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Już na początku kwietnia w  hotelu Ikar 
w Poznaniu, należącym do PHH, ruszyło 
pierwsze izolatorium w  kraju. Kolejne 

otwarto w  hotelach Reymont w  Łodzi, 
Wieniawski we Wrocławiu, Huzar w Lublinie, 
Iskra w Radomiu i Belwederski w Warszawie 
(a także w nienależących do PHH, m.in. hote-
lu Wyspiański w Krakowie i Arka Medical Spa 
w Kołobrzegu). 

W izolatoriach przebywają osoby oczeku-
jące na wynik testu na obecność wirusa SARS- 
-CoV-2 lub chorzy na COVID-19 z łagodnym 
przebiegiem choroby. Powstanie pierwszego 
izolatorium (i  kolejnych) możliwe było dzięki 
współpracy PHH z  Ministerstwem Zdrowia, 
Narodowym Funduszem Zdrowia, Minister-
stwem Aktywów Państwowych i wojewodami. 
W  budynku izolatorium – które staje się 
zewnętrzną częścią szpitala, obsługiwaną przez 
medyków – zostały wyznaczone nieprzecina-
jące się strefy poruszania i przebywania dla 
osób chorych i zdrowych. Zapewniona w nim 
jest opieka medyczna, natomiast np. Ikar 
przygotowuje posiłki, które pod drzwi dostar-
czają wolontariusze PCK. Służby wojewodów 
i  szpitale zapewniają obsłudze izolatorium 
środki ochrony osobistej. Koszty funkcjonowa-
nia obiektu pokrywa NFZ. Obiekty za każdego 
pacjenta otrzymują zwrot kosztów w wysokości 
125 zł brutto za dobę i muszą w granicach tej 
kwoty dostarczyć trzy posiłki dziennie.

Formalnie izolatorium jest częścią szpitala 
(jednoimiennego), który odpowiada za opiekę 
medyczną. Na miejscu muszą być stale obec-
ne pielęgniarki, które codziennie kontrolują stan 
osób w izolacji, do dyspozycji jest także lekarz, 
który może udzielić konsultacji przez telefon. 

Za funkcjonowanie obiektu odpowiadają jego 
pracownicy, dostarczający gościom posiłki, 
personel sprzątający, prowadzący recepcję, 
ochrona, działy techniczne.

PHH jako pierwszy zaangażował się też 
w  zapewnienie hotelów medykom. Pierwszy 
otwarto już na początku kwietnia w Courtyard 
by Marriott w Warszawie, a kolejne w hotelach 
Royal w  Krakowie, Moxy przy lotniskach 
Katowice i Poznań-Ławica, Holiday Inn Express 
Airport Rzeszów, Rycerski w  Szczecinie, 
Katowice w Katowicach, Kopernik w Toruniu 
(na rzecz medyków swoje hotele przeznaczy-
ły też m.in. Marriott w  Warszawie i  Ilan 
w Lublinie).  Z hoteli mogą korzystać medycy, 
pielęgniarki i diagności, który nie chcą lub nie 
mogą wrócić do domu. Funkcjonowanie 
hoteli dla medyka, wraz z kosztami noclegu 
i  śniadań, w  całości finansowane jest przez 
Polski Holding Hotelowy. 

Spółka stworzyła też fundację Hotele dla 
Medyka. Jej głównym celem jest finansowanie 
noclegów dla kadry medycznej opiekującej się 
osobami zakażonymi koronawirusem. 
– Po stanowiliśmy pomóc i stworzyć fundację, 
która pomoże znaleźć miejsca w hotelach dla 
pracowników służby zdrowia i opłaci je – powie-
dział „Hotelarzowi” Gheorghe Marian 
Cristescu, prezes PHH (wywiad z Gheorghem 
Cristescu na str 44-49). – PHH już wcześniej 
udostępniał swoje obiekty pracownikom służ-
by zdrowia, którzy w obawie o swoje rodziny 
nie chcieli wracać do domów. Stwierdziliśmy, 
że takie same potrzeby są również w miejscach, 
gdzie nie ma naszych obiektów. Dlatego 
postanowiliśmy pomóc również tam i stworzyć 
fundację, która pomoże znaleźć miejsca 

w hotelach dla pracowników służby zdrowia 
i opłaci je.

Fundacja pomaga znaleźć odpowiedni hotel 
i  wynegocjować dobre stawki, a  następnie 
pieniądze przelewane są na konto szpitala, 
który opłaca noclegi. – Polski Holding Hotelowy 
wpłacił pierwszy milion złotych na konto fun-
dacji. Polski Holding Nieruchomości wpłacił 
kolejny milion, Państwowa Wytwórnia Papierów 
Wartościowych dołożyła kolejne 500 tys. zł 
a  Państwowe Porty Lotnicze 750 tys. zł. 
Zgłaszają się do nas kolejne firmy, które chcą 
wesprzeć fundację – mówi Gheorghe Cristescu.

Pod koniec kwietnia Paweł Szefer naker, 
wiceminister spraw wewnętrznych i administra-
cji, przedstawił statystki dotyczące obiektów 
udostępniających swoje pokoje do kwarantan-
ny zbiorowej, na izolatoria oraz dla medyków. 
W 239 obiektach dostępnych było blisko 10,5 tys. 
miejsc do przeprowadzania kwarantanny. 
Wykorzystanych było niecałe 2,1 tys. miejsc 
(19 proc.). Dla łagodnie chorych na COVID-19 
dostępnych na 27 kwietnia było 7,6 tys. miejsc 
w  76 izolatoriach. Wykorzystanych było 460 
miejsc (6 proc.). Z kolei dla personelu medycz-
nego – 3,7 tys. miejsc w 37 obiektach, z czego 
wykorzystanych było 466 miejsc (13 proc.). 

PHH angażował się też w wiele innych akcji 
CSR-owo-charytatywnych. M.in. udostępnił 
pokoje w hotelu Renaissance, gdzie pacjenci 
onkologiczni Instytutu Matki i  Dziecka wraz 
z opiekunami mogą czekać na wyniki badania 
pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2; 
zaczęto przygotowywać i  dostarczać kilkaset 
posiłków dziennie pracownikom stacji sanitarno-
-epidemiologicznych przez całą dobę; 20 pra-
cowników PHH dołączyło do infolinii NFZ. •

Jak podsumować kwie-
cień w polskich hotelach? 
Prosto, bo przez cały 
miesiąc były zamknięte 
decyzją rządu. Ale wbrew 
pozorom to nie znaczy, że 
nie ma o  czym pisać 
w  kwietniowym wydaniu 
„Hotelarza” – kolejnym 
historycznym, bo po raz 
pierwszy w naszej 58-let-
niej historii ukazujemy się 

jedynie w wersji elektronicznej (ale majo-
we wydanie powinno znowu być już 
papierowe). Wprost przeciwnie – odda-
jemy w Państwa ręce ponad 80-stronico-
wy numer wypełniony informacjami, 
raportami, analizami, wywiadami, eks-
perckimi artykułami narzędziowymi. Kryzys 
służy branży przynajmniej intelektualnie. 

Poprzedni, marcowy „Hotelarz” był 
historyczny, ponieważ po raz pierwszy 
zamknęliśmy go tak późno – ostatniego 
dnia marca. Ale symboliczną informacją 
– o zamknięciu wszystkich hoteli w Polsce. 
Ten numer, już standardowo, zamykamy 
też ostatniego dnia miesiąca. Symboliczną 
decyzją o  otwarciu wszystkich hoteli 4 
maja. I to jest data, od której zaczyna się 
epoka nowego hotelarstwa w Polsce.  Jak 
będzie wyglądała? To pytanie zadają sobie 
wszyscy w branży. Najprostsza (i jedyna 
rzetelna) odpowiedź jest taka – czas 
pokaże. Na pewno będzie ona definio-
wana przez takie czynniki, jak rewolucja 
pod względem standardów bezpieczeń-
stwa higienicznego, ograniczenie popytu, 
wyższe koszty, mniejsze przychody, 
ograniczony personel. Nie wszyscy to 
przetrwają, to też trzeba sobie powiedzieć, 
pierwsze ofiary już padły.

Ale nawet w  czasach pandemii są 
pozytywne wieści. A taką jest na pewno 
ta, że „Hotelarz” – jak gdyby nigdy nic, 
zgodnie z  zapowiedziami – organizuje 
czwartą edycję konferencji Hotel Invest-
ment Trends 25 maja. Tyle że online. 
Zapraszamy, bo warto posłuchać i obej-
rzeć najlepszych ekspertów, którzy wypo-
wiadać się będą w  pięciu panelach 
eksperckich o sytuacji na rynku i progno-
zach dotyczących sektora hotelarskiego 
i działalności operacyjnej. 

Taka perspektywa służy porównaniom. 
4 maja zaczyna się nowe hotelarstwo 

w Polsce.

Zapraszam do lektury
Rafał Szubstarski
Redaktor Naczelny

Szanowni
Państwo

Polski Holding Hotelowy
najaktywniejszy w czasie epidemii 
Grupa Polski Holding Hotelowy była najaktywniejszą siecią hotelarską w Polsce w kwietniu. Część swoich obiektów 
przekazała na hotele dla medyków (m.in. Courtyard by Marriott w Warszawie i Royal w Krakowie), część na izolato-
ria, stworzyła fundację dla hoteli, wspierała ciepłymi posiłkami służby medyczno-sanitarne. Zaangażowana też była 
w przygotowanie rozwiązań pomocowych państwa na rzecz gospodarki i sektora turystyczno-hotelarskiego. 

FO
T.

 p
o

ls
ki

 h
o

ld
in

g
 h

o
te

lo
w

y

4 maja zaczyna się 
nowe hotelarstwo 

w Polsce
Poprzedni, marcowy numer „Hotelarza” ostatniego dnia miesiąca kończy-
liśmy konkluzją – „na 31 marca polskiego hotelarstwo zostało samo, bez 
przychodów i bez narzędzi pomocowych. Co tu dużo kryć – nie wygląda 
to dobrze”. Ten numer również zamykamy ostatniego dnia miesiąca, ale 
już w  lepszych humorach. Miesiąc podsumowuje decyzja o  otwarciu 
hoteli 4 maja, a wcześniej pojawiły się również różne narzędzia wsparcia. 

Ubiegłomiesięczną główną infor-
mację numeru zatytułowaliśmy: 
„31 marca polskie hotelarstwo 

zamknęło się”, a główny tekst „Raportu 
z Rynku Hotelarskiego i Gastronomicznego 
2020” – zamykanego wcześniej – „Polskie 
hotelarstwo (jakie znamy) skończyło się 
w piątek 13 (maja)”. Główną informację 
tego numeru możemy zatytułować „4 maja 
zaczyna się nowe hotelarstwo w Polsce”. 
I  to jest podstawowe kalendarium pod-
sumowujące, co się stało w  branży 
w  ciągu ostatnich dwóch miesięcy, 
wychodząc od początku marca, gdy 
(prawie) nic nie zapowiadało, że ten rok 
miałby być gorszy dla polskiego hotelar-
stwa niż poprzedni, wprost przeciwnie…

Taka perspektywa – ostatni dzień 
miesiąca do ostatniego dnia miesiąca – 
służy porównaniom. A  na końcu to, co 
się dzieje i  co się wydarzy w  branży 
hotelarskiej, zależy od generalnej sytuacji 
na świecie. Jak pisaliśmy w poprzednim 
numerze: „Na 30 marca WHO odnotowu-
je blisko 700 tys. zachorowań (58 tys. 
nowych) i 33 tys. śmierci (3,2 tys. nowych). 
Na 1 marca raportowała 87 tys. zacho-
rowań (z tego 80 tys. w Chinach), nowych 
1,8 tys. Na 30 marca w Polsce były 1862 
przypadki (w tym 224 nowe) i 22 śmier-
telne (w tym cztery nowe)”.

Jak to wygląda na przedostatni dzień 
kwietnia? Na 29 kwietnia WHO odnoto-
wuje 3,1 mln zachorowań (najwięcej 
w  USA – ponad 1 mln oraz Hiszpanii, 
Włoszech, Francji i Wlk. Brytanii), z tego 
72 tys. nowych. Zmarło 218 tys. osób, 
z tego blisko 10 tys. w ciągu poprzedniej 
doby. W  Polsce odnotowano 12,6 tys. 
przypadków (w  tym 420 nowych) i  624 
śmierci (28). 

To ogólne liczby spoza branży hote-
larskiej, ale to od zmian w tych tenden-
cjach tak naprawdę zależy przyszłość 
(polskiego) hotelarstwa kiedy wróci do 
normalności. A ostatecznie do normalno-
ści wróci, gdy opracowana zostanie 
szczepionka na ten rodzaj koronawirusa. 
To perspektywa minimum 12 miesięcy, 
a potem zaszczepienia siedmiu miliardów 
ludzi. Ten stan jeszcze trochę potrwa. 

Choć kwiecień to wyjątkowy w historii 
polskiego hotelarstwa okres, bo pierwszy 
gdy stało (prawie) całe zamknięte, nie 
znaczy to, że w branży nic się nie działo, 
a managerowie i właściciele nie mieli co 
robić. W naszym serwisie www.e-hotelarz.pl 
i na Facebooku codziennie podawaliśmy 
co najmniej kilka nowych informacji 
o rozwoju sytuacji w branży i działaniach 
poszczególnych hoteli. 

Pojawiły się środki pomocowe ze 
strony państwa. Po pierwszej tarczy 
pomocowej, skierowanej głównie do 
pracowników, samozatrudniowych i mikro-
przedsiębiorstw, pojawiła się druga – 
nastawiona już bardziej na średnie i małe 
firmy, a potem trzecia z narzędziami dla 
pracodawców. Hotelarze mogli znaleźć 
coś dla siebie i z tego korzystali. Trwają 
prace nad branżowym programem 1000+ 
dla turystyki, którego szczegóły pojawić 
się mają wkrótce. 

