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KAŻDY Z MANAGERÓW ROZUMIE KONCEPT
CLIVEDEN

Wywiad przeprowadził Dawid Thom

Pasjonat i pewny siebie profesjonalista branży hotelarskiej, z
intensywnym nastawieniem na osiąganie sukcesów i pragnieniem 
 zapewnienia wyjątkowych wrażeń gościom.
Skoncentrowany na stawianiu sobie wysokich oczekiwań i podnoszeniu
standardów usług, docenianych przez AA, Forbes i Relais & Chateaux
Osoba pełna szacunku do innych, pracowita. Entuzjastyczny menedżer
z doświadczeniem w zwiększaniu przychodów. Osoba przejmująca
odpowiedzialność w zespole i dumna z codziennych operacji i działań
związanych z planowaniem pracy operacyjnej.

Michal Szelagowski
 

Food and Beverage Operations
Manager 

Cliveden House, United Kingdom
Relais & Châteaux Hotel



Cliveden House Hotel jest częścią
Relais & Châteaux. Co to właściwie
znaczy, czym wyróżnia się i
charakteryzuje się obiekt, który Pan
zarządza? 

Jak brzmi motto Relais & Chateaux pięć
C - Character, Courtesy, Calm, Charm
and Cuisine, Cliveden House hotel
posiada wszystkie te elementy.
Powoduje to, że miejsce to jest
nietuzinkowe i owiane niesamowicie
bogata historią. Miejsca spotkań
śmietanki towarzyskiej Wielkiej Brytanii
– włączając miejsce jednego z
największego "espionage" w historii
Wielkiej Brytanii - romansu, do miejsca,
w którym swoja noc przed i poślubną
spędziła jedna z par książęcych Wielkiej
Brytanii. 
Od charakterystycznego budynku
(obecny wizerunek po ostatniej
modernizacji w 1851, który był
spowodowany drugim pożarem
budynku, a istniejącego od 1666
wybudowanego na szczycie wzgórza jak
‘hunting lodge’), poprzez ‘Wersalskie’
maniery (spełnianie najbardziej
wyszukanych oczekiwań gości,
wyrachowanie i błyskotliwość)
pracowników Duarte FOH Manager
pracujący w Cliveden 20 lat, Marcin
Reception Manager 15 lat i mnie samego
F&B Managera (z najkrótszym stażem),
po najwyższy kunszt kulinarny Szefa
Kuchni - Paula O ‘Neila, zwycięscy
stypendium braci Roux (Albert i
Michael – Ikon kulinarnych  w UK
przez ostanie dekady), jest to osoba,
która oferuje nowobrytysjką kuchnię z 
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Cliveden zawsze był, jest i będzie
miejscem jak najbardziej specyficznym
i majestatycznym. Nasi goście
odwiedzają ‘nasz dom’ z ogromnymi
oczekiwaniami, które za każdym
razem spełniamy, bądź robimy bardzo
wiele, aby sprostać. Dąźymy do
sukcesu, bo każdy z nas w taki sam
sposób jest ukierunkowany na obsługę
gościa. Każdy z managerów rozumie
koncept Cliveden, co powoduje, że za
każdym razem jesteśmy w stanie
spełnić Ich aspiracje. Jest to bardzo
ważny element funkcjonowania hotelu,
który świadczy o jego bardzo dobrym
prosperowaniu i sukcesie. Powoduje,
że wszyscy pracownicy mają jeden cel i
w najlepszy sposób jak mogą starają się 

tradycyjnymi potrawami jak 
 Dover/Lemon Sole, Beef Wellington,
po dania kuchni Fusion z
naleciałościami azjatyckimi jak Tuna
carpaccio z Wasabi. Kuchnia w hotelu
oferuje wyjątkowe propozycje naszym
gościom, to nie tylko kawior, ostrygi,
ale wiele wyjątkowych pozycji, które
zachwycą, naszych odwiedzających.
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tak
licznie nasi goście korzystają z naszych
usług. 

