel, bo jednak ten
pracownik świadczy pracę dla obiektu świetny temat, niestety mocno kulejący
w naszym kraju. Myślę, że to wystarczy
dobrze rozplanować. Uważam, że 19latek, który kończy szkołę średnią
więcej się nauczy hotelarstwa przez
pięć lat w pracy niż na studiach i taka
jest prawda. Zawsze można pracować w
tygodniu, a w weekend studiować. To
bardziej uczy człowieka umiejętności
organizowania sobie życia, kiedy ktoś
to robi w ten właśnie sposób niż jak
idzie od razu na studia. Ja pracowałem
w hotelarstwie od 20-go roku życia i
później studiowałem w międzyczasie.
Skończyło się to tak, że magisterkę
robiłem siedem lat, nie pięć, ale
wybrałem podejście praktyczne do
zawodu, uczy to człowieka charakteru i
zaradności.
Studia
były
pewnym
uzupełnieniem
teoretycznym.
Deklaruję, że jako hotelarz chętnie
wszedłbym w dialog z organizacją,
instytucją, żeby znaleźć jakieś

"Chciałbym, aby
patrzono w
przyszłość, żeby ta
gospodarka była
przygotowana na
to, by stymulować
młode osoby.
Praktyki w szkole
hotelarskiej to
świetna rzecz, ale
one muszą nieść
za sobą jakiś
program
rozwojowy i
dofinansowanie
dla
przedsiębiorstw"

rozwiązanie. Istotne jest to, żeby to nie
był polityk, minister, ktokolwiek, który
to wymyśla, ale żeby to było stworzone
z hotelarzami, którzy pociągną ten
temat. Dostaje się teczkę i coś mamy
zrobić, tylko potem trzeba ze sobą
zabrać całą branżę i do tego są
potrzebne osoby, które są hotelarzami
w Krakowie, w Katowicach, nad
morzem, w górach, w Warszawie, bo
każda destynacja ma inne potrzeby
pracownicze. To nie tak, że zbierze się
pięciu hotelarzy w Warszawie siądą
przy stole z dwoma ministrami, tylko
naprawdę zrobi się jakieś seminarium,
gdzie będziemy rozmawiać na otwarte
tematy i każdy rzuci swój pomysł. Na
sto pomysłów może jeden będzie taki,
gdzie wszyscy przyklasną i powiedzą, że
to jest właśnie ta droga. Znam kilku
hotelarzy, którzy chcą coś zmienić
tylko jak mają to zrobić? Ile można
krzyczeć przez media społecznościowe,
żeby coś się zmieniło? Ja bardzo chętnie
spotkam się z każdym w wolnym czasie
i
porozmawiam
o
hotelarstwie.
Organizowane
są
szkolenia,
powoływane są osoby, eksperci. Często
to są te same nazwiska, które cały czas
mówią to samo, a brakuje takich
praktyków, którzy siądą przy stole i
zapytają, czego potrzebujesz. Dopiero
kiedy osoby z różnych środowisk,
różnych
miast,
sieci,
obiektów,
prywatnych hoteli spotkają się w
jednym miejscu i przedyskutują to z
kimś, kto spisze to później w jakieś
ramy programowe. Uważam, że każdy
hotelarz, który wziąłby w takim czymś
udział będzie miał taką cegiełkę
inspiracji do tego, żeby rozwijać kadry,
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z korzyścią dla przyszłego hotelarstwa. Skoro prywatna
sieć hotelowa jak Motel One ma swój własny uniwersytet,
gdzie kształci młodzież na to, żeby zostać hotelarzami i
automatycznie po skończeniu gwarantuje im miejsca pracy
w swoich hotelach. Skoro sieć jest w stanie zakupić
mieszkania w Berlinie, w Monachium, żeby młodzi ludzie
mogli mieszkać tam i pracować to może to zrobić rząd.
Gdybym ja otworzył w Polsce sieć hotelową to na pewno
zastanowiłbym się, czy nie mogę więcej zrobić, bo to
trochę jest tak, że jak inwestujesz to dostajesz zwrot z tej
inwestycji. My inwestujemy w szkolenia jako sieć, mamy
wykwalifikowany personel. Inwestuje Motel One w
młodzież w Niemczech, gdzie jest duże zapotrzebowanie
na rynku pracy na hotelarzy, gdzie mamy zaplanowane
otwarcie w następnym roku jedenastu obiektów na rynku
DACH, czyli niemieckim, austriackim i szwajcarskim.
Wiem, że różne sieci mają różne programy i to jest
świetne. W Polsce nie widzę tego dokładnie tak jak np. jest
w Stanach, gdzie są różne programy, ludzie się kształcą,
pracują, uczą się, dochodzą po paru latach, żeby zostać
kierownikiem jakiegoś działu. U nas brakuje takiego
podejścia, programu od rządu, od ministerstwa edukacji.
Samo to szkolnictwo branżowe wymaga takiej wersji 2.0 nowoczesnego podejścia z praktykami. Nigdy się z
teoretykami nie stworzy czegoś takiego. Deklaruję chęć
stworzenia programu i uważam też, że dużo ludzi do tego
podejdzie bez żadnego honorarium, dla samej idei. Teraz
jest dobry czas, żeby rozmawiać o takich rzeczach.
Uważam, że myślimy dopiero po wszystkim albo z
opóźnieniem, a powinniśmy absolutnie przewidywać to, co
jest przed nami. Jeżeli wszyscy się boją, że ten kryzys
potrwa dłużej to zacznijmy myśleć, co z tym zrobić. Teraz.
Jeżeli boimy się, że za kilka lat znowu to wybuchnie,
błagam, nauczmy się czegoś na tym roku, żeby te wszystkie
straty osobowe i finansowe, które przedsiębiorstwa
udźwignęły nie powtórzyły się. Ja z niepokojem patrzę, co
przez rok zostało zrobione, że jakby znowu za pięć lat tak
było, co kilka lat, to hotelarstwo upadnie w Polsce
całkowicie. Takie mam zdanie. Nie ma tej pomocy na
poziomie jakie dają kraje zachodnie. Czasem mam też
wrażenie, że nie trzeba pomagać, wystarczy nie
przeszkadzać, a to również nie do końca ma miejsce.