Na koniec miesiąca fakty są takie, że 
4 maja polskie hotelarstwo wznawia 
działalność, ale już w nowej rzeczywisto-
ści – rygorystycznych reżimów higienicz-
nych, z minimalnym popytem, ograniczo-
ną załogą, bez pewności przyszłości. Jak 
będzie wyglądał pierwszy miesiąc nowe-
go hotelarstwa? O tym napiszemy w majo-
wym wydaniu „Hotelarza”. •
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Automatyczna dezynfekcja
pomieszczeń - ABONAMENT

Bezpieczny Hotel -
Zadbaj o bezpieczeństwo
Twoich gości

•Szybka dezynfekcja pomieszczeń w 30 minut

•Zamgławianie pomieszczeń suchą mgłą

•Najskutecznieszja metoda dezynfekcji

•Korzystne plany abonamentowe

•Urządzenie tylko 99PLN m-c

Więcej na hotel.sanisystem.pl

Zadzwoń 511228855 lub info@sanisystem.pl

Obłożenie 
w hotelach 

Orbisu 
spadło w marcu 

o 50 p.p.
Obłożenie hoteli należących do Orbisu spadło w marcu o 50 p.p. 
w porównaniu z marcem 2019 r., podczas gdy w pierwszych dwóch 
miesiącach było wyższe o 2,3 pkt. Łączne przychody w pierwszym 
kwartale, według wstępnych szacunków, wyniosły 208 mln zł i były 
niższe o 22 proc. porównaniu z tym samym okresem 2019 r. – ogło-
sił Orbis w raporcie bieżącym „Wpływ epidemii koronawirusa SARS- 
-CoV-2 na sytuację Orbis SA”. Spółka złożyła też wniosek o wycofanie 
firmy z giełdy po przejęciu 98,5 proc. akcji Orbisu przez AccorInvest. 

Na początku kwietnia Orbis poinformował: „Trwający kryzys i wyjątkowe środki 
podejmowane przez rząd polski i  rządy innych krajów w celu ograniczenia 
rozprzestrzeniania się epidemii mają znaczący wpływ na branżę hotelarską 

oraz sytuację operacyjną i  finansową hoteli prowadzonych przez Emitenta. W celu 
optymalizacji i dostosowania zakresu i kosztów działalności do powyższej sytuacji, 
Emitent i spółki zależne Emitenta tymczasowo zawiesiły lub wkrótce zawieszą działal-
ność prawie wszystkich hoteli, z pewnymi nielicznymi wyjątkami”. 

– Posiadamy już szczegółowy plan otwarcia hoteli oparty na prognozach różnych 
scenariuszy. Do pierwszej fazy ponownego otwarcia wybraliśmy hotele we wszystkich 
lokalizacjach w naszym regionie. Nasze podejście jest wynikiem analizy np. w zakresie 
dążenia do łączenia wybranych grup pracowników wykonujących w danym mieście 
takie same zadania – mówi Gilles Clavie, prezes i dyrektor generalny Orbisu, w wywia-
dzie dla „Hotelarza” (czytaj na str. 50-51). 

Działania GruPy aCCor w CzaSie PanDemii CoViD-19
W kwietniu ponad połowa hoteli należących do sieci Accor na całym świecie była 

zamknięta. Accor wdrażał kolejne globalne działania w celu ograniczenia negatywne-
go wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie grupy w nadchodzących miesiącach. 

– W świetle obecnych wydarzeń oraz znaczącej skali globalnego kryzysu postano-
wiliśmy w duchu naszych wartości i zobowiązań zadziałać w sposób natychmiastowy. 
Tym samym pragniemy wyrazić naszą solidarność, a także głęboką wdzięczność wobec 
wszystkich osób wykazujących się odwagą i bezinteresownością podczas obecnego 
kryzysu – zapewnia Sébastien Bazin, prezes i dyrektor generalny Accor.

Rada Dyrektorów Grupy Accor postanowiła wycofać propozycję wypłaty dywidend 
w wysokości 280 mln euro. Po konsultacjach z głównymi akcjonariuszami – JinJiang 
International, Qatar Investment Authority, Kingdom Holding Company i Harris Associates 
– grupa zdecydowała przeznaczyć 25 proc. tej kwoty (70 mln euro) na stworzenie 
„All Heartist Fund”, czyli funduszu specjalnego przeznaczenia powołanego w związ-
ku z globalną pandemią COVID-19.  Z  jego środków Grupa Accor, zatrudniająca 
300 tys. osób, zobowiązała się pokryć koszty leczenia choroby COVID-19 pracow-
nikom nieposiadającym ubezpieczenia zdrowotnego. Pomoc otrzymają także będą-
cy w trudnej sytuacji finansowej: pracownicy przebywający na tymczasowym zwol-
nieniu i właściciele hoteli – z zastrzeżeniem, że każdy przypadek będzie rozpatrywa-
ny indywidualnie. •
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POZNAŃ: żegnamy 
5-gwiazdkowy Blow Up Hall 

Butikowy hotel Blow up Hall w Starym Browarze, jeden z trzech 
5-gwiazdkowych w  Poznaniu, zakończył działalność. 21 
kwietnia wszyscy pracownicy spółki, do której należał Blow 

up Hall, otrzymali pisma o likwidacji hotelu oraz spółki – informuje 
serwis e-Poznan. 

Jak wynika z danych KRS, które przytacza lokalny serwis, „spółka 
zarządzająca hotelem i restauracją generowała straty. W 2018 r. spółka 
wygenerowała prawie 1,85 mln zł netto straty. Sam hotel, restauracja 
i bar wygenerowały natomiast stratę na poziomie 1,6 mln zł. Z danych 
KRS wynika, że najgorsze wyniki notowała restauracja – to ona przynio-
sła aż 920 tys. zł strat w 2018 r. Prawie 580 tys. zł straty wygenerował 
sam hotel, a nieco ponad 100 tys. – bar”.

Otwarty w 2009 r. hotel Blow Up z 22 pokojami – obok baru i restau-
racji – wchodził w skład Blow Up Hall 50 50 Grażyny Kulczyk, które 
nazywane było interaktywnym dziełem sztuki. Obok Starego Browaru 
50 50 oraz Art Stations Foundation 50 50, realizował on ideę 50 50, która 
jest filozoficzną bazą wszystkich inwestycji Grażyny Kulczyk. Ich wspól-
ną częścią jest pierwiastek sztuki (50 proc. działalności artystycznej, 
50 proc. w zależności od specyfiki danego przedsięwzięcia). Inspiracją 
dla nazwy całego kompleksu był włosko-brytyjski film michelangelo 
Antonioniego z 1966 r. „Powiększenie” (Blowup). •

WARSZAWA: 
żegnamy 261-pokojowy 
aparthotel City Comfort

Firma zarządzająca otwartym trzy lata temu 261-pokojowym 
aparthotelem City Comfort na warszawskiej woli złożyła wnio-
sek o upadłość. Pokoje w inwestycji sprzedawane były przez 

dewelopera – firmę Dantex – z możliwością zawarcia umowy najmu 
z operatorem na pięć lub 10 lat z 7-procentową stopą zwrotu.

City Comfort to aparthotel działający przy ul. Wolskiej na wybudowa-
nym przez Dantex osiedlu Dobrolin. Operatorem aparthotelu jest firma 
ZZN – Zespół Zarządców Nieruchomości, która zajmuje się 5,5 tys. 
budynków w Polsce. Należy do notowanej na GPW międzynarodowej 
grupy kapitałowej City Service SE z centralą w Wilnie. „Stan zagrożenia 
epidemiologicznego obowiązuje od 14 marca 2020 r. Od tego czasu 
spółka została zmuszona do zaprzestania prowadzenia aparthotelu. 
Sytuacja, w której Aparthotel Wolska osiągnął znacznie niższe przychody 

niż zwykle, przy tych samych kosztach stałych, spowodowała znaczne 
pogorszenie sytuacji finansowej, a  w  konsekwencji utratę możliwości 
regulowania zaległych zobowiązań pieniężnych” – podała spółka City 
Service w komunikacie. Przychody Aparthotelu Wolska w 2019 r. wyniosły 
1,7 mln euro. Stanowiło to ok. 1 proc. łącznych przychodów City Service. 

City Service podkreśla, że pozostałe spółki zależne działające w obsza-
rze zarządzania budynkami apartamentowymi w Polsce będą kontynu-
owały swoją działalność. Obecnie łączna powierzchnia apartamentowców 
administrowanych przez City Service w Polsce wynosi 8,97 mln m kw. •

TARGI: żegnamy Invest Hotel, 
teraz Polagra horeca

 

Po 13 latach targi Polagra Food, Polagra Tech oraz Polagra Gastro 
i invest Hotel trafiły pod jeden wspólny szyld marki: Polagra – 
Food, Horeca, Foodtech. Pod taką nazwą ma się odbyć najbliż-

sza edycja w Poznaniu planowana na 28 września-1 października. 
Marka Polagra oparta będzie na trzech salonach tematycznych: 
– strefie Food – która dla branży spożywczej ma być zwiastunem 

trendów konsumenckich, kompleksowym przeglądem ofert oraz promo-

cją polskiej gospodarki (mięsa i przetwory, ryby, mleko i produkty, owoce, 
warzywa, produkty piekarnicze, napoje, alkohole, żywność ekologiczna); 

– strefie Horeca – będącej miejscem prezentacji innowacyjnych 
rozwiązań mających na celu usprawnić pracę profesjonalnych kuchni, 
zwiększyć zakres usług oferowanych przez lokale gastronomiczno-
-noclegowe, a także zapewnić bezpieczeństwo i komfort pobytu gościom 
restauracji czy obiektów noclegów (wyposażenie zaplecza kuchennego, 
sal restauracyjnych, pokoi, łazienek, recepcji, centrów konferencyjnych, 
stref relaksu, nowe technologie, środki czystości, odzież); 

– strefie Foodtech – tętniącej życiem fabryce żywności, w  której 
można będzie zobaczyć działanie całych linii produkcyjnych (maszyny 
i urządzenia, opakowania, środki ochrony). 

Sercem ekspozycji dla sektora Horeca jest strefa kulinarna, w której odby-
wa się najbardziej prestiżowy konkurs w polskiej gastronomii – Kulinarny Puchar 
Polski. W tym roku będzie to 20. edycja. W strefie Horeca odbywają się także 
przeznaczone dla przedstawicieli obiektów gastronomicznych i noclegowych 
szkolenia na temat zmian na rynku w obszarze trendów kulinarnych, techno-
logii, rozwiązań marketingowych oraz warsztaty kulinarne z szefami kuchni. • FO
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STR: Marzec w polskich hotelach
Obłożenie – około 20 proc., 

RevPAR – 50-60 zł, ceny… wzrosły

Według danych firmy STR, obłożenie polskich hoteli w marcu 
wynosiło ok. 20 proc., podczas gdy w marcu ub.r. było to 
60-70 proc. RevPAR spadł od 66 proc. w  Trójmieście do 

74 proc. w Poznaniu.  Za to ceny gdzieniegdzie wzrosły – w Krakowie 
nawet o 13 proc., a w Trójmieście i we Wrocławiu o 3-4 proc.

Marzec w polskich hotelach wyglądał tak: pierwszy tydzień – można 
było jeszcze mieć nadzieję na to, że epidemia nie będzie miała wiel-
kiego wpływu na wyniki; drugi tydzień – klienci zaczynają masowo 
odwoływać konferencje, pobyty i  rezerwacje; trzeci tydzień – ruch 
w hotelach zamiera niemal do zera; koniec miesiąca – rząd oficjalnie 
zamyka wszystkie hotele. 

W całomiesięcznych wynikach przekłada się to na obłożenie od 
19 proc. w  Poznaniu i  Trójmieście, przez 20 proc. w  Krakowie, po 
22 proc. w  Warszawie i  Wrocławiu. Zdecydowana większość tego 
obłożenia „zrobiona” została w pierwszej dekadzie marca, gdy bieżą-
ce wyniki były jeszcze porównywalne z pierwszą dekadą marca 2018 r. 
Za cały marzec 2018 r. obłożenie wynosiło 58 proc. w Krakowie, po 
70-72 proc. w Warszawie, Trójmieście i we Wrocławiu.

Za to hotelarze starali się trzymać ceny mimo spadku popytu 
niemal do zera. Średnie ceny w niektórych miastach nawet wzrosły 
– w Krakowie z 252 zł w marcu 2018 r. do 284 zł, w Trójmieście z 247 
do 257 zł, a  we Wrocławiu z  238 do 245 zł. W  Warszawie spadły 
nieznacznie z 314 do 308 zł, jedynie w Poznaniu spadki były większe, 

bo o blisko 20 proc., z 296 do 238 zł, co wiązało się z odwołaniem 
dużych imprez targowych.

Ale spadki przychodów z dostępnego pokoju musiały być znaczą-
ce. W Warszawie spadły z 225 do 68 zł (blisko 70 proc.), a i tak był to 
najlepszy RevPAR w  Polsce. W  Krakowie spadł ze 181 do 59 zł 
(67,5 proc.), w Trójmieście ze 143 do 47 zł (66 proc.), we Wrocławiu ze 
165,5 do 54,5 zł (64 proc.), a w Poznaniu ze 181 do 47,5 zł (74 proc.). 

Wpłynęło to oczywiście na wyniki za cały pierwszy kwartał. RevPAR 
w tym okresie spadł od 17 proc. w Krakowie (ze 143 do 119 zł), przez 
22 proc. w Trójmieście (ze 129 do 100 zł), po 29-30 proc. w Warszawie 
(ze 194 do 138 zł), Wrocławiu (ze 148 do 105,5 zł) i Poznaniu (ze 151 
do 106 zł). •

wyniKi HoTeLi w marCu
Miasto obł. (%) aDr (zł) revPar (zł)

2020 2019 2020 2019 2020 2019
warSzawa 22,2 71,7 307,7 314,1 68,4 225,2

KraKÓw 20,6 71,8 284,4 251,8 58,7 180,8

TrÓJmiaSTo 18,8 57,9 257,0 246,7 48,6 142,7

wroCław 22,2 69,5 245,2 238,2 54,5 165,5

PoznaŃ 19,9 61,1 238,5 295,7 47,5 180,7

źródło: STR

GUS: Rok 2019 r.
W hotelach 23,5 mln gości, 44,8 mln noclegów.

