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Z branżą hotelarską związany od 20 lat. Znany jako Inspektor Hotelowy.
Zdobywał doświadczenie zawodowe w międzynarodowych sieciach
hotelowych – Four Seasons, InterContinental, Radisson. Propagator kultury
organizacyjnej opartej na rozwijaniu kapitału ludzkiego, dbałości o wysoką
jakoś świadczonych usług oraz zasadzie ‘jeden zespół – wspólny cel’.
Doradza inwestorom przy tworzeniu koncepcji hoteli, pomaga w ich
otwarciach, kontroluje jakość usług i szkoli personel. Jego specjalnością są
szkolenia z zakresu standardów obsługi, kreowania doświadczeń Gości i
sprzedaży recepcyjnej. Jest autorem bloga enjoyyourstay.pl
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Jest Pan Inspektorem Hotelowym. Co
skłoniło Pana do podjęcia kariery w
branży hotelarskiej?
Moja
przygoda
z
hotelarstwem
rozpoczęła się w Mrągowie dokładnie 25
lat temu, gdzie uczęszczałem do
Technikum Hotelarskiego. Wybrałem tę
szkołę świadomie, bo wydawało mi się
to bardzo interesujące. W moim
wyobrażeniu był to zawód, który
wymaga
kreatywności
i
poczucia
estetyki, umożliwia kontakty z ludźmi
różnych kultur, jak również daje szansę
na zatrudnienie w wielu krajach, a tym
samym podróżowanie i odkrywanie
świata. Ponadto, moja ciocia całe swoje
zawodowe życie przepracowała w
bardzo
znanym
niegdyś
hotelu
Mrongovia i kiedy powiedziałem jej, że
zamierzam
pójść
w
jej
ślady,
odpowiedziała – Hotelarstwo jest dla
ludzi, którzy są ciekawi świata i ludzi.
Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że
mogę się w tym odnaleźć.
Po kilkunastu latach pracy na etacie w
pięciogwiazdkowych
hotelach
w
działach recepcji i housekeepingu, w
Polsce i za granicą, co było dla mnie
mega doświadczeniem, zrezygnowałem
z robienia dalszej kariery na rzecz
wspierania branży hotelarskiej poprzez
edukację i pomaganie właścicielom
hoteli
w
podnoszeniu
jakości
świadczonych usług. Jest to niezmiennie
ciekawa przygoda, która daje satysfakcję
i pozwala uniknąć rutyny
Zainicjował Pan Dzień Hotelarza –
gratuluję, świetna inicjatywa! Jak

"Po kilkunastu
latach pracy na
etacie w
pięciogwiazdkowych
hotelach w działach
recepcji i
housekeepingu, w
Polsce i za granicą,
co było dla mnie
mega
doświadczeniem,
zrezygnowałem z
robienia dalszej
kariery na rzecz
wspierania branży
hotelarskiej poprzez
edukację i
pomaganie
właścicielom hoteli
w podnoszeniu
jakości
świadczonych usług"

wyobraża sobie Pan ten dzień za 15-20
lat?
Bycie Hotelarzem nie jest łatwe w
obecnym czasie. Przez kryzys wielu
zatraciło pasję oraz poczucie sensu i
wartości swojej pracy. Idea Dnia
Hotelarza
29
Lipca,
który
obchodziliśmy w tym roku po raz 7.,
ma na celu podtrzymanie na duchu i
utwierdzenie
w
słuszności
kontynuowania pewnej misji, jaką jest
zapewnienie
podróżnym
usługi
gościnności. W świecie, w którym
wszystko się digitalizuje, online’uje,
ogranicza kontakty, zatraca wartość
relacji międzyludzkich, mam głębokie
przekonanie, że to właśnie hotele są i
pozostaną
miejscem
okazywania
drugiemu
człowiekowi
empatii,
uśmiechu i autentycznej troski.
Święto, jak i towarzyszące jemu
wydarzenie Trust Me, I’m a Hotelier,
dedykowane
jest
pracownikom
każdego działu, każdego szczebla –
paniom
pokojowym,
kelnerom,
recepcjonistom,
portierom,
kierownikom,
dyrektorom,
właścicielom hoteli – każdemu, komu
gościnność gra w sercu, kto lubi robić
innym dobry dzień.
Jak sobie wyobrażam ten dzień za 15
lat? To będzie zależało nie ode mnie,
bo ja tylko rzuciłem pomysł, a od nas
wszystkich, członków tej społeczności,
od kolejnego pokolenia hotelarzy w
Polsce, a może kiedyś także na całym
świecie. Kto wie. Mam nadzieję, że
będziemy je kontynuować, by nie
zapominać o tym, co jest piękne w tym
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zawodzie, czyli zapewnieniu
ludziom pozytywnych emocji.