Był Pan Conference i Banqueting Manager. Zważywszy
na stan branży hotelarskiej, ale i eventowej, który
krótko mówiąc jest agonalny, czy uważa Pan, że
wkrótce przejdziemy na stałe na wirtualne konferencje
i spotkania, czy jednak kolejne lato (i skupiam się już na
2022 roku) przyniesie ogromne gale, koncerty i
festiwale? Jakie jest Pana zdanie?
Człowiek jest istotą społeczną - musi przebywać z
ludźmi. Nie byłoby rozwoju naszej cywilizacji, gdybyśmy
się nie spotykali, nie wymieniali się pomysłami i
poglądami. Nie wierzę w to, że można przez jakiekolwiek
nowoczesne urządzenia wideokonferencyjne poczuć taką
pasję rozmowy jak przy jednym stole, gdzie pije się kawę
czy wieczornego drinka. Czasami najlepsze pomysły są w
trakcie przerwy. Idzie się na drinka, siedzi się na
bankiecie, coś komuś przychodzi do głowy. Nigdy się nie
da stworzyć takiej burzy mózgów siedząc przed
komputerem. Nie da się, nie uwierzę w to nigdy.
Wszystkie zapowiedzi, że już tak będzie, że tylko
wirtualna rzeczywistość nas czeka - uważam, że to jest
bujda na resorach. Tak samo mówili, kiedy wybuchł
gejzer na Islandii. Loty wstrzymane, praca zdalna, hotele
nagle
zaczęły
wykupywać
te
wszystkie
wideokonferencyjne akcesoria. Nie wierzę, że można
uzyskać taką samą jakość rozmowy czy pomysłowości
online. Obecnie w naszej sieci rozmawiamy przez
wszystkie programy i każdy coś mówi, a jak przed
pandemią siedzieliśmy przy stole, to mówiliśmy wszyscy
naraz i to jest najlepsze. Wszystkie te programy
ograniczają człowieka, ograniczają jego ekspresję i jego
możliwości interakcji, a dopiero kiedy uwalniane są
emocje, wtedy padają te najlepsze pomysły. Zawsze
można wysłać 10-20 pytań i na sucho na nie
odpowiedzieć, ale osoba, która chce usłyszeć odpowiedzi,
nie zobaczy tych emocji, bo to jest takie zimne. Tak
samo bez emocji jest rozmowa przez wszystkie te
komunikatory, to nie wnosi niczego nowego. Dlatego
wierzę, że jak tylko będzie możliwość podróży, to ona
natychmiast zostanie reaktywowana. Branża MICE
utraciła swoje funkcjonowanie przez kryzys, bo o ile w
restauracji można zamówić coś na wynos to przy