Hotel to zdecydowanie długa historia,
wyjątkowe otoczenie i krajobraz
wokół hotelu. Utrzymanie całości w
perfekcyjnym stanie tej legendy
hotelarstwa w Wielkiej Brytanii to
ogromna praca. Jak obiekt jest
postrzegany przez Państwa Gości
hotelowych? 
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go zrealizować. Proste prawda?

Co wyróżnia segment luxury? Jak
każdego roku podnosić swoje 
kwalifikacje i rozwijać kompetencje w
taki sposób, aby udoskonalić pracę w
hotelarstwie? 

Jeżeli chodzi o segment luxury wydaje
się on być bardzo powiązany z
aspektem naszej lokalizacji, historii,
doświadczeniem, czy emocjom, które
towarzyszą. To też widoczny aspekt 
 wizualny, gdy zauważamy jakiego
rodzaju wyposażenie (porcelana,
sztućce, szkło, pościel, woda toaletowa,
ale też wystrój wnętrz, odpowiedni
dopasowany wybór mebli i tkanin) jest
używana na co dzień. Jak najbardziej
ma to ogromny wpływ na pozycje
hotelu na rynku hotelarskim.
Pamiętajmy jednak o tym, że aby hotel
mógł funkcjonować na najwyższym
poziome wymagany jest wzór
zaangażowania ludzkiego (zespołu). A
uściślając, praca każdego departamentu
(FOH, F&B, Housekeeping’u, obsługa
techniczna, zespól HR, sales team,
księgowość) odgrywa bardzo duża role
w tym wszystkim. Ponadto, osobiście
uważam, że najważniejszym elementem
segmentu luxury jest service i
zapewnienie gościa naszej najlepszej
obsługi. Kreowanie sytuacji w których
goście czują się, że są najważniejsi i
każde, nawet ich najmniejsze życzenie
staje się faktem, bo po to jesteśmy w
pracy, wykonujemy ten zawód. To
również proste, prawda?

Kieruje Pan działem bardzo silnym
operacyjnie w legendarnym hotelu.
Jak uaktywniać potencjał
pracowników w trudnym obecnie
czasie? 

Wydaje się ze odpowiedz jest dość
prosta…” Kasa Misiu, kasa” (jak mawiał
legendarny trener Janusz Wójcik). Tak,
wynagrodzenie to jedno, ale jest pełen
wachlarz dodatkowych opcji, które
mobilizują zespól. Bezpieczeństwo w
miejscu pracy (trzy zamknięcia –
lockdown w UK i jeżeli chodzi o F&B
team tylko 2 osoby na 50 zostały
zwolnione) wykorzystaliśmy moment
pandemii na redukcje etatu, który
przez lata był nieopłacalny i
niepraktyczny dla biznesu.
Spowodowano, że zespól czuje się
doceniany i wysłuchany, któremu
drogę do sukcesu oświetla dobrze
wyznaczony cel, pracownikom,
którym się ufa i daje swobodę na
działanie. Co ja osobiście równie
ważne - wewnętrzne promowanie daje
poczucie każdemu pracownikowi, że
warto jest ciężko pracować.
Dodatkowo mobilizacja zespołu
poprzez wyznaczenie celów
sprzedażowych i opinii gości jest
dodatkowym wyznacznikiem jak
każdy z pracowników angażuje się w
prace.

Jesteśmy częściowo po kolejnej fali
pandemii, właściwie w UK podczas
kolejnej ze względu na wariant delta. 
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Jak wygląda sytuacja związana z
pracownikami? Czy hotele są w pełni
gotowe na przyjęcie gości? 