innym

Czy jest ktoś na kim się Pan wzoruje?
Do czego Pan dąży w swojej pracy?
Czego pracownicy hoteli mogą się od
Pana nauczyć? Czy Pana metody
szkoleń i umiejętności mentorskie
bardzo się rozwinęły.
Inspiracją
w
mojej
codziennej
działalności są ludzie, których spotykam
w podróży, w hotelach, w trakcie
szkoleń. Szczególnie pouczająca jest
perspektywa gościa, którym się stałem
od czasu rozpoczęcia swojej działalności
doradczej i szkoleniowej, a nie sama
perspektywa
pracownika
obsługi,
którym kiedyś byłem. Co często
zawodzi w obsłudze, to brak spojrzenia
na daną sytuację oczami gościa, czyli
brak empatii.
Szukam własnego stylu komunikacji z
odbiorcami. Moim celem jest pokazać
czytelnikom bloga, którzy nie są
hotelarzami, jak wymagająca jest praca
w hotelu, praca z gośćmi, radzenie sobie
z ich emocjami i oczekiwaniami. Z kolei
hotelarzom i uczestnikom moich
szkoleń chcę pokazać, że praca w
dobrym hotelu, niekoniecznie wysokiej
kategorii, może dać wiele satysfakcji,
jeśli jest wykonana profesjonalnie i z
zaangażowaniem. Jeśli personel nie ma
świadomości wartości swojej pracy, nie
rozumie jej sensu, a co gorsza jego rola
sprowadzana jest do bycia po prostu
fizycznym wyrobnikiem, to nie można
się dziwić brakowi zaangażowania.

Chciałbym, aby pracownicy obsługi w
hotelach byli dumni ze swojej pracy i
mieli z niej po prostu fun. Miło mi jest,
kiedy ludzie mówią, że udział w moim
szkoleniu był im potrzebny, bo dzięki
niemu wiedzą, jak mogą lepiej
wykonywać swoją pracę. A dodam, że
moje szkolenia nie są lekkie, bo mam
w zwyczaju rozmawiać otwarcie,
mówić pewne rzeczy wprost. Ja nie
prowadzę szkoleń z uśmiechania się i
jak być uprzejmym do gości. Chcę
mentalnie
wyrywać
ze
strefy
komfortu, pobudzać do refleksji.
Bywa Pan bardzo często w hotelach?
Czy są takie, które są dla Pana
specjalne, wyjątkowe?
Jakie cechy obiektu hotelowego
sprawią, że uzna Pan obiekt za
interesujący?
Miałem dotąd okazję bywać w
naprawdę
wielu
hotelach
i
oryginalnych obiektach noclegowych.
Jako przykład mogę podać legendarny
hotel Ritz w Paryżu, otwartego przez
słynnego hotelarza Cesara Ritza, to
klasyka luksusowego hotelarstwa w
najlepszym wydaniu. Podróżując po
Chile zatrzymałem się w hotelu Terra
Patagonia, położonego na odludnych
stepach Patagonii, zanurzonego w
ziemi, z niesamowitymi widokami na
góry, gdzie do okna mojego pokoju
zaglądały dzikie alpaki. Z kolei w tym
roku swoje 40. urodziny obchodziłem
w Ice Hotel na kole podbiegunowym
w Szwecji, wykonanego całkowicie z