Kiedy powtórzy się taki rok? 

W ub.r. z polskich hoteli skorzystało 23,5 mln gości, 
o 1,4 mln więcej niż w 2018 r., z czego 6 mln 
przyjechało z zagranicy. Łącznie udzielono im 

44,8 mln noclegów, o 2,7 mln więcej niż rok wcześniej, 
z  tego 13,2 mln cudzoziemcom. Z  zagranicy najwięcej 
gości było z Niemiec, Wlk. Brytanii, Ukrainy i USA – wyni-
ka z najnowszych danych GUS. Według nich, 75 proc. 
gości w hotelach to Polacy, co jest ważne w kontekście przyszłości 
branży po koronawirusie, która początkowo odbudowywać się będzie 
musiała na bazie rodzimych turystów. Na szczęście jest to solidna baza. 

Przez ostatnie lata liczba turystów i noclegów rosła po kilka procent 
rocznie. Tylko między rokiem 2015 a 2019 liczba gości w hotelach zwięk-
szyła się o 6 mln, w tym obcokrajowców o 1 mln, a liczba udzielonych 
noclegów o ponad 12 mln z 32,7 do 44,8 mln. Dziś można by przyjmować 
zakłady – poziom z którego roku osiągną polskie hotele w 2020. 

Łącznie ze wszystkich obiektów noclegowych w  Polsce (hotele, 
pensjonaty, motele, inne obiekty hotelowe, ośrodki wczasowe, schroni-
ska, hostele, uzdrowiska itp.) skorzystało 35,7 mln gości – o 5,2 proc. 
więcej niż w 2018 r. – z tego najwięcej w woj. małopolskim (5,6 mln), 
mazowieckim (5,5 mln), dolnośląskim (3,9 mln) i zachodniopomorskim 

(3,2 mln). Natomiast spośród 93,3 mln noclegów udzielonych we 
wszystkich obiektach zbiorowego zakwaterowania najwięcej przypadło 
na woj. zachodniopomorskie (16,1 mln, czyli średnia długość pobytu 
to pięć noclegów), małopolskie (14,9 mln / 2,6 noclegów), pomorskie 
(10,3 mln / 3,2) i mazowieckie (9,7 mln / 1,75). 

W  ogólnej liczbie turystów zagranicznych korzystających z  bazy 
noclegowej przeważali goście z  Niemiec (1,9 mln), Wielkiej Brytanii 
(605 tys.), Ukrainy (556 tys.) oraz USA (374 tys.). Spośród pozostałych 
krajów najwięcej turystów przyjechało z Rosji (290 tys.), Włoch (264 tys.), 
Izraela (256 tys.) i Francji (232 tys.).

Według danych GUS na 31 lipca 2019 r. w Polsce działało 2635 
hoteli, o 43 więcej niż rok wcześniej. Oferowały one łącznie 286,2 tys. 
miejsc, czyli średni polski hotel ma ok. 55 pokoi. •

w tym gości 
zagranicznych

2019 6,0 mln
2018 5,7 mln
2017 5,5 mln
2016 5,3 mln
2015 5,0 mln

Liczba udzielonych 
noclegów

2019 44,8 mln
2018 42,1 mln
2017 39,5 mln
2016 37,2 mln
2015 32,7 mln

w tym gościom 
zagranicznym 

2019 13,2 mln
2018 12,6 mln
2017 12,1 mln
2016 11,6 mln
2015 10,2 mln

Liczba gości korzy-
stających z hoteli
2019 23,5 mln
2018 22,1 mln
2017 20,9 mln
2016 19,6 mln
2015 17,5 mln
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Konferencja gromadzi w  jednym 
miejscu najważniejszych decyden-
tów w branży inwestycji hotelarskich 

w Polsce i regionie CEE. Tegoroczne pane-
le z udziałem najlepszych ekspertów w bran-
ży poświęcone będą takim tematom jak:

– PANEL LIDERÓW: Koronawirus zatrzy-
mał polskie hotelarstwo. Strategie prze-
trwania kryzysu i  scenariusze rozwoju 
sytuacji – panel liderów rynku moderowa-
ny przez Dorotę malinowską, Pro Value, 
z udziałem m.in. Gheorghe'a Cristescu, 
PHH; Gillesa Clavie, Orbis; andrzeja 
wójcika, Satoria Group.

– PANEL DYREKTORÓW: Działalność 
operacyjna hoteli w  dobie koronawirusa 
– co robią, gdy nic nie robią; jak wygląda 
kwestia utrzymania załogi; jakie narzędzia 
poza tym okazały się najbardziej efektyw-
ne; kiedy ich hotele zaczną przynosić znowu 
satysfakcjonujące przychody? W  panelu 
moderowanym przez rafała Szub star-
skiego, „Hotelarz”, udział wezmą m.in. 
aneta Lewandowska, Sofitel Victoria; 
elżbieta nitsze, Airport Hotel Okęcie; 
Paweł Lewtak, Polonia Palace Hotel.

– PANEL SIECI I  OPERATORÓW: 
Umowy operatorskie/ o zarządzanie, fran-
czyza, dzierżawa. Prawne oraz biznesowe 
decyzje stojące przed właścicielami, ope-
ratorami, najemcami w tym trudnym czasie 

– z udziałem m.in. Janusza mitulskiego, 
Marriott; wojciecha Popisa, VHM Hotel 
Management; łukasza Pło szyńskiego, 
Focus Hotels.

– PANEL FINANSOWY: Relacja bank/
kredytobiorca w dobie koronawirusa. Czy 
banki wciąż są zainteresowane finansowa-
niem inwestycji na rynku hotelowym, 
a  jeżeli tak, to na jakich warunkach? 
Hotelarze czują zrozumienie w rozmowach 
z bankami czy wprost przeciwnie – zaci-
skanie smyczy?

– PANEL ODPOWIEDZIALNY SPO-
ŁECZNIE: Szczególnie ważny w czasach 
kryzysu, bo te relacje dotykają wszystkich 
sfer: pracowników, parterów biznesowych, 
kontrahentów, społeczności lokalnej i  na 
końcu globalnej odpowiedzialności – jak 
pokazują ostatnie czasy. 

Sponsorami Strategicznymi całego 
wydarzenia zostały, jak podczas poprzed-
nich edycji HIT, Polski Holding Hotelowy 
i Samsung, a Sponsorem Platynowym sieć 
Marriott. Cała konferencja transmitowana 
będzie online w kanałach elektronicznych 
z szeroką możliwością interakcji uczest-
ników. Przygotowaliśmy też cztery eks-
perckie chatroomy, gdzie przez cały czas 
trwania konferencji będzie się można 
skonsultować z  ekspertami z  różnych 
branż. •

Eksperci wraz z restauratorami, z kraju 
i  zagranicy, przeanalizują obecną 
sytuację ekonomiczną, podpowiedzą, 

z  jakiej pomocy i  jakich rozwiązań warto 
skorzystać, a także postarają się przewidzieć, 
w  jaki sposób obecny kryzys zmieni cały 
biznes restauracyjny – od relacji z  gośćmi, 
poprzez współpracę z pracownikami i pod-
wykonawcami, aż do samego funkcjonowania 
lokali gastronomicznych. Zadamy sobie też 
pytanie, jak zmienić kryzys, w jakim znalazła 
się światowa gastronomia, w szansę na nowe 
otwarcie w  branży HoReCa. W  programie 
znalazły się m.in. tematy związane z  tarczą 
antykryzysową i pomocą samorządową, target 
audience, zwiększającym swoje znaczenie 
delivery, kwestiami współpracy z dostawcami, 
prawem pracy, a  także sztuką utrzymania 
motywacji i zarządzania zespołem w kryzysie. 
Zobaczymy, jak wygląda sytuacja w branży 
za granicą i  jak tam przygotowują się do 
ponownego otwarcia lokali gastronomicznych.

Konferencja rozpocznie się od bloku tema-
tów dotyczących gospodarki (krajowej i świa-
towej) i biznesu. Analizy sytuacji makroekono-
micznej oraz próby napisania prawdopodob-
nego scenariusza dla małych i  średnich 
przedsiębiorstw podejmą się ekonomistki Anna 
Czarczyńska (Akademia Leona Koź miń skiego) 
i dr małgorzata Starczewska-Krzysztoszek 
(Uniwersytet Warszawski) wraz z  Marcinem 
mączyńskim (Izba Gospodarcza Hotelarstwa 
Polskiego) i  Krzysztofem maciejewskim 
(Warsaw Business Journal). O  zarządzaniu 
finansami w kryzysie opowie Błażej Podgórski 
(Akademia Leona Koźmińskiego), a odpowie-
dzi na pytania dotyczące target audience 
i budowania relacji z nowym gościem restau-
racyjnym udzielą stratedzy biznesu Patrycja 
otachel i Paweł Kałużny. 

W bloku tematów związanych z rynkiem 
HoReCa swoją wiedzą i  doświadczeniem 
podzielą się: Katarzyna młynarczyk (Socjo-

mania, Handelek), malka Kafka (Tel Aviv Urban 
Food), maciej nowaczyk (Mamma Manousch, 
La Maddalena), Hanna wencka (Aviko), 
Tomasz Czudowski (AleWino, restauracja 
Forty) i ola Lazar (FoodForward).

W kwestiach związanych z prawem pracy 
wypowie się Piotr wojciechowski (Kancelaria 
Adwokacka Piotr Wojciechowski), a w kwe-
stiach zarządzania najmem i  nieruchomo-
ściami uczestnikom konferencji doradzą: 
edyta Duchnowska (Kancelaria Radcy 
Prawnego Edyta Duchnowska, „Prawo 
w Re stauracji”), adrian łukaszewicz (Aka-
demia Leona Koźmińskiego) i John Gabrovic 
(Stacja Food Hall).

Nad tym, jak powinien zachowywać się 
lider w czasie kryzysu i jak od teraz budować 
relacje z pracownikami, aby pozostali lojalni, 
zastanowią się: radosław Ścibek (Akademia 
Leona Koźmińskiego), Daniel Pawełek 
(Ferment Group), Basia ritz (Ritz Restaurant) 
i radosław Fronc (Grupa MSHG).

O tym, jak rynek HoReCa widzą i jak go 
wspierają dostawcy produktów i  usług dla 
branży, opowiedzą: Marcin Dera (Trans-
gourmet, Selgros Cash&Carry), Piotr Bolczak 

(żywiec Zdrój), Katarzyna noga (Zakłady 
Tłuszczowe Kruszwica), emilia Pożarow-
szczyk (Skarby Serowara, Spółdzielnia 
Mleczarska Spomlek).

Podczas Ogólnopolskiej Konferencji 
Kryzysowej dla Gastronomii nie zabraknie 
również głosów z zagranicy i spojrzenia na 
sytuację związaną z epidemią COVID-19 z ich 
perspektywy. Wirtualnie odwiedzimy: Chiny 
– małgorzata modlińska i Joanna Boczek 
(Pierogi Ladies 2:0), wielką Brytanię 
– arkadiusz Bober, rosję – Vladimir mukhin 
(moskiewski White Rabbit), Danię – Piotr 
Ciemny (Alchemist), Francję – andrea Petrini 
(oprócz Francji opisze też sytuację we 
Włoszech i  w  Hiszpanii) i  Słowenię – ana 
roš (Hiša Franko). Sytuację w Polsce pod-
sumuje dziennikarka małgorzata minta.

Dla restauratorów, firm cateringowych i ich 
pracowników, właścicieli kawiarni oraz mediów 
udział jest BEZPŁATNY po wcześniejszej 
rejestracji. 

Partnerem Strategicznym Ogólnopolskiej 
Konferencji Kryzysowej są Transgourmet, 
Selgros Cash&Carry. Organizator: FOR 
Solutions. •

„Sztuka Przetrwania i Nowego Otwarcia” 
– MADE FOR Restaurant 2020

Ogólnopolska Konferencja Kryzysowa dla Gastronomii MADE FOR Restaurant, odbywająca się 12 maja 
tego roku w formule online, to odpowiedź na pytania, jak przezwyciężyć kryzys oraz jak bezpiecznie 
i efektywnie zacząć działać po nowym otwarciu. Program konferencji to holistyczne kompendium wie-

dzy o sztuce przetrwania i przygotowaniu do nowego, oby lepszego jutra. 

Zgodnie z planem 

 25 maja. Tyle że online
25 maja odbędzie się czwarta już edycja konferencji Hotel Investment Trends Poland & CEE. To największe 
wydarzenie konferencyjne w branży inwestycji hotelarskich w naszym regionie Europy. Gromadzi inwestorów, 
właścicieli, top management sieci i operatorów, banki i deweloperów oraz dostawców. Obecna edycja róż-
niła się będzie od poprzedniej jedynie tym, że będzie online. Pięć paneli dyskusyjnych nadawanych będzie 
na żywo z  warszawskiego studia, z  rozbudowanymi możliwościami interakcji. Patronem Merytorycznym 

konferencji jest agencja Pro Value, a Sponsorami Strategicznymi – Polski Holding Hotelowy i Samsung. 
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Nowy zastępca dyrektora 
hotelu Bristol  

a Luxury Collection Hotel 
Z początkiem kwietnia Piotr Bubnowski dołączył do zespo-

łu hotelu Bristol Warsaw a  Luxury Collection na stanowisko 
zastępcy dyrektora generalnego (executive assistant manager). 