xxx

MAJ 2021 | VOL. 13

konferencjach czy w hotelarstwie nie
da się tych usług dać na wynos, więc na
pewno, jeżeli będzie taka możliwość i
sposobność to ta branża wróci. Ja
widziałem jako kierownik konferencji i
bankietów,
ile
świetnych
rzeczy
wychodzi na konferencjach w których
sam uczestniczyłem, czy które sam
organizowałem. Ludzie wychodzili
pełni
pomysłów,
dużo
było
kluczowych
rozmów
podczas
bankietów. Organizatorzy do mnie
przychodzili mówiąc, ile podpisali
kontraktów. Umowę zawsze można
podpisać mailem, ale jak firma nie
zrobi bankietu dla swoich najlepszych
klientów i im nie podziękuje za ich
zaangażowanie i pracę, nie poznają się
wszyscy, nie zintegrują, a to jest istota integracja ludzka, to efekty będą
mniejsze, korzyści będą słabsze. Jest
część merytoryczna oczywiście, mamy
konferencje, rozmawiamy oraz jest
część luźniejsza, jakaś kolacja, no i jest
część integracyjna - gry, zabawy.
Widzę to na swoim przykładzie. Przed
kryzysem
mieliśmy
szkolenia
w
naszym kampusie w Monachium.
Przyjeżdżali ludzie z różnych krajów,
mieliśmy różnego rodzaju szkolenia z
przywództwa i każdy miał swój pogląd
na to jak to powinno wyglądać. Później
uczestniczyłem
w
e-learningu
o
podobnej tematyce i zauważyłem o
wiele więcej jest zachowania takiej
wstrzemięźliwości w wypowiedziach.
Czy uważasz, że rok zdalnej edukacji
rozwija? Moja mama jest nauczycielem
angielskiego
z
trzydziestoletnim
doświadczeniem zawodowym i ona
mówi, że to pokolenie będzie miało
rok gorszej edukacji. Popieram to. Od

"Umowę zawsze
można podpisać
mailem, ale jak
firma nie zrobi
bankietu dla
swoich najlepszych
klientów i im nie
podziękuje za ich
zaangażowanie i
pracę, nie poznają
się wszyscy, nie
zintegrują, a to
jest istota integracja ludzka,
to efekty będą
mniejsze, korzyści
będą słabsze"