Z powodu bardzo dobrego zasiłku
Państwa – Furlough scheme (100% pay or
up to £2500 fully paid by goverment)
udało nam się utrzymać najważniejsza
część zespołu, aczkolwiek nauczeni
poprzednimi lockdownami
zdecydowaliśmy się na powiększenie
zespołu i prowadziliśmy 
rekrutacje mobilną w czasie jej trwania.
Zdając sobie sprawę ze rotacja w
gastronomii jest bardzo duża
obsadziliśmy więcej pozycji niż
mogliśmy, ponieważ zdawaliśmy sobie
sprawę, że nie wszyscy nowi pracownicy
zgłoszą się do pracy lub spełnią nasze
oczekiwanie operacyjne. W obecnej chwil
(17.07) wariant Delta rozprzestrzenia się w
UK – dzisiaj 42tys zakażeń i 50 zmarłych,
aczkolwiek bardzo dobry program
szczepień sprawia ze of 19.07 zostanie
zniesione większość restrykcji co
spowoduje jeszcze większe otrawcie
gospodarki a tym bardziej gastronomii i
hotelarstwa. 

W Polsce mierzymy się z ogromnym
załamaniem pod względem kapitału
ludzkiego. Brakuje rąk do pracy w
każdym departamencie. Jak sytuacja
wygląda w Wielkiej Brytanii?Jak działy
kadr, osoby zarządzające brakiem
personelu radzą sobie z tym trudnym
okresem?

Zauważyć można zwiększenie anonsów o
prace w HoReCa. Na przykładzie 

Cliveden i Iconic Luxury Hotels
można powiedzieć ze dział kadr (HR –
pomimo redukcji etatów po
pierwszym lockdown między marcem
a lipcem 2020, radzi sobie bardzo
dobrze wykorzystując każde dostępne
kanały medialne (własną stronę
internetową karier) i caterer.com
(najpopularniejsza strona związana z
HoReCa w UK do pozyskania
pracowników i kadry managerskiej.
Można tez zauważyć duża aktywność
na portalu LinkedIn.

W Polsce mamy do czynienia z
ogromnym przebranżowieniem się
branży hotelarskiej. Wielu z nas
zmieniło swoje motywacje i
skierowały swój potencjał na inne
branże. Ta fala nadal ma miejsce
jeszcze dziś. Jak utrzymać swojego
pracownika w zespole? Jak wygląda
załamanie się branży w hotelarstwie
w Wielkiej Brytanii? Na pewno goście
bardzo to odczuli? Czy odczuli to
również pracownicy? Czy tak jak w
Polsce wielu z Nich straciło swoją
pracę?  

W większości przypadków jak
najbardziej tak. Wydaje mi się, że
bardzo wielu pracowników
gastronomii i hotelarstwa
zdecydowało się na przebranżowienie.
Jest to nie tylko spowodowane, że
nasza branża była zamknięta od 28
grudnia 2020 do 17 maja 2021, ale
także uzmysłowieniem sobie jak
ważny jest work/life balance aspect. 
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postanowiło

wprowadzić aneks

do umów mówiący
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pracownicy wrócą

do pracy"
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Bardzo duży wpływ na to też miało że
Iconic w tym Cliveden postanowiło
wprowadzić aneks do umów mówiący o
wypłaceniu Furlough scheme w zamian
ze pracownicy nie podejmą innej pracy
zawodowej/pełnopłatnej w czasie
lockdown, co dawało pracownikowi
bezpieczeństwo zatrudnienia i na pewno
hotelowi pracownicy wrócą do pracy.
Cliveden jest przygotowane na pelne
otwarcie z dniem 19go lipca 2021, jedyny
faktor, który wpływa na obsługę gości to
obostrzenia rządowe w Anglii. Brak
śniadaniowego bufetu, czy  zachowanie
odstępu między stołami, co spowodowało
redukcję maksymalnego obłożenia o 20%,
dystans społeczny i maseczki). 

Bardzo popularnym zjawiskiem w
Wielkiej Brytanii był recruitment. Są to
prywatne firmy, które intensywnie
rekrutują do topowych restauracji czy
Hoteli? Jak działa to obecnie? W Polsce
nie jest to popularny trend i nigdy nie
był? Jak jest obecnie w UK? 