Ostatnio był zastępcą dyrektora 
hotelu Hilton w Edynburgu.

Z hotelarstwem związany jest od 
ponad 15 lat, a większość dotych-
czasowej kariery zawodowej spędził 
w hotelach w Wlk. Brytanii. W latach 
2005-2011 pracował w  nowo otwar-
tym Hilton London Tower Bridge jako 
conference and events operations 
manager, a przez następne dwa lata 
jako acting F&B manager w Hilton 

London Canary Wharf. W latach 2013-2016 w The Trafalgar Hotel, 
najpierw jako F&B manager, a następnie front of house manager. 
W 2016 r. objął stanowisko dyrektora operacyjnego Hilton London 
Paddington, w 2017 r. został dyrektorem operacyjnym DoubleTree 
by Hilton Hotel & Residences Al Barsha w Dubaju, a rok temu 
został zastępcą dyrektora generalnego 211-pokojowego Hilton 
Edinburgh Carlton. Jest absolwentem Prawa i Administracji na 
Uniwersytecie Wrocławskim. •

Rafał Rosiejak założył 
własną agencję

rafał rosiejak, ostatnio dyrektor 
działu hotelowego w agencji CBRE, 
założył własną agencję doradczą RR 
Consulting. Z  branżą hotelarsko-
-turystyczną związany jest od ponad 
15 lat. W latach 2004-2008 kierował 
w Poznaniu obiektem włoskiej sieci 
Domina Hotels & Resorts. Od 2008 
do 2012 r. pełnił funkcję krajowego 
koordynatora ds. zakwaterowania dla 
drużyn, VIP-ów oraz kibiców 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012, a także ds. 
stref kibiców w  miastach gospodarzach mistrzostw. W  latach 
2013-2016 był dyrektorem Centrum Konferencyjnego Stadionu 
Narodowego (PGE Narodowy), odpowiedzialnym m.in. za orga-
nizację szczytu klimatycznego ONZ i szczytu NATO. Następnie 
zarządzał Centrum Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie. 
W  latach 2017-18, będąc przedstawicielem agencji Hotel 
Professionals Management Group, wprowadzał na rynek jako 
dyrektor generalny hotel Hampton by Hilton Gdańsk Oliwa. Przez 
cały 2018 r. był szefem nowo utworzonego w Colliers International 
Polska działu doradztwa i  rozwoju projektów hotelowych, a od 
stycznia 2019 r. był szefem działu hotelowego w CBRE Polska. •

Dyrektor operacyjny combo 
Crowne Plaza – Holiday Inn 
Express Warsaw The Hub…

Jarosław osmolik, dotychczasowy dyrek-
tor działu Food & Beverage w  hotelu 
InterContinental Warszawa, objął funkcję 
dyrektora operacyjnego oraz zastępcy dyrek-
tora generalnego w nowo powstającym kom-
pleksie hoteli Crowne Plaza – Holiday Inn 
Express Warsaw The Hub Warszawa.

Pracę w gastronomii rozpoczął w 1998 r. na 
luksusowym statku pasażerskim Renaissance 
Cruise Lines. W  kolejnych latach doskonalił 

umiejętności w międzynarodowych sieciach hotelowych, w 2002 r. zaczął 
pracę w warszawskim hotelu Hyatt, gdzie w 2007 r. został zastępcą 
dyrektora F&B. W  latach 2010-2013 był związany z 5-gwiazdkowym 
hotelem Westin jako manager operacyjny działu F&B.

Współpracę z siecią IHG rozpoczął w 2013 r., kiedy został dyrekto-
rem F&B warszawskiego hotelu InterContinental, gdzie nadzorował 
działania dwóch restauracji hotelowych, baru, kawiarni, room 
service’u oraz obszernego działu bankietów i usług cateringowych. Do 
jego obowiązków należało m.in. zarządzanie ponad stuosobowym 
zespołem, koordynowanie działalności wszystkich punktów gastrono-
micznych w hotelu, a także realizowanie standardów marki.

Dyrektorem generalnym kompleksu Crowne Plaza – Holiday Inn 
Express został marcin Szymfel, wcześniej zastępca dyrektora gene-

ralnego warszawskiego InterContinentala, o  czym więcej pisaliśmy 
w wydaniu 10/2019 „Hotelarza”. 

…i szef kuchni
Szefem kuchni w kompleksie Crowne 

Plaza – Holiday Inn Express Warsaw The 
Hub został Paweł Suchenek, ostatnio 
pełniący tę funkcję w warszawskim hote-
lu Holiday Inn City Center przy ul. Twardej. 
Z gastronomią związany jest od ponad 
dwudziestu lat. Zaczynał jako kucharz 
w  hotelu Marriott w  Zurychu, potem 
awansował na stanowisko chef de partie. 
W latach 2002-2004 był junior sous che-

fem w hotelu Renaissance w Wlk. Brytanii, przez kolejne dwa lata pełnił 
tę samą funkcję w Marriotcie w Zurychu, a potem został executive sous 
chefem (zastępcą szefa kuchni) w  Chesnut Marriott Hotel w  Anglii. 
W latach 2008-2014 pracował jako szef kuchni w butikowym hotelu The 
Rialto w Warszawie. Przez kolejne dwa lata umiejętności szlifował w pała-
cu jego wysokości szejka Hamada bin Khalifa al Thani – byłego emira, 
który abdykował na rzecz swojego syna – w Katarze. Od 2017 r. był 
szefem kuchni w Holiday Inn City Center od jego otwarcia. 

Jako szef kuchni Paweł Suchenek będzie odpowiadał za koncep-
cję gastronomiczną oraz kreacje menu w: restauracji Nova Wola, Sky 
Barze i lobby barze. Czuwać będzie również nad ofertą bankietową 
całego kompleksu, w którym powstaje też nowoczesna przestrzeń 
konferencyjna. •

ANTYBAKTERYJNE 
TAPETY

Antybakteryjne tapety to 
dobry standard w hotelach. 
Rekomendujemy nasze obiektowe 
okładziny z dodatkiem środka 
bakteriobójczego BIOMASTER. 
Wiele obiektów w kraju już 
zdecydowało się na rozwiązanie 
Muraspec.

Najważniejszą rolą tapet we wnętrzach 
komercyjnych jest ochrona ścian przed 
brudzeniem się. Rzeczywistość pokazała, 
że równie ważna powinna być też higiena 
rozumiana nie tylko jako łatwość mycia 
i czyszczenia ścian, ale też jako aktywna 
ochrona przed takimi zagrożeniami jak pleśń, 
grzyby czy bakterie. 

BIOMASTER renomowanej marki Addmaster 
to powłoka oparta na jonach srebra znanego 
ze swoich właściwości bakteriobójczych. Srebro 
stosowane w powłoce  jest nieorganiczne 
i nie wypłukuje się, co oznacza, że 
w przeciwieństwie do organicznych środków/
technologii antybakteryjnych pozostaje 
w produkcie do którego jest dodawane. 
Kontrolowane uwalnianie składnika aktywnego 
zapewnia ścianom maksymalną ochronę 
antybakteryjną przez 24 godziny na dobę 
/7 dni w tygodniu, czyli przez cały czas 
użytkowania tapety. Jony srebra hamują rozrost 
lub namnażanie się bakterii, w efekcie czego 
chorobotwórcze drobnoustroje giną. 

Z użytkowego punktu widzenia ważne jest 
to, że powłoka BIOMASTER naniesiona 
na powierzchnię tapety Muraspec trwale 
w nią wnika i jest aktywna przez cały okres 
użytkowania okładziny. Wykazuje aktywność 
w stosunku do wielu chorobotwórczych 
bakterii.  BIOMASTER może być stosowany 
na każdym typie tapet Muraspec: od 
winylowych typu 2, 20oz. po tkane i nietkane. 
Standardowo powłoka proponowana jest 
w kolekcji Elan, w pozostałych seriach 
dostępna jest jako opcja. 

Muraspec Sp. z o.o.
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
ul. Warszawska 40
e-mail: muraspec@muraspec.pl
tel. 22 648 44 67

www.muraspec.pl

Metropolo by Golden Tulip

Vienna House Moktow

Antybakteryjna tapeta  
Elan Francine Muraspec  
w hotelowym korytarzu
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8.  Wyłączenie z użytkowania pomieszczeń 
takich  jak: wspólne sale  telewizyjne, pokoje/
sale zabaw dla dzieci, baseny, sauny, dysko-
teki oraz innych, w których mogą tworzyć się 
skupiska ludzi, do czasu wejścia w kolejną fazę 
odmrażania. Umożliwienie korzystania z ww. 
przestrzeni w sytuacji wynajęcia na wyłączność 
przez gości hotelu wspólnie zakwaterowanych.

9.  Możliwość użytkowania sal konferencyj-
nych  na  zasadach  opisanych  aktualnymi 
przepisami  prawa  (zachowanie  dystansu 
społecznego  wynoszącego  minimum  2  m 
odległości osoby od osoby.

10.  Bezwzględny  zakaz  przebywania 
w  hotelu/obiekcie/  pensjonacie  osób  tam 
niezakwaterowanych.

11.  Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż 
co godzinę, ogólnych toalet, wind, blatu recep-
cyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, 
uchwytów,  telefonów,  klawiatury  komputerów, 
urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz 
innych często dotykanych powierzchni.

12.  Precyzyjne dozowanie profesjonalnych 
środków myjących.

13.  Ograniczenie  rutynowego  sprzątania 
pokoi, które powinno się odbywać jedynie na 
życzenie klienta.

14.  Po każdym kliencie zaleca się rutynowe 
sprzątnięcie pokoju i dezynfekcję wszystkich 
powierzchni dotykowych (w tym oparcia krze-
seł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntow-
ne  wywietrzenie  pomieszczenia  albo  po 
sprzątnięciu  pomieszczenia  –  dokonanie 
ozonowania/zamgławiania/dekontaminacji 
z użyciem innych dedykowanych technologii.

15.  Pokój  można  ponownie  wynająć  po 
zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym 
z instrukcją urządzenia służącego do dekon-
taminacji albo zaleceń producenta zastosowa-
nych technologii.

16.  Personel  sprzątający  powinien  być 
wyposażony i przestrzegać używania jednora-
zowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrze-
by jednorazowego fartucha z długim rękawem. 
Pościel  i  ręczniki  należy  prać  w  temp. min. 
60 ºC z dodatkiem detergentu. Prane i dostar-
czane w reżimie sanitarnym.

17.  Zakaz używania hotelowych suszarek 
nadmuchowych w łazienkach pokojowych.

18.  W  miarę  możliwości  systematyczne 
wietrzenie  wszystkich  pomieszczeń  hotelu/
obiektu/pensjonatu  bądź  ozonowanie  (lub 
dekontaminacja w innej dostępnej technologii) 
powierzchni  wspólnych,  w  wyznaczonych 
zakresach czasowych.

19.  Funkcjonowanie  restauracji    i  barów 
hotelowych/obiektów/pensjonatów w  reżimie 
sanitarnym (z uwzględnieniem zakazu organi-

zowania posiłków w formie bufetu). Możliwość 
serwowania  posiłków  tylko  dla  gości  hotelu 
w  przestrzeni  restauracji  pod  warunkiem 
zachowania minimum 2 m odległości między 
osobami spożywającymi posiłek.

20.  Dezynfekcja  sprzętów  hotelowych 
udostępnianych gościom (np. rower, kajak itp.) 
po każdym użyciu.

21.  W  związku  z  zagrożeniem COVID-19 
hotel / obiekt / pensjonat ma prawo do zawie-
szenia lub ograniczenia usług, które zwiększa-
łyby zagrożenie gości oraz personelu hotelu / 
obiektu / pensjonatu (np. dostarczanie bagaży 
do pokoi itp.)

22.  Wyznaczenie  i  przygotowanie  (m.in. 
wyposażonego w środki ochrony indywidualnej 
i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub poko-
ju, w którym będzie można czasowo odizolować 
osobę  w  przypadku  stwierdzenia  objawów 
chorobowych.

23.  Przygotowanie i umieszczenie w okre-
ślonym miejscu  (łatwy  dostęp)  potrzebnych 
numerów telefonów do stacji sanitarno-epide-
miologicznej, służb medycznych.

24.  Poinformowanie wszystkich gości oraz 
potencjalnych klientów hotelu/obiektu/pensjo-
natu o procedurach bezpieczeństwa zastoso-
wanych w związku z zagrożeniem COVID-19 
w danym obiekcie.

Procedury zaPobiegawcze: 
podejrzenie zakażenia 
koronawirusem 
u pracownika/obsługi 
1.  Obowiązek zapoznania personelu hote-

lu/obiektu/pensjonatu  odnośnie wprowadzo-
nego  protokołu  związanego  z  COVID-19 
(przekazanie  najważniejszych  wytycznych 
i obowiązków w tym zakresie).

2.  Pracownicy  i  obsługa  hotelu/obiektu/
pensjonatu powinni zostać poinstruowani, że 
w przypadku wystąpienia niepokojących obja-
wów nie powinni przychodzić do pracy, powin-
ni pozostać w domu i skontaktować się tele-
fonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, 
oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania 
się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 
112  i poinformować, że mogą być zakażeni 
koronawirusem.

3.  Zaleca się bieżące śledzenie informacji 
głównego  inspektora  sanitarnego  i  ministra 
zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  
lub  https://www.gov.pl/web/koronawirus/, 
a także obowiązujących przepisów prawa.

4.  W przypadku wystąpienia u pracownika 
wykonującego swoje zadania na stanowisku 
pracy niepokojących objawów sugerujących 
zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie 

odsunąć go od pracy i odesłać transportem 
indywidualnym do domu. Należy wstrzymać 
przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą 
miejscowo powiatową stację sanitarno-epide-
miologiczną i stosować się ściśle do wydawa-
nych instrukcji i poleceń.

5.  Pracownik powinien oczekiwać na trans-
port w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym 
jest  możliwe  czasowe  odizolowanie  go  od 
innych osób.