"Chciałbym, aby
pracownicy
obsługi w hotelach
byli dumni ze
swojej pracy i
mieli z niej po
prostu fun. Miło
mi jest, kiedy
ludzie mówią, że
udział w moim
szkoleniu był im
potrzebny, bo
dzięki niemu
wiedzą, jak mogą
lepiej wykonywać
swoją pracę"
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lodu, w którym temperatura wewnątrz
wynosiła +5 st. C.
Nie mam jednego najbardziej ulubionego
hotelu. Kiedy wyjeżdżam na wakacje lub
city break, staram się wybierać obiekty,
które mają swój charakter wyrażony w
lokalizacji, architekturze, stylu wnętrz,
ofercie gastronomicznej, czy w samej
historii. Najważniejsi są dla mnie ludzie,
którzy tworzą dane miejsce. Nie traktuję
hoteli jako po prostu miejsca do spania, a
miejsca, w którym doświadczę czegoś
wartego zapamiętania, inspirującego.
Stawiam na wyjątkową, a przynajmniej
profesjonalną obsługę, komfort i jakość
adekwatną do ceny pokoju i obietnicy,
jaką składa mi marka. Cieszę się, że w
Polsce nie brakuje takich obiektów i to o
różnym standardzie.
Jakie są Pana plany na następny rok i
wizje na kolejne?
Po siedmiu latach działalności doradczoszkoleniowej przychodzi refleksja – I co
dalej? Skończyłem 40 lat i zadaję sobie
pytanie - Jak długo będę się tym jeszcze
zajmował, jak długo jeszcze będę
atrakcyjny jako szkoleniowiec, zwłaszcza
dla kolejnego pokolenia hotelarzy. Myślę,
że takie pytania do samego siebie są
potrzebne, aby nie stać w miejscu, aby się
rozwijać, rzucać samemu sobie wyzwania,
wychodzić ze strefy komfortu, która
może uśpić czujność i sprawić, że
przegapimy nowe okazje. W głowie myśli
buzują, pojawiają się pomysły na nowe
przedsięwzięcia.

Staram się myśleć,
że najlepsze wciąż
przede mną.
Bardziej od
pieniędzy i
uzbieranych dóbr
materialnych,
liczą się dla mnie
przeżycia i
wspomnienia,
możliwość
odkrywania
świata,
wartościowi ludzie
w moim otoczeniu.
Żyję dla przygody.
Czerpię z życia
pełnymi garściami.

Patrząc na Pana plany zawodowe,
kiedy uzna Pan siebie za osobę
spełnioną?
Ciekawe pytanie, ale i nie łatwe.
Staram się myśleć, że najlepsze wciąż
przede mną. Bardziej od pieniędzy i
uzbieranych dóbr materialnych, liczą
się dla mnie przeżycia i wspomnienia,
możliwość
odkrywania
świata,
wartościowi ludzie w moim otoczeniu.
Żyję dla przygody. Czerpię z życia
pełnymi garściami. Nie traktuję mojej
pracy jako sposobu jedynie na
przeżycie
kolejnego
miesiąca
i
zarabianie na rachunki, ale jako coś
twórczego i wartościowego.
I mam taką refleksję. Kiedy po raz
ostatni pracowałem na etacie miałem
poczucie, że nawet jako kierownik
działu, nie mam wpływu, nic ode
mnie
nie
zależy.
Kiedy
zrezygnowałem
z
pracy
nagle
musiałem przestawić się na inne
działanie, z rutynowego na szukanie
nowego pomysłu na siebie. To
sprawiło, że zacząłem też bardziej
interesować się branżą, którą wówczas
znałem
dość
powierzchownie
z
perspektywy sieciowego hotelu. Nie
miałem
nawet
rozwiniętych
kontaktów. Zamknięcie się w bańce
swojego jednego miejsca pracy to
problem, który wciąż dotyczy bardzo
dużej liczby polskich hotelarzy na
kierowniczych stanowiskach.
Trochę zajęło mi czasu, by dojść do
miejsca, w którym jestem teraz.
Jednak praca, którą wykonałem
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okazała się owocna. Moja obecna praca
zapewnia mi nie tylko niezależność i
stały rozwój, ale przede wszystkim
poczucie wpływu jaki nierzadko mam
na daną organizację, w którą wchodzę,
oraz
zespół
ludzi,
z
którym
współpracuję. To też jest pewna forma
spełnienia.
Jest Pan bardzo aktywny w social
mediach. Czy uważa Pan, że hotele
odpowiednio
wykorzystują
swój
potencjał w tym zakresie?
Instagram
to
wiodące
medium
społecznościowe, inspirujące swoich
odbiorców do odkrywania niezwykłych
miejsc. Mocno skoncentrowany na
wizualnej kreacji, której celem jest
wywołać
potrzebę
osobistego
doświadczenia. Dobrze zaplanowana
komunikacja – ciekawy tekst, wysokiej
jakości zdjęcia i emocjonalne filmy –
wywołuje efekt ŁAŁ i często wpływa na
decyzje zakupowe potencjalnych gości.
Sam wyszukuję na Instagramie kolejne
interesujące obiekty, które chciałbym
odwiedzić. Uznane hotelowe marki
lifestylowe i luksusowe na świecie
doskonale to rozumieją.
Nie wszystkie polskie marki hotelowe,
które oferują bardzo dobry produkt i są
pozycjonowane
jako
premium,
rozumieją, jak ważna jest estetyka
komunikacji i podchodzą do tego po
macoszemu. A szkoda. Wizerunek w
sieci przekłada się także na ceny usług.
Jest i druga kwestia. Poprzez kreacje w