Headhunterzy działają na całym świecie i
jest to zjawisko ogólnie występujące. Nie
wszystkie grupy hotelarskie/restauracyjne
mogą sobie pozwolić na utrzymywanie
działu kadr/osób odpowiedzialnych za
rekrutacje, dlatego firmy rekrutacyjne są
tak mocno obecne na rynku UK. Nie
tylko filtrują kandydatów, ale kierują się
ściśle określonymi kryteriami przez
pracodawców (specyfikacja kandydata).
Te firmy przeprowadzają wstępny
screening i wysyłają do
klientów/hotel/restauracji kandydatów o
najbardziej zbliżonych kwalifikacjach.
Zauważyć tez można trend, że wiele 

dobrych firm rekrutacyjnych stara się
wspierać managerów (każdego stopnia)
artykułami o tym jak rekrutować i zadbać
o pracowników, ażeby zmniejszyć rotacje
i wynikłe z tym obciążenia finansowe i
czasowe. 

Wielka Brytania to kraj z dziesiątkami
restauracji Michelin lub z kulinarnymi
rozetami z trzema, czterema czy
pięcioma gwiazdkami. Jak motywować
się do tego, aby każdego roku utrzymać
standard lub najzwyczajniej go
podnosić? 

Z jednej strony, gdyby patrzeć na
gwiazdki Michelin to jest to jakby nie
patrzeć - wyróżnienie Szefa Kuchni, i
jego zdolności kulinarnych, Nie mniej
jednak do tego potrzebna jest również
obsługa, która jako MUST musi być na
najwyższym poziomie. Współpraca i
wyznaczanie nowych celów jest
priorytetem. Sezonowa zmiana menu 
 jest bardzo istotna, aczkolwiek według
mnie trzeba brać pod uwagę kilka
następujących aspektów: 
·  oczekiwania gości
·  utrzymanie  najwyższych standardów i
jakości obsługi
·   podążanie za trendami w branży 
·   kwalifikacje szefa kuchni i jego zespołu 
· dostępność najwyższej jakości wraz z   
 doceniamniem regionalności 
 produktów 
·  wpływ na środowisko 

Wiara w swoje umiejętności to jedno, ale
praca nad sobą i samorozwój to coś
zupełnie innego. Czy edukacja w
kierunku hotelarstwa jest wymagana do
tego, aby osiągnąć sukces w branży?
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Na własnym przykładzie powiem, że
zamiłowanie i posiadanie pewnych cech
charakteru, ciągła ewaluacja stylu
spowodowały, że miałem możliwość dojść o
własnych siłach do tej pozycji. Nie chodzi
tylko o wiarę w swoje umiejętności, co
pozostaje bardzo ważne, ale prędzej czy
później skuteczny i odnoszący sukcesy
manager zrozumie, że nie jest w stanie tego
wszystkiego osiągnąć bez swoich
pracowników. Im szybciej do tego dojdzie,
tym lepiej dla niego samego. Samorozwój jest
bardzo ważny, dokształcanie i szkolenie
pozostaje priorytetem.  Każdy z nas ma swoje
‘koniki’.  Moimi są zagadnienia kulinarne.
Uwielbiam nowinki, bądź zupełnie odwrotnie
historie samych podróży kulinarnych i często
cofam się do samych początków. Często dzielę
się tą wiedzą z gośćmi.  Wiedza taka jak samo
powstanie i opowieść o   bisque, veloute,
broth, mother sauces, historia powstanie
Caeser and Waldof salad, kim była Pavlova, z
czego produkowana jest tequila, czemu Cuba
Libre a czemu Mojito, z jakich winorośli
powstaje Primitivo (moje ulubione albo to
albo Sonoma albo Lodi). To zagadnienia,
których nie można zdobyć na uczelni, chyba
że w Szwajcarii. Dokształcenia na zasadzie
kursów o winach WSET. Wiec niekonieczna
jest wiedza zaczerpnięta z książek i lektoratów
a bardziej praktyczna i operacyjna. W
hotelarstwie w odróżnieniu do innych
dziedzin, trzeba umieć się odnaleźć i mieć to
wpisane w DNA. Uważam, że praca w tej
branży jest stylem życia wedle zasady, "jeżeli
kochasz swoja prace to okaże się, że nie
przepracowałeś ani jednego dnia".
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