6.  Zaleca się ustalenie obszaru, w którym 
poruszał się i przebywał pracownik, przepro-
wadzenie  rutynowego  sprzątania,  zgodnie 
z procedurami zakładowymi oraz zdezynfeko-
wanie powierzchni dotykowych (klamki, porę-
cze, uchwyty itp.).

7.  Rekomenduje  się  stosowanie  się  do 
zaleceń państwowego powiatowego  inspek-
tora  sanitarnego  przy  ustalaniu,  czy  należy 
wdrożyć  dodatkowe  procedury,  biorąc  pod 
uwagę zaistniały przypadek.

procedury postępowania 
w przypadku podejrzenia 
u osoby/klienta zakażenia 
koronawirusem 
1.  W  przypadku  stwierdzenia  wyraźnych 

oznak  choroby  jak  uporczywy  kaszel,  złe 
samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość 
nie  powinien  zostać  wpuszczony  na  teren 
obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak 
najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego 
oddziału zakaźnego, celem konsultacji z leka-
rzem,  poprzez  udanie  się  tam  transportem 
własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2.  Jeśli  gość  mieszka  w  hotelu/obiekcie/
pensjonacie  –  czasowe  odizolowanie  go 
w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomie-
nie dyspozytora medycznego o podejrzeniu 
zakażenia  i  zgłoszenie  incydentu do kierow-
nictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie 
obszaru, w którym poruszała się i przebywała 
osoba, przeprowadzenie rutynowego sprząta-
nia, zgodnie z procedurami obiektu oraz zde-
zyn fekowanie powierzchni dotykowych (klam-
ki, poręcze, uchwyty itp.).

3.  Ustalenie listy pracowników oraz klientów 
(jeśli  to  możliwe)  obecnych  w  tym  samym 
czasie w części/częściach  obiektu, w których 
przebywał klient i  zalecenie stosowania się do 
wytycznych głównego inspektora sanitarnego 
dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ 
oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które 
miały kontakt z zakażonym.

4.  Wstrzymanie przyjmowania gości, powia-
domienie właściwej miejscowo powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej  i  stosowanie  się 
ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. •

zapewnienie bezpieczeństwa 
pracownikom/obsłudze 
1.  Ustalenie zadań i procesów, które zwykle 

wymagają ścisłej interakcji i określenie sposo-
bów  ich modyfikacji, aby zwiększyć  fizyczne 
odległości między pracownikami i zachować 
bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązują-
cymi  przepisami  prawa  (w  zakładach  pracy 
minimum 1,5 m). 

2.  Podzielenie zmian pracy w celu zwięk-
szenia bezpieczeństwa pracowników przeby-
wających  w  danym  momencie  na  terenie 
hotelu/obiektu/pensjonatu,  stosownie  do 
możliwości.

3.  Zmniejszenie liczby pracowników korzy-
stających w tym samym czasie ze wspólnych 
obszarów np. stołówki pracowniczej, szatni itp. 
W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba 
osób z nich korzystających umożliwiała zacho-
wanie dystansu społecznego min. 2 m. Wypo-
sażenie  obsługi  hotelu/obiektu/pensjonatu 
w środki ochrony indywidualnej, w tym maski 
lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezyn-
fekcji  rąk,  a  także  nieprzemakalne  fartuchy 
z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby.

4.  Zalecenia dla pracowników: 
•  Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyj-

ściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce 
wodą z mydłem.
•  Nosić  osłonę  nosa  i  ust,  ewentualnie 

przyłbicę  oraz  rękawice  ochronne  podczas 
wykonywania obowiązków. 
•  Zachować  bezpieczną  odległość  od 

rozmówcy i współpracowników (rekomendo-
wane są 2 m).
•  Regularnie często  i dokładnie myć  ręce 

wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdują-
cą się przy umywalce i dezynfekować osuszo-
ne dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
•  Podczas  kaszlu  i  kichania  zakryć  usta 

i  nos  zgiętym  łokciem  lub  chusteczką  –  jak 
najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamknię-
tego kosza i umyć ręce.

•  Starać  się  nie  dotykać  dłońmi  okolic 
twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
•  Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska 

pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po 
zakończonym  dniu  pracy.  Należy  pamiętać 
o  dezynfekcji  powierzchni  dotykowych  jak 
słuchawka  telefonu,  klawiatura  i  myszka, 
włączniki świateł czy biurka.
•  Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czy-

ścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają 
się  klienci,  np.  klamki  drzwi  wejściowych, 
poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
•  Unikać  dojazdów  do  pracy  środkami 

komunikacji  publicznej,  jeżeli  istnieje  taka 
możliwość. 

5.  Zapewnienie, w miarę możliwości, wie-
trzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.

6.  Ograniczenie do niezbędnego minimum 
spotkań  i  narad  wewnętrznych;  spotkania 
powinny być przeprowadzane przy otwartych 
oknach  z  zachowaniem  rekomendowanych 
przez służby sanitarne odległości  pomiędzy 
osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt 
telefoniczny oraz mailowy.

7.  Ograniczenie korzystania przez pracow-
ników z przestrzeni wspólnych, w tym: 
•  wprowadzenie różnych godzin przerw,
•  zmniejszenie liczby pracowników korzy-

stających ze wspólnych obszarów w danym 
czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki). 

8.  Szczególną troskę o pracowników z grup 
bardziej  narażonych na  ryzyko  epidemiczne 
–  jeśli  to możliwe nieangażowanie w bezpo-
średni  kontakt  z  klientem osób powyżej  60. 
roku życia oraz przewlekle chorych .

9.  Obowiązek stosowania przez dostawców 
hotelu/obiektu/pensjonatu  środków  ochrony 
osobistej  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami 
prawa.

10.  Przygotowanie procedury postępowa-
nia na wypadek wystąpienia sytuacji podej-
rzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie 
pracowników.

11.  Celem ograniczenia kontaktów między-
ludzkich zaleca się tam, gdzie jest to możliwe, 
wykorzystywanie do komunikacji m.in. telefo-
nów, poczty elektronicznej itp.

zapewnienie bezpieczeństwa 
w obiekcie 
1.  Umieszczenie  w  widocznym  miejscu 

przed wejściem do hotelu  i w recepcji  infor-
macji o maksymalnej liczbie klientów  mogą-
cych jednocześnie przebywać  w danej części 
obiektu.

2.  Umieszczenie na terenie hotelu/obiektu/
pensjonatu dozowników z płynem do dezyn-
fekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczegól-
ności  przy  wejściach  na  teren  obiektu, 
w obszarze  recepcji,  przy wejściu do wind, 
punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu 
z toalet.

3.  Rekomenduje się zapewnienie możliwo-
ści zakupu maseczek ochronnych w recepcji.

4.  Wywieszenie w pomieszczeniach sani-
tarno-higienicznych  instrukcji dot. mycia  rąk, 
zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmo-
wania i zakładania maseczki, a  przy dozow-
nikach  z  płynem  do  dezynfekcji  –  instrukcji 
prawidłowej dezynfekcji rąk.

5.  Zapewnienie  sprzętu  i  środków  oraz 
monitorowanie  codziennych  prac  porządko-
wych, ze szczególnym uwzględnieniem dezyn-
fekowania powierzchni dotykowych – poręczy, 
klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy 
krzeseł  i powierzchni płaskich, w tym blatów 
w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach 
do spożywania posiłków należy przestrzegać 
wymaganego dystansu przestrzennego między 
personelem a gośćmi (minimum 2 m).

6.  Ograniczenie do minimum czasu prze-
bywania gościa przy recepcji.

7.  Ustalenie i kontrola maksymalnej liczby 
gości  w  hotelu/obiekcie/pensjonacie  –  na 
podstawie liczby dostępnych pokoi – liczonej 
jako liczba pokoi razy dwie osoby.

Oficjalne wytyczne
dla funkcjonowania hoteli w trakcie 

epidemii COVID-19 w Polsce
Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS opublikowało 29 marca wytyczne dla funkcjonowania hoteli/
obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Celem wdrażanych procedur jest zwięk-
szenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pracowników i gości obiektów, minimalizowanie ryzyka 

zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektów.
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4.   Wprowadzenie ograniczenia liczby osób oczekujących w kolej-
ce do recepcji w lobby hotelowym. Zachowanie odpowiedniej 
odległości pomiędzy Gośćmi w kolejce. 

5.   Ograniczenie do minimum czasu Gościa przy recepcji, używa-
nie jednorazowych długopisów.

6.   Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recep-
cyjnym. 

7.   Informowanie Gości o wprowadzonych procedurach obowią-
zujących w hotelu (wręczenie Gościom opisu procedury bez-
pieczeństwa, której przyjęcie do wiadomości i stosowania musi 
być potwierdzone podpisem Gościa).

8.   Zakaz bezwzględny przebywania w pokoju hotelowym osób 
niezameldowanych.

II. POKÓJ HOTELOWY
9.   Obowiązkowe ozonowanie każdego opuszczanego przez Gościa 
pokoju  przed  przyjęciem  kolejnego  oraz,  na  prośbę  Gości, 
podczas  pobytu  w  hotelu  po  uprzednim  ustaleniu  godzin, 
w jakich pokój będzie dostępny.

10.   Dezynfekcja urządzeń, mebli, klamek, armatury, poręczy, pilotów 
tv, telefonów, czajników, minibarów i innych urządzeń będących 
w pokoju oraz wietrzenie pokoju hotelowego. 

11.   Udostępnienie w pokoju hotelowym środka dezynfekującego 
dla Gości oraz maseczek.

12.   Bezwzględny  zakaz  przebywania w pokoju  hotelowym osób 
niebędących Gośćmi hotelowymi.

III. RESTAURACJA/BAR/KAWIARNIA
13.   Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu 

każdego Gościa  do  restauracji/baru/kawiarni,  w  przypadku 
stanu podgorączkowego i objawów chorobowych uniemożli-
wia przebywanie Gościa w restauracji/barze/kawiarni; proce-
dura może być powtórzona – decyduje pracownik restauracji/
baru/kawiarni.

14.   Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości przy wejściu 
do restauracji/baru/kawiarni.

15.   Wprowadzenie  odpowiednich  bezpiecznych  odległości  między 
stolikami/krzesłami w restauracjach hotelowych, barach i kawiarniach.

16.   Każdorazowa dezynfekcja stołów, krzeseł, menaży, porcelany, 
tac, karty menu itp., wymiana obrusów, wyparzanie sztućców 
po każdym Gościu.

17.   Stosowanie  przez  pracowników  restauracji,  barów,  kawiarni 
maseczek/przyłbic ochronnych oraz rękawiczek. 

18.   Przyjmowanie wcześniejsze rezerwacji lub indywidualne ustala-
nie godzin obsługi poszczególnych Gości.

IV. POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE
19.   Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recep-

cyjnym oraz na każdym piętrze hotelu przy windach, a także 
przy wejściu do sal konferencyjnych, toalet itp.

20.   Szczegółowa dezynfekcja i ozonowanie raz na dobę pomiesz-
czeń wspólnych takich jak: sale konferencyjne, sale zabaw, sale 
bankietowe, sale ćwiczeń itp. 

21.  Szczegółowa dezynfekcja toalet w hotelu. 
22.   Wprowadzenie ograniczenia liczby osób korzystających jedno-

cześnie z kids club. 
23.   Regularna dezynfekcja wszystkich zabawek oraz udostępnie-

nie dozowników ze środkiem dezynfekującym dla opiekunów 

dzieci oraz animatorów. Zachowanie szczególnych środków 
bezpieczeństwa – brak dostępu do środków dezynfekujących 
przez dzieci. 

24.  Dezynfekcja wind hotelowych.

V. SPA & WELLNESS
25.   Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyj-

ściu każdego Gościa do SPA, wellness, w przypadku stanu 
podgorączkowego  i  objawów  chorobowych  uniemożliwia 
przyjęcie Gościa na zabieg oraz przebywanie w strefie well-
ness; procedura może być powtórzona – decyduje pracow-
nik SPA, wellness.

26.   Wprowadzenie ograniczenia liczby osób korzystających jedno-
cześnie z pomieszczeń SPA & wellness.

27.   Zachowanie bezpiecznej  liczby osób oczekujących w pocze-
kalni SPA & wellness i odległości pomiędzy nimi. Każdorazowa 
dezynfekcja blatów, foteli oraz kanap, menu w poczekalni.

28.   Regularna  dezynfekcja  wszystkich  pomieszczeń,  sprzętów, 
kosmetyków.

29.   Każdorazowa, po użyciu, dezynfekcja sprzętów udostępnianych 
Gościom takich jak: rowery, leżaki, kije itp. 

30.   Wprowadzenie  bezpiecznej  odległości  między  stanowiskami 
kosmetycznymi, urządzeniami w siłowni itp.

31.   Stosowanie przez personel SPA & wellness maseczek/przyłbic 
ochronnych oraz rękawiczek. 

VI. PRACOWNICY
32.   Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach, rękawicz-

kach, czepkach, odzieży ochronnej, częste dezynfekowanie 
urządzeń,  mycie  rąk  itp.  przez  wszystkich  pracowników 
znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kon-
takt z Gośćmi.

33.   Szkolenia pracowników z zachowania szczególnych środków 
bezpieczeństwa  i  wszystkich  pracowników  hotelu. 
Prowadzenie  kampanii  informacyjnej  dla  personelu  doty-
czącej  zachowania  szczególnych  środków  ostrożności 
według  zaleceń  GIS  i  WHO  (monitory  w  przestrzeniach 
wspólnych dla pracowników).

34.   Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu 
każdego pracownika do pracy, w przypadku stanu podgorącz-
kowego i objawów chorobowych oddelegowanie pracownika 
do domu.

35.   Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników – łatwo 
dostępny i widoczny dozownik na zapleczu hotelu, w szat-
niach. 