mediach społecznościowych, gościom
składana jest obietnica wyjątkowych
wrażeń i dobrze wydanych pieniędzy.
I tutaj problem jaki dostrzegam polega
na, nie boję się tego powiedzieć,
zakłamywaniu
rzeczywistości
i
obiecywaniu
świadomym
konsumentom więcej, niż faktycznie
dostaną.

praca zapewnia

Podczas szkoleń spotyka Pan wiele
młodych talentów. Czy jest może ktoś
kto zapadł Panu w pamięci?

stały rozwój, ale

Obecnie większość uczestników moich
szkoleń,
to
osoby
młode,
dwudziestokilkuletnie, które są na
początku swojej zawodowej drogi i
wciąż szukają pomysłu na siebie. Nie
brakuje wśród nich osób, które dobrze
rokują i mogą być wartościowymi
hotelarzami, jeśli ich managerowie
właściwie
nimi
pokierują,
nie
zniechęcą i dadzą szansę na rozwój.
Poznaję też bardziej doświadczonych
młodych hotelarzy, o których na
pewno usłyszymy.
Jaka według Pana powinna
kultura pracy w hotelu?

być

Kultura pracy i szerzej – kultura
organizacyjna – to temat powszechnie
zaniedbany w hotelarstwie, zwłaszcza
w niezależnych hotelach. Według
mnie, to kultura organizacyjna stanowi
o wartości marki hotelu, a nie same
opinie gości i wynik finansowy.

"Moja obecna
mi nie tylko
niezależność i
przede wszystkim
poczucie wpływu
jaki nierzadko
mam na daną
organizację, w
którą wchodzę,
oraz zespół ludzi,
z którym
współpracuję. To
też jest pewna
forma spełnienia"
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Najważniejszy jest pracownik liniowy, który ma poczucie sensu swojej pracy.
Pracownik, który nie jest kosztem, a najcenniejszym kapitałem firmy. Hotel
odniesie sukces, jeśli pracownicy będą mieli poczucie udziału w tym sukcesie,
ich zdanie będzie miało znaczenie. Marka nic nie znaczy bez świadomych
swojej roli pracowników, których zadaniem jest spełnić obietnicę, jaką marka
składa swoim gościom. Celem hotelu powinno być nie tylko zapewnienie
produktu i usługi wysokiej jakości, adekwatnej do ceny, ale stworzenie
przyjaznego miejsca pracy i warunków do rozwoju zawodowego. Zwykło się
mówić, że pracownicy nie zostawiają firm, tylko złych managerów. Ja bym
powiedział, że zostawiają złą kulturę organizacyjną. Brak przywództwa i
autorytetu, to czynniki, dla których wykwalifikowani pracownicy odchodzą.
Jak zatem na co dzień dojrzały kierownik powinien rozwijać kompetencje
swoich współpracowników?
Manager przede wszystkim powinien być liderem, a nie koordynatorem,
administratorem.
Powinien
być
obecny,
widoczny
dla
swoich
współpracowników. Powinien inspirować, dzielić się wiedzą i dawać dobry
przykład. Nie powinien za to akceptować przeciętności. Żeby rozwijać innych,
manager powinien stale rozwijaj własne kompetencje i wiedzę branżową.

Zwykło się mówić,
że pracownicy nie
zostawiają firm,
tylko złych
managerów. Ja
bym powiedział,
że zostawiają złą
kulturę
organizacyjną.
Brak
przywództwa i
autorytetu, to
czynniki, dla
których
wykwalifikowani
pracownicy
odchodzą.
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