zawsze edukacja polegała na tym, że na
katedrze stoi wykładowca, nauczyciel
przekazuje swoją wiedzę w sposób
interakcji osobowej. Zawsze był ktoś,
kto przekazywał tę wiedzę. Czy
konferencje mogą być zdalne? Mogą,
ale czy one przyniosą ten sam efekt czy
on będzie pozytywny? Uważam, że nie.
Najwięcej się zdobywa doświadczeń
właśnie z ludźmi. Ja też mogę być
dyrektorem hotelu siedzieć w domu i
pisać maile, dzwonić, mówić, co mają
robić, ale jak oni mnie tutaj nie zobaczą
to ja stracę i oni stracą. Czasami są
decyzje, które się podejmuje od tak tu i
trzeba być na miejscu. Nasza rozmowa
mogłaby odbyć się zdalnie, ale ja nie
lubię takich rzeczy, bo nie uważam, że
ona miałaby taką samą jakość. Ja chcę z
Tobą pójść, pokazać Ci pokój, przejść
się po hotelu, żebyś zobaczył, co to jest
Motel One, a nie wyczytał w Internecie.
Wiesz o co chodzi?
- Tak.
- To najlepsza odpowiedź.
Mieliśmy kolejny lockdown w kraju.
Dzieje się to w najgorszym możliwym
momencie, gdzie potencjalnie wiele
firm, jak i osób prywatnych planuje
swoje pobyty i urlopy. Rozumiemy, że
zdrowie jest najważniejsze, ale czy
uważa Pan, że zamykanie hoteli była
to ostateczność?
Nie chcę podważać decyzji rządu, bo
jest tam sztab ekspertów, którzy
podejmują decyzje natomiast ze swojej
perspektywy widzę brak konsekwencji
w działaniu. Rozumiałbym potrzebę
lockdown, gdyby historycznie te
działania przyniosły coś w
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perspektywie analiz - jaki jest wpływ funkcjonowania
hotelu na rozwój wirusa. Mieliśmy rok, to jest to, o czym
powiedziałem wcześniej, straciliśmy ten rok, bo jak
można podejmować decyzje na przyszłość, nie analizując
przeszłości, a tym bardziej teraźniejszości. Ile hoteli w
Polsce zostało wyznaczonych jako pilotowe hotele, gdzie
pojawiłyby
się
jakieś
struktury
mierzące
rozprzestrzenianie się wirusa w związku - hotel bez
zabezpieczeń, a hotel z zabezpieczeniami, a można było
zrobić chociaż przez miesiąc taki test czy hotele mają
duży potencjał rozprzestrzeniania się wirusa. Nikt nie jest
w stanie powiedzieć konkretnie tak lub nie, bo nikt tego
nie zbadał. Są badania amerykańskie, brytyjskie,
ukazujące niski poziom, natomiast w Polsce nikt tego nie
badał. Były na to możliwości? Absolutnie tak. Decyzje są
podejmowane pomimo badań z zachodu mówiących, że
jest niższe prawdopodobieństwo zachorowania w hotelu
niż np. w kościele. Rozumiem potrzebę wiary, ale jest też
potrzeba pewnego rozsądku. Skuteczny byłby lockdown,
ale na zasadzie takiej ‘Drodzy Polacy, za dwa tygodnie
zamykamy cały kraj na dwa tygodnie, otwarte są tylko
apteki i szpitale. Proszę zatowarować się na dwa tygodnie
istnienia”, wtedy eliminujemy wirusa, zamykamy
granice. Doświadczenia pokazują, że trochę tu
zamknęliśmy, tu otworzyliśmy i tak naprawdę to są
liczby niemierzalne, bo mówimy o ilości przypadków, ale
czy to jest wskaźnik ilości przypadków do ilości
zleconych testów? Nie. Jednego dnia pokazane było 35%
więcej testów, około 34% więcej zakażonych - normalna
kolej rzeczy. Gdybyśmy zawsze robili tyle samo testów
codziennie, to wtedy możemy mówić o jakby
bezwzględnych wartościach mierzalnych. A tak to jest ta
przestrzeń manipulacyjna, że możemy robić co chcemy.
Trochę się przed świętami zamknęliśmy, żeby Polacy nie
podróżowali. Trochę jest to wina hotelarzy, którzy
publicznie się wypowiadali, że my i tak otwieramy, co nie
jest rozsądne. Teraz się zamknęliśmy na majówkę, bo
wiadomo Polacy by sobie wyjechali do różnych hoteli.
Teraz chyba już nikt nie wierzy, że to nie jest pewna
manipulacja. Ja dostrzegam to, bo konsekwencja polega
na robieniu tego samego od A do Z. Ludzie dostrzegają,

że niektóre branże są bardziej faworyzowane lub
organizacje czy instytucje, a inne nie. Ja tego po prostu nie
akceptuje i uważam, że to jest zły sposób zarządzania tym
kryzysem. Uważam, że hotele nie powinny być zamykane,
bo nie stanowią zagrożenia epidemiologicznego według
badań zachodnich firm. Gdyby rząd chciał mieć tego
pewność to powinien zlecić jakiejkolwiek instytucji
wykonanie badań. Czy kiedykolwiek rząd powiedział, że
powinniśmy
wprowadzić
jakiekolwiek
procedury
zabezpieczenia obiektów przed legionellą, która jest
badana przez sanepid i stanowi realne zagrożenie? Nie
spotkałem się nigdy z jakimkolwiek komunikatem
Głównego Inspektora Sanitarnego, który dałby swoją
rekomendację. To by było rozsądne działanie, jeżeli
byśmy chcieli dbać o gości. Mam trzykrotnie wyższy
rachunek za wodę przez działania zapobiegające
pojawieniu się legionelli, ale czy wszyscy hotelarze to
robią? Nie wiem. A muszą? Nie muszą, bo nikt im nie
kazał. Powinni? Tak, powinni. Dużo jest przestrzeni, żeby
stworzyć
jakieś
mechanizmy
dla
naszej
branży
zarządzania kryzysowego, gdzie będą gotowe scenariusze
co zrobimy. Mam wrażenie, że te wszystkie decyzje
podjęte przez Rząd to nie są przemyślane rozwiązania –
jest za dużo w nich polityki, a za mało logiki. Istotą jednak
podejmowania decyzji jest proces weryfikacji, oceny –
każdy obywatel powinien sam ocenić, czy jest zadowolony
z tego jak to wszystko wygląda.
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