36.   Wprowadzenie dodatkowej dezynfekcji przestrzeni wspólnych 
pracowników  –  szatni,  kuchni,  pomieszczeń  socjalnych  oraz 
magazynów.

37.   Przebywanie w pomieszczeniach, tam, gdzie jest to możliwe, 
do dwóch osób i/lub zachowanie bezpiecznej odległości.

VII. OGÓLNE
38.   Prowadzenie  kampanii  informacyjnej  dla  Gości  dotyczącej 

zachowania szczególnych środków ostrożności.
39.   Stosowanie  zaleceń  GIS  i  WHO,  które  będą  zaleceniami 

odgórnymi.
40.   Systematyczna kontrola realizacji KODEKSU przez kadrę mana-

gerską. •

KODEKS dobrych praktyk
Harmony Polish Hotels

na czasy pandemii. I po nich
Sieć marketingowa Harmony Polish Hotels, na czele której stoi Elżbieta Lendo z Lendo Hotels, przy-
gotowała „KODEKS dobrych praktyk. BEZPIECZNY HOTEL – BEZPIECZNY GOŚĆ” powiązany z akcją 
#BezpiecznePowroty. Intencją kodeksu jest przygotowanie się na przyjęcie gości w hotelach w nowej 

rzeczywistości i zmieniającej się sytuacji w obliczu COVID-19.

I. RECEPCJA 
1.   Mierzenie  temperatury  (bezdotykowy  termometr)  przy  przyjściu 
każdego Gościa do hotelu, w przypadku stanu podgorączkowego 
i objawów chorobowych uniemożliwia przyjęcie Gościa do hotelu; 
procedura może być powtórzona – decyduje pracownik recepcji.

2.   Stosowanie przez pracowników obsługi hotelu maseczek/przyłbic 
ochronnych oraz rękawiczek. 

3.   Systematyczna  dezynfekcja  drzwi,  klamek,  powierzchni  lady 
recepcyjnej, wózka bellboy, poręczy, terminali, kart pokojowych, 
kanap, foteli itp. w lobby hotelu.

D
okument ten to propozycja, która będzie ewo-
luowała.  Każdy  z  obiektów  będzie  mógł  go 
zaadaptować do własnych potrzeb i wymagań, 
wewnętrznych rozwiązań. Pojawią się zapewne 
wytyczne odgórne GIS, WHO  itp.,  które będą 

dokumentem  nadrzędnym.  Kodeks  zawiera  główne  aspekty 
bezpieczeństwa. Za powstaniem takiego dokumentu przema-
wia sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 
i konieczność podejmowania działań ograniczających zagro-
żenia oraz przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo Gościa.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK
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wniosków, bardzo mała była skutecz-
ność (odpowiednio 67 proc. i 9 proc.). 
W  przypadku  pomocy  dotyczącej 
opłat z tytułu wywozu śmieci również 
sytuacja przedstawia się podobnie, 
chociaż odnotowano mniej złożonych 
wniosków  i  większą  skuteczność 
(odpowiednio 48 proc. i 20 proc.).
Odpowiedzi na pytania dotyczą-

ce  ułatwień  ze  strony  banków 
wskazują  na  ich  większą  wolę 
restrukturyzacji  istniejącego  finan-
sowania  (lecz  ciągle  na  niskim 
poziomie)  niż  udzielania  nowego 
finansowania pomocowego, płyn-
nościowego, które  jest na bardzo 
niskim poziomie. Na tym tle  lepiej 
wypadają instytucje leasingowe, ale 
i  tu  poziom  pomocy  jest  bardzo 
niski.  Spośród  47 proc.  przedsię-
biorstw hotelowych, które ubiegały 
się o  restrukturyzację  (odroczenie 
rat)  obecnego  już  finansowania, 
tylko  29  proc.  otrzymało  zgodę 
banków. 20 proc. badanych hoteli 
ubiegało  się  natomiast  o  nowe 
finansowanie  i  tylko 5 proc. otrzy-
mało zgodę banków (w większości 
banków PKD hotelowe jest obecnie 
„niekredytowalne”),  a  spośród  37 
proc. hoteli występujących o restruk-
turyzację (odroczenie rat) obecnego 
leasingu do instytucji leasingowych 
tylko 24 proc. otrzymało zgodę. 
Odpowiedzi na pytania o vouche-

ry i zaliczki pokazują ponownie obraz 
ogromnej  potrzeby  zachowania 
przez  hotele  bieżącej  płynności 
kosztem  ich sfinansowania  (nawet 
z marżą w przypadku  voucherów) 
w późniejszym okresie. Wskaźnik ten 
zapewne będzie się zwiększał z upły-
wem  czasu,  bo  prawo  dotyczące 
voucherów i zaliczek weszło w życie 
dopiero 1 kwietnia. 73 proc. hoteli 
wystawiło  vouchery,  a  70  proc. 
odroczyło  zwrot  na  180  dni. 
Jednocześnie  aż  86  proc.  hoteli 
dotknęła konieczność anulacji rezer-
wacji i zwrotu zaliczki, w tym 65 proc. 
przez OTA.
Hotelarze  z  nadzieją  patrzą  na 

najbliższe tygodnie: 49 proc. ocze-
kuje,  że  ruch  turystyczny  zacznie 
się  już  w  czerwcu  lub  lipcu  br. 
z wykorzystaniem voucherów i aż 
67 proc. oczekuje w  tym samym 
okresie  wznowienia  turystyki  bez 
voucherów. •

W
badaniu uczestniczyło 279 
firm  hotelarskich.  Kilka 
z nich to firmy wielohotelo-
we, jednak zdecydowana 
większość to mikro-, mali 

i  średni  przedsiębiorcy:  łącznie  prawie  88 
proc. pytanych. 78,5 proc. hoteli jest zamknię-
tych, a 2,8 proc.  zostało zamienionych na 
izolatoria  lub  hotele  dla  medyków,  które 
jednak najczęściej wykazują bardzo niskie 
obłożenie, musząc jednocześnie utrzymywać 
w gotowości cały obiekt.
Na pytania dotyczące pracowników zatrud-

nionych na umowę o pracę 38 proc. respon-
dentów  odpowiedziało,  że  zwalniało  ich 
w marcu, a 43 proc. – że planuje przeprowa-
dzić zwolnienia w kwietniu. 51 proc. wysyła-
ło pracowników w marcu na postojowe, a aż 
86 proc. na zaległe i bieżące urlopy. W kwiet-
niu i maju część właśnie tych wracających 
z urlopów pracowników jest objęta planem 
zwolnień,  zgodnie  z  informacją  opisaną 
w pierwszym zdaniu.
81 proc. pytanych planuje uzyskać dofi-

nansowanie dla pracowników. Celem nad-
rzędnym przedsiębiorców jest maksymalne 
w miarę możliwości utrzymanie trzonu kadry 
pracowników niezbędnych do ponownego 
uruchomienia hoteli.
Analogiczne statystyki dla zatrudnionych 

na umowie-zleceniu są bardziej spłaszczone. 
Zleceniobiorcy są pracownikami konieczny-
mi  do  uzupełnienia  podstawowej  kadry 
pracowników,  a  więc  nie  są  niezbędni 
w obecnej sytuacji oczekiwania na ponowne 
uruchomienie hoteli. Stąd odnotowany wyż-
szy wskaźnik zwolnień w marcu i jednocze-
śnie znacznie mniejszy odsetek kierowanych 
na urlopy (tej grupie zatrudnionych urlopy nie 

przysługują) oraz wniosków o dofinansowa-
nie. Mianowicie 54 proc. pytanych zwalniało 
zleceniobiorców w marcu, a 28 proc. planu-
je zwalniać w kwietniu. 27 proc. responden-
tów wysyłało zleceniobiorców w marcu na 
postojowe, a  tylko 15 proc. wysłało  ich na 
zaległe i bieżące urlopy. 35 proc. pytanych 
planuje  wystąpić  o  dofinansowanie  dla 
wsparcia zleceniobiorców.

Większa liczba hoteli wprowadza program 
zmniejszenia etatów (69 proc. pytanych) niż 
postojowego (47 proc.), ponieważ wiąże się 
to z większą kwotą dofinansowania, biorąc 
pod uwagę obecną przeciętną dla sektora 
hotelarskiego siatkę płac. Szczególnie doty-
czy to podstawowych stanowisk pracowników 
etatowych, których jest najwięcej w strukturze 
organizacyjnej hotelu. Stosunkowo nieduży 

odsetek (42 proc. pytanych) deklaruje wystą-
pienie  o  dofinansowanie  starosty. 
Wytłumaczyć to należy faktem, że obecnie 
w wielu  regionach Polski  jest  ono  jeszcze 
niedostępne,  bez  gwarancji  uzyskania, 
a  jednocześnie  wyklucza  dofinansowanie 
postojowego  lub  zmniejszonego  wymiaru 
czasu pracy.

W ankiecie zadano także pytania nt. ubie-
gania się o odroczenia i umorzenia składek 
ZUS i podatków. Wysokie wskaźniki ubiega-
nia się o odroczenia/umorzenia danin pań-
stwowych,  z  najwyższymi  dla  umorzenia 
(odpowiednio ZUS umorzenie 72 proc., ZUS 
odroczenie 63 proc., PIT odroczenie 72 proc., 
VAT odroczenie 70 proc. i CIT odroczenie 59 
proc.)  –  generalnie  wskazują  na  ogromną 

potrzebę utrzymania bieżącej płynności, nawet 
za  cenę  ich  kumulacji  (poza  umorzeniem) 
w przyszłości lub konieczności spłaty w ratach.
Odpowiedzi na pytania dotyczące pomocy 

samorządu wskazują na realnie nikły jej poziom. 
Niski  odsetek  ubiegania  się  i  otrzymania 
pomocy samorządowej w zakresie dzierżawy 
gruntu (odpowiednio 21 proc. i 3 proc.) wynika 
generalnie z małego odsetka takich przypad-

ków  i  na  razie  niskiego  poziomu  faktycznej 
pomocy samorządu. Wpływają na to również 
ograniczenia w przepisach (więcej deklaracji 
pomocy, mniej faktycznej pomocy). Specustawa 
jest w tym zakresie tylko deklaratywna. Badanie 
skuteczności pomocy samorządu w zakresie 
podatku od nieruchomości wykazało podobną 
wartość.  Mimo  że  złożono  znacznie  więcej 

Działania hoteli 
w związku z pandemią 

koronawirusa
– wyniki ankiety IGHP

Ponad 80 proc. hoteli planuje uzyskać dofinansowania dla pracowników – wynika z ankiety, którą IGHP 
przeprowadziła na początku kwietnia wśród hotelarzy. Większość hoteli biorących udział w badaniu 
skorzysta z możliwości odroczenia lub umorzenia danin państwowych, co pokazuje ogromną potrzebę 

utrzymania bieżącej płynności przedsiębiorstw hotelowych.  

Na pytania dotyczące pracowników zatrudnionych na 
umowę o pracę 38 proc. respondentów odpowiedziało, 
że zwalniało ich w marcu, a 43 proc. – że planuje prze-

prowadzić zwolnienia w kwietniu

51 proc. hotelarzy wysyłało pracowników w marcu na 
postojowe, a aż 86 proc. na zaległe i bieżące urlopy

Branżowe rekomendacje
dotyczące procedur 

bezpieczeństwa w hotelach
W związku z planowanym przez rząd otwarciem hoteli w ramach drugiego etapu znosze-
nia obostrzeń, które nastąpić ma najprawdopodobniej w maju, Ministerstwo Rozwoju 
opracowało procedury bezpieczeństwa sanitarnego do zastosowania w obiektach.

N
a wniosek ministerstwa swoje rekomen-
dacje  do  procedur  opracował  Polski 
Holding Hotelowy we współpracy z czo-
łowymi polskimi hotelarzami. Swoje uwagi 
przedstawił  także  zespół  ds.  hoteli 

sztabu kryzysowego #TUgether pracujący w składzie:
Zespół ds. hoteli sztabu kryzysowego #TUgether 

pracował w składzie:
• Elżbieta Lendo – Harmony Hotels, 
•  Paulina Mazurkiewicz-Kurek  –  Polski  Holding 

Hotelowy,
•  Marcin  Mączyński  –  Izba  Gospodarcza 

Hotelarstwa Polskiego,
• Łukasz Adamowicz – BFC Travel ClubSOIT,
• Artur Matiaszczyk – Konsorcjum Polskich Biur 

Podróży,
• Bartosz Bieszyński – koordynator sztabu. 
Jak  podkreślili  eksperci  zespołu,  rekomendacje 

„mają na celu pomoc w przestrzeganiu odpowiednich 
norm bezpieczeństwa. Jednocześnie należy zwrócić 
uwagę, iż nowe wytyczne nie mogą stać się barierą 
finansową i organizacyjną uniemożliwiającą funkcjo-
nowanie obiektu”. 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA DLA 
HOTELI/OBIEKTÓW/PENSJONATÓW
I. Procedury zapobiegawcze
• badanie temperatury  i wprowadzenie oświad-

czenia dla gości dotyczącego stanu zdrowia (pod 
rygorem braku możliwości zakwaterowania w przy-
padku odmowy);
• obowiązek informowania pracowników i gości 

o najważniejszych postanowieniach protokołu sani-
tarnego obiektu;
• wprowadzenie zasad bezpieczeństwa do regu-

laminu obiektu;
• ograniczenie do minimum czasu przebywania 

gości w obszarze recepcyjnym.

II. Zapewnienie bezpiecznych odległości pomię-
dzy pracownikami obiektu, gośćmi oraz zapew-
nienie środków higieny dla gości i obsługi oraz 
sposoby dezynfekcji
• przyjęcia gości w liczbie dwóch osób na pokój 

– zmniejsza to liczbę gości w hotelu (także korzysta-
jących z powierzchni wspólnych);

• bezpieczne, ale też w miarę komfortowe wyda-
wanie posiłków w restauracji tylko dla gości obiektu. 
To jeden z kluczowych czynników decyzji zakupowych 
klientów  (niezbędny  w  czasie,  kiedy  samodzielne 
restauracje  pozostają  zamknięte)  –  proponujemy 
ograniczenie liczby osób w restauracji o połowę, przy 
zachowaniu  zasad  dystansowania  społecznego 
i reżimu sanitarnego wydawania posiłków (rezygna-
cja z bufetu);
• uruchomienia sal konferencyjnych w reżimie 

obiektów sakralnych (obecnie jedna osoba na 15 
m kw.) – rozwiązanie przyjęte dla spotkań religijnych, 
mimo  że  bardzo  rygorystyczne,  umożliwi  pracę 
nad odbudową popytu ze strony klientów grupo-
wych;
• możliwość  wynajmu  elementów  infrastruktury 

obiektu na wyłączność dla osób wspólnie zakwate-
rowanych  (np.  sauna,  siłownia)  –  każdorazowa 
dezynfekcja po użyciu;
• dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk powinny 

być dostępne dla gości na terenie hotelu, a w szcze-
gólności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze 
recepcji, wind, punktów spotkań;
• konieczność dostosowania działalności obiektów 

do wytycznych sanitarnych, np. dezynfekcja, ozono-
wanie pokoi, wietrzenie obiektu;
•  bezwzględny  zakaz  przebywania  w  obiekcie 

osób,  które  nie  są  w  nim  zakwaterowane  (zakaz 
odwiedzin, tak jak to jest obecnie w szpitalach);
• sprzątanie pokoi i powierzchni wspólnych zgod-

nie z reżimem szpitalnym;
• obowiązek zapewnienia środków ochrony oso-

bistej  pracownikom  oraz  taki  sam  obowiązek  po 
stronie dostawców (maseczki, przyłbice itp.);
• obowiązek dezynfekcji sprzętów udostępnio-

nych gościom jak np. sprzęt sportowy (rower, kajak 
itp.).

III. Procedury postępowania w  przypadku 
potwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19 na 
terenie obiektu:
• ustalenie  listy  osób obecnych w  tym samym 

czasie  w  obiekcie  i  zalecenie  stosowania  się  do 
wytycznych głównego inspektora sanitarnego;
•  szczególna  dezynfekcja  przestrzeni,  w  której 

przebywał zakażony gość/pracownik/dostawca. •

www.e-hotelarz.pl www.e-hotelarz.pl24  HOTELARZ  kwiecień 2020 2020 kwiecień HOTELARZ  25



Rynek hoteliRynek hoteli

N
ajważniejszym wskaźnikiem, 
jaki  analizuje  dla  hotelarzy 
Profitroom,  jest  dynamika 
rezerwacji  względem  roku 
ubiegłego.  Do  7  marca 

wskaźnik ten był około 20 proc. wyższy niż 
w 2019 r., zwiastując kolejny dobry rok dla 
polskiego hotelarstwa. Następnie wskutek 
ogłoszenia  pandemii  i  reperkusji  z  tym 
związanych  trend  gwałtownie  spadł  do 
poziomu w okolicach –90 proc. i utrzymywał 
się na tym poziomie przez półtora miesiąca. 
28 kwietnia nastąpił  upragniony przełom. 
Choć rezerwacji wciąż jest o 60 proc. mniej 
niż  powinno,  to  jednak  jest  ich  2,5  raza 
więcej niż w dniach poprzednich i wierzymy, 
że rozpoczął się trend powrotu do normal-
ności w naszej branży. 
Od  13  kwietnia  systematycznie  rośnie 

również  ruch  na  stronach  internetowych 
hoteli. Rysuje się przy tym bardzo nietypo-
wy trend: wyraźnie zwiększone zaintereso-
wanie gości przypada na niedzielę (zjawisko 
zaczęło się od 13 kwietnia, czyli poniedział-
ku, ale był  to Poniedziałek Wielkanocny). 
Jest to całkowicie odwrotny trend niż do tej 
pory, gdy w weekendy ruch na stronach był 
znacząco  niższy  niż  od  poniedziałku  do 
czwartku. Widać więc odmienne zachowa-
nie gości w procesie rezerwacji i warto to 
uwzględnić  podczas  projektowania  kam-
panii reklamowych.
Dzielimy się w tymi informacjami w trybie 

rzeczywistym  na  stronie  internetowej 
Profitroom.pl/koronawirus,  gdzie  każdy 
hotelarz  może  samodzielnie  analizować 
trendy  i  reagować  na  zmiany  w  popycie 
w czasie pandemii.

Kryzys  uderzył  we  wszystkie  segmenty 
gości – zarówno biznesowych, jak i wypo-
czynkowych. Na odrodzenie się segmentu 
korporacyjnego  i  konferencyjnego  można 
liczyć najwcześniej od września, a ze wzglę-
du  na  zbliżające  się  wakacje  zbadaliśmy 
skłonność Polaków do spędzenia wakacji 
w  obliczu  zagrożenia  koronawirusem. We 
współpracy  z 61 hotelami  zrealizowaliśmy 
największe  polskie  badanie  ankietowe 
(ponad 10 tys. respondentów), przeprowa-
dzone  wyłącznie  na  dotychczasowych 
gościach hoteli. 
Aż 80 proc. z nich deklaruje, że planuje 

wyjechać  na  wakacje,  a  90  proc.  z  nich 
wybiera Polskę.  I  choć 30 proc. deklaruje 
chęć  wyjazdu  zagranicznego,  to  jednak 
urlopy zagraniczne, szczególnie wymagają-
ce podróży samolotem, będą raczej znikome. 
A należy pamiętać, że w epoce przedkoro-
nawirusowej wielkość biznesu touroperato-
rów  wartościowo  przewyższała  turystykę 
wakacyjną w hotelach polskich. Jeśli więc 
dotychczasowy wolumen wyjazdów zagra-
nicznych  w  znaczącej  mierze  zostanie 
skierowany  na  relatywnie  niewielki  rynek 
hoteli polskich, może czekać nas bezprece-
densowo wysoki popyt na turystykę krajową.
Jednocześnie w tym momencie rekordo-

wo dużo, bo aż 75 proc. gości nie zrobiło 

jeszcze rezerwacji. Naszym zdaniem głów-
nym powodem jest wątpliwość gości, czy te 
wakacje  będą  faktycznie  możliwe  i  czy 
bezpiecznie  mogą  wpłacać  zaliczki,  nie 
ryzykując ich utraty. Stąd konieczność zmia-
ny ofert wakacyjnych na bardziej elastyczne 
niż te stosowane w latach ubiegłych. Poza 
tym goście zwlekali z decyzjami zakupowy-
mi na sygnał od rządu. Teraz nic nie stoi na 
przeszkodzie, żeby Polacy tłumnie rezerwo-
wali pobyty.
Dlatego  hotelarze  muszą  mieć  ofertę 

przygotowaną w systemach rezerwacji już 
teraz. Z naszej analizy wynika, że w poło-
wie obiektów wypoczynkowych występują 
duże braki w konfiguracji cen i dostępno-
ści. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
konfigurację  ofert  dla  rodzin  z  dziećmi, 
które stanowią aż 66 proc. gości wakacyj-
nych. 
Hotelarze  stoją  teraz  przed  wieloma 

wyzwaniami. Począwszy od przygotowania 
obiektów do wymogów wyznaczonych przez 
GIS, ustalenia cen czy rozpoczęcia działań 
promocyjnych. Oprócz działań operacyjnych 
kluczowa  będzie  zmiana  podejścia  do 
dotychczasowych działań. Obecnie bardziej 
niż  zwykle  istotne  będzie  postawienie  na 
rozwiązania, które będą generowały niższe 
koszty pozyskania rezerwacji. •

T
o dobra nowina dla krajowych organizatorów 
wypoczynku.  Autorzy  badań  sprawdzili, 
w jakim stopniu epidemia wpłynie na plany 
wakacyjne Polaków. – Chcieliśmy uzyskać 
możliwie  najbardziej  wiarygodny  przegląd 

sytuacji związanej z popytem na wyjazdy i wymagania 
gości hotelowych – wyjaśnia Marcin Dragan, założyciel 
Profitroomu.  Wyniki  są  jednoznaczne.  Aż  80  proc. 
wszystkich  respondentów planuje w  tym roku wyjazd 
wakacyjny, a ponad 90 proc. z nich zamierza wypocząć 
w kraju. Zdecydowana większość Polaków wciąż czeka 
na  rozwój  sytuacji  i  jeszcze  nie  dokonała  rezerwacji 
pobytów. 
Wśród ankietowanych dominuje chęć wyjazdu w lip-

cu-sierpniu  (67,7  proc.),  ale  wiele  osób  (36,8  proc.) 
zakłada również możliwość wyjazdu na początku jesie-
ni (wrzesień-październik).
W  tym  roku większość Polaków wyjedzie  na  urlop 

tygodniowy, na dwutygodniowy pozwoli sobie co trzecia 
osoba. – Wpływ epidemii widać w odpowiedziach na 
pytania związane z zabezpieczaniem obiektów. W tym 
roku bardziej niż zwykle zachowanie wzmożonej higieny 
i procedur bezpieczeństwa będzie decydowało o wybo-
rze miejsca spędzenia urlopu – komentuje Marcin Dragan. 
Niemal  90  proc.  Polaków  uważa,  że  przygotowanie 
hoteli pod kątem bezpieczeństwa epidemicznego jest 

istotne.  Najczęściej  wymieniane  przez  respondentów 
działania to częsta dezynfekcja powierzchni wspólnych, 
punkty do dezynfekcji  rąk,  zmiany w  funkcjonowaniu 
restauracji  czy  ograniczenie  liczby  przebywających 
w miejscach wspólnych.
Pomimo  niestabilnej  sytuacji  na  rynku  pracy  dla 

61,2 proc. Polaków budżet na wakacje w 2020 r. pozo-
stanie na zbliżonym poziomie do tego sprzed roku. Co 
czwarta rodzina będzie zmuszona wydać mniej. Ale aż 
10 proc. badanych gotowe jest wydać na tegoroczne 
wakacje więcej.
Dla ekonomisty prof. Jacka Trębeckiego z Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu wyniki nie są zaskoczeniem. 
– Wyjazd na wakacje dla większości rodzin stał się corocz-
nym  rytuałem,  z  którego  niechętnie  rezygnujemy.  Co 
najwyżej dostosujemy plany do możliwości finansowych.
Inne  konsekwencje  widzi  Marcin  Dragan.  –  Jeśli 

deklaracje respondentów okażą się prawdziwe, nie dla 
wszystkich  chętnych  może  wystarczyć  miejsc.  Tym 
bardziej  że  otwarcie  hoteli  planowane  jest  dopiero 
w drugim etapie odmrażania gospodarki. •

Badanie „Ogólnopolskie badanie gości hotelowych  
– wypoczynek 2020” przeprowadzono metodą panelu  

online w drugiej połowie kwietnia 2020 r.
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Epidemia nie zgasiła wakacyjnego 
optymizmu Polaków
Prawie 80 proc. planuje letni wyjazd,  
a 93 proc. z nich wybiera Polskę
Firma Profitroom, obsługująca systemy rezerwacji większości polskich hoteli, spytała ponad 
10 tys. gości o plany wakacyjne. Przytłaczająca większość respondentów nie zamierza rezy-
gnować  z  wakacji.  Podczas  gdy  wyjazdy  zagraniczne  stoją  pod  znakiem  zapytania,  aż 
93 proc. ankietowanych wybiera w tym roku Polskę. Wybierając hotel czy ośrodek, kierować 
się jednak będziemy oferowanymi standardami higieny i bezpieczeństwa.
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Rezerwacje
w czasach 

koronawirusa
Marcin Dragan, dyrektor zarządzający Profitroom

28 kwietnia ogłoszono,  że hotele będą mogły ponownie prowadzić działalność. Pozytywna decyzja 
rządu  ma  swoje  odzwierciedlenie  w  danych  firmy  Profitroom,  która  obsługuje  większość  hoteli 

w Polsce. Wzmożony ruch na stronach i spływające rezerwacje są sygnałem powrotu popytu. 
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– Trochę jestem zaskoczona faktem, że goście hoteli już chcą do 
nich  wrócić, mimo  pewnych  niewiadomych  i  prawdopodobnych 
ograniczeń. Z drugiej strony, jesteśmy zmęczeni izolacją, potrzebu-
jemy kontaktów społecznych, zmiany otoczenia i… doświadczania, 
by oderwać się od różnych tematów oraz odreagować wiele tygodni 
izolacji. To bardzo dobry sygnał dla hotelarzy, którzy czekają w goto-
wości na restart – mówi ekspert hotelowy Violetta Hamerska, która 
specjalizuje się w Guest Experience. 

BEZPIECZEńSTWO MuSI Być POTWIERDZONE
To, gdzie Polacy będą wypoczywać, jest być może mniej istotne 

od tego, czego oczekują od tych miejsc. Radykalna zmiana nastą-
piła w jedynym – wymaganiach co do bezpieczeństwa w kontekście 
zdrowia.
– Nie zakładamy, że po zakończeniu kwarantanny nasi goście 

przyjadą do nas dokładnie z takim samym nastawieniem jak przed 
pandemią. Niestety nikt do tej pory nie spróbował spytać Polaków 
o ich „postcovidowe” oczekiwania wobec hoteli – wyjaśnia pomysł 
badania Maciej Szatkowski, prezes spółdzielni Blue Marine Mielno. 
Jak  zaznacza,  niezmiernie ważne  jest,  by wspólnie wypracować 
wytyczne  i  wziąć  pod  uwagę  głosy  zarówno  służb  sanitarnych 
i branży hotelowej,  jak  i  samych gości.  – Ograniczenia,  które  ze 
względów bezpieczeństwa będą musiały być wprowadzone w hote-
lach, muszą być zrozumiałe  i  logiczne dla gości. W przeciwnym 
przypadku  nie  zaakceptują  ich,  będą  je  odczytywali  jako  źródło 
dyskomfortu psującego urlop – zauważa Szatkowski.  
Co  już  wiemy?  Przede wszystkim  to,  że większość  badanych 

(57 proc.) chce, by powstał powszechnie obowiązujący certyfikat 
bezpieczeństwa.  Jednocześnie  22 proc.  potencjalnych gości  nie 
wskazuje wprawdzie na certyfikat, ale oczekuje, że poziom bezpie-
czeństwa  sanitarnego  będzie  kontrolowany  i  potwierdzany  przez 
zewnętrzne służby. – Wyraźnie widać więc, że goście oczekują nie 
tylko potwierdzeń co do zwiększonej higieny od samego obiektu 
noclegowego, ale też autoryzowania i czuwania nad tym przez osoby 
czy instytucje spoza hotelu – komentuje Szatkowski. 
Goście  wskazują  bezpieczeństwo  sanitarne  w  jeszcze  innym 

miejscu badania. Zapytani o to, które miejsca powinny się zmienić, 
odpowiadają: wszystko, co dotyczy miejsc w przestrzeniach wspól-
nych, w których muszą przebywać. Ankietowani mogli wybrać trzy 

najważniejsze strefy. Głosy rozkładają się równomiernie: zmiany muszą 
nastąpić w przygotowaniu i obsłudze pokoi (53 proc. odpowiedzi), 
tyle samo uzyskały części wspólne (54 proc.), podobna liczba wska-
zań pada na konieczność zmian w obszarze podawania posiłków 
(50 proc.). Strefa SPA, miejsca animacji dla dzieci i kawiarnie hote-
lowe są raczej pomijane w tych rozważaniach. Maciej Szatkowski 
ocenia, iż może to wskazywać na to, że bezpieczeństwo, a co za 
tym idzie, chęć korzystania z tych stref, goście ocenią już na miejscu.

POLACy MAjĄ DOSyć GOTOWANIA W CZASIE 
KWARANTANNY? 
Kiedy  jednak  dokładniej  zapytamy gości  hotelowych,  z  czego 

chcą korzystać, to znów – pomimo pandemii – zwyczaje niewiele 
się  zmieniają. W dalszym ciągu spora część zamierza korzystać 
z gastronomii. Liczba osób zapowiadających rezerwację wyjazdu 
z pełnym wyżywieniem wręcz wzrosła z 18 proc. w poprzednich 
latach do 19 proc. deklaracji  obecnie. Śniadania  także wciąż  są 
popularne – 11 proc. osób planuje wypoczynek z opcją porannych 
posiłków (w latach poprzednich było to 12 proc.). 
Kwarantanna dała się we znaki nie  tylko poprzez konieczność 

gotowania, również sam fakt „zasiedzenia” w domach turyści zamie-
rzają  odreagować.  Niemal  tyle  samo  gości  co  przed  pandemią 
zamierza korzystać z basenów – 17 proc. (wcześniej 19 proc.) oraz 
strefy  saun  i  jacuzzi  –  10 proc.  (wcześniej  12  proc.). Co więcej, 
zwiększyła się  liczba osób, które planują aktywnie spędzać czas 
w hotelowej strefie fitness – wzrost z 3 do 4 proc. ankietowanych. 
Więcej Polaków planuje też zakup usługi masażu i innych zabiegów 
SPA – 7 proc. ankietowanych (wcześniej korzystało 6 proc.).
– To bardzo optymistyczne, że goście chcą korzystać ze wszyst-

kich usług hotelowych,  jak przed COVID-19, czyli wyjeżdżają, by 
odpocząć i regenerować się. Dla hotelarzy ten nowy czas to także 
szansa na stworzenie nowych usług, które będą dla gości powodem 
wyjazdu, odpoczynku i relaksu, a może też będzie to pole do two-
rzenia nowych doświadczeń. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie 
wyglądało już w czasie pobytów, i czy goście dostosują się z wyro-
zumiałością do nowej sytuacji – zastanawia się Violetta Hamerska.
Badanie  „Nowe  oczekiwania  gości  hotelowych  w  czasach 

COVID-19”  zrealizowano  19-26  kwietnia  2020  r.  Pomysłodawcą 
i inicjatorem badania był obiekt Blue Marine Mielno. W przygotowa-
niu  i  realizacji  udział  wzięła  także  Violetta  Hamerska,  niezależny 
ekspert rynku hotelowego z 30-letnim doświadczeniem w turystyce. 
Do  inicjatywy przyłączyło się także blisko 200 hoteli  (w tym hoteli 
sieciowych) i obiektów noclegowych z całej Polski, zlokalizowanych 
zarówno w kurortach, jak i miastach. Dzięki tej wspólnej inicjatywie 
uzyskano 3422 ankiety badawcze wypełnione przez gości hotelowych, 
na podstawie których opracowano główne wnioski z badania. •

Opr. AT

J
ak Polacy będą wypoczywać w tym roku? I czy w ogóle 
będą? To pytanie od tygodni zadają sobie wszyscy w bran-
ży  turystycznej  – od miejsc noclegowych, przez punkty 
rozrywki  i  gastronomii,  na  władzach  kurortów  kończąc. 
Wytyczne co do możliwości wyjazdów nie są jeszcze ofi-

cjalnie ogłoszone, ale branża noclegowa już dziś przygotowuje się 
na  nową  rzeczywistość.  W  zasadzie  wszystkie  dotychczasowe 
badania i sondaże potwierdzają, że plany wyjazdu deklaruje wielu 
Polaków. Jednak dopiero teraz pojawiły się pierwsze badania, które 
pokazują, czego turyści będą oczekiwać od miejsc noclegowych.

DOmEK NA ODLUDzIU? WCALE NIE!
Pierwsze  zaskoczenie  –  wbrew  pojawiającym  się  prognozom 

większość ankietowanych wcale nie zamierza wypoczywać w odosob-
nionych miejscach. 55 proc. osób chce wyjechać do hoteli i ośrod-
ków  wypoczynkowych.  To  spadek  o  12  p.p.  w  stosunku  do  lat 
ubiegłych – wynika z badania „Nowe oczekiwania gości hotelowych 
w  czasach  COVID-19”  zrealizowanego  z  inicjatywy  Blue  Marine 
Mielno  oraz  eksperta  rynku  hotelowego  Violetty  Hamerskiej,  na 
grupie ponad 3,4 tys. osób.
Nieznacznie wzrosła (z 13 proc. do 16 proc.) liczba tych, którzy 

planują noclegi w apartamentach. Ale badania nie pokazują pro-
gnozowanego boomu na domki, kempingi i ogólnie wypoczynek 
w miejscach odosobnionych. To wciąż dość mała grupa poten-

cjalnie  zainteresowanych.  Chęć  wyjazdu  do  domków  deklaruje 
11 proc. W latach poprzednich, według odpowiedzi udzielonych 
przez ankietowanych, wypoczywało w nich 5 proc. Nieznacznie 
wzrosło zainteresowanie agroturystyką – z 6 proc. do 9 proc. Natomiast 
kempingi i wypoczynek tzw. slowhop budzą marginalne zaintere-
sowanie.  Na  kemping wybiera  się  2  proc.  badanych  (w  latach 
wcześniejszych  1  proc.),  a w  duchu  slow  chce  relaksować  się 
1 proc. osób. 

Wypoczynek 2020: chętnie,
ale w miejscu z potwierdzonym 
poziomem bezpieczeństwa 

Koronawirus wbrew przypuszczeniom wcale nie zmienił nastawienia Polaków do wypoczynku. W dal-
szym  ciągu  ponad  połowa  chce  wypoczywać  w  hotelach  (55  proc.),  nieznacznie  więcej  osób  niż 
w poprzednich latach planuje wyjazd do apartamentów (16 proc.), za to nie widać znaczącego skoku, 
jeśli  chodzi  o wypoczynek w  odosobnieniu. Wyraźnie  za  to  turyści  oczekują  nowego podejścia  do 
bezpieczeństwa – blisko 60 proc. badanych chce, by miejsca noclegowe były certyfikowane pod tym 
kątem. Takie wnioski  płyną  z badania  „Nowe oczekiwania gości  hotelowych w czasach COVID-19” 

zrealizowanego na grupie ponad 3,4 tys. osób.
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Jak i kiedy odbuduJe się sektor hotelowy,  
kiedy hotele wyJdą z hibernacJi?
Wszystko zależy od tego, jak szybko Unia Europejska i Polska 

zniosą restrykcje związane z podróżowaniem, od tego, kiedy 
zostaną otwarte granice, lotniska i hotele. To będzie możliwe 
również wtedy, kiedy Polska zniesie ograniczenia w  handlu, 
gospodarka musi się odmrozić. Musimy być bardzo konser-
watywni w prognozach. Proces odbudowy sektora będzie długi. 

schemat uruchomienia hoteli w 2020 r. 
Nawet kiedy ruszy handel, moim zdaniem schemat urucha-

miania hoteli będzie następujący: w maju powoli ruszy segment 
krajowych turystów korporacyjnych, hotele w  największych 
miastach mogą zanotować lekki wzrost obłożenia.

Miesiące wakacyjne będą należeć do miejscowości waka-
cyjnych – Mazury, Zakopane i  miejscowości nadbałtyckie 
zanotują wzrosty, jednak na pewno nie na poziomach porów-
nywalnych do wyników z minionych lat.

We wrześniu (pod warunkiem opanowania koronawirusa) 
możemy spodziewać się więcej rezerwacji ze strony turystów 
biznesowych i korporacyjnych. Następnie od października po 
grudzień obłożenie będzie miało dalszy trend wzrostowy. 
Obecny rok jest stracony dla firm z  branży MICE oraz dla 
organizatorów wakacyjnych imprez masowych. W hucznym 
świętowaniu nadejścia 2021 r. wezmą udział tylko najodważ-
niejsi lub ci, którzy zwalczyli zakażenie i  nie będą stanowili 
zagrożenia dla innych.  

Globalna recesJa Jako następstwo pandemii 
stworzy nowe wyzwania
Kolejnym wyzwaniem stojącym przed naszym sektorem, które 

przyniesie długotrwałe skutki, będzie globalna recesja, a w przy-
padku niektórych państw na świecie nawet depresja. Unia 
Europejska znajdzie się w recesji, ale Polska może mieć szczę-
ście, aby zakończyć 2020 r. z PKB na lekkim plusie (ok. 1 proc.).

szczepionka na koronawirusa  
– światełko w tunelu
Pozytywną informacją jest to, że jesteśmy coraz bliżej 

wynalezienia szczepionki, a niektóre leki, które obecne są już 
na rynku, takie jak Avigan czy Chloroquine, mogą zostać 
wykorzystane do leczenia chorych na COVID-19.

Co więcej, testy kliniczne prowadzone przez francuską firmę 
BioNTech dają nadzieję na wynalezienie szczepionki na jesień 
tego roku. Inne firmy, takie jak CureVac, również stanęły 
w wyścigu do szybkiego wprowadzenia skutecznej szczepion-
ki na rynek. 

hotelarstwo w dobie po koronawirusie
Hotele będą musiały odgrywać nowe role oprócz typowego 

hotelarstwa. Szczególnie ważnym aspektem będzie ochrona 
zdrowia gości i personelu, a w praktyce oznacza to następu-
jące praktyki:

• obowiązek noszenia rękawic i masek przez personel hotelu,

• dezynfekcja pokoi po każdym pobycie gościa,
• obowiązek noszenia rękawic i  masek przez personel 

kuchenny, a nawet regularne poddawanie się testom (15-minu-
towe testy produkowane przez firmę BioNTech będą dostęp-
ne).

Sieci i operatorzy hotelowi będą musieli opracować nowe 
standardy skupiające się na wdrażaniu powyższych rozwiązań.

nowy departament  
„poGromców koronawirusa” 
W  tym celu pojawi się konieczność stworzenia nowego 

departamentu „pogromców koronawirusa”, którego zadaniem 
będzie wdrażanie i prowadzenie specjalnych procedur sani-
tyzujących. Wszystko po to, aby zapobiec pojawieniu się 
wirusa w hotelu. 

Ważnym zadaniem dla właścicieli i dyrektorów generalnych 
będzie opracowanie rzetelnego planu ponownego uruchamia-
nia swoich hoteli. A to oznaczać będzie: ponowne skomple-
towanie personelu, ponowne uruchomienie wszystkich syste-
mów i funkcji operacyjnych budynku, inspekcję i dezynfekcję 
wszystkich pokoi, uruchomienie i  dezynfekcję kuchni i… 
przygotowanie odpowiednich do tego wszystkiego funduszy. 
Nie mniej ważne będzie poinformowanie klientów o wdrożonych 
procedurach bezpieczeństwa.

Przeszkolenie personelu hotelowego z  zakresu nowych 
procedur sanityzujących będzie obowiązkowe. Nie można 
dopuścić do sytuacji, że gość lub członek personelu zostanie 
zarażony na terenie hotelu. 

Osobiście uważam, że obowiązkowa będzie aplikacja UE 
dla osób podróżujących, która pomoże zminimalizować ryzy-
ko kontaktu z nosicielami koronawirusa. Niektóre rozwiązania 
są już wykorzystywane przez Koreę Południową i  Chiny. 
Aplikacja taka będzie obowiązkowa dla osób podróżujących 
danymi liniami lotniczymi czy kwaterujących się w hotelach.

Oczywiście nieuniknione są ponowne tymczasowe zamy-
kanie i otwieranie się miast i całych państw w razie ponow-
nego pojawienia się wirusa – stanie się to nową normalnością. 
Osobiście ciekawi mnie, jak poradzą sobie Szwedzi przy braku 
większych restrykcji. Na dzień dzisiejszy, kiedy porównamy 
statystyki dotyczące tempa wzrostu osób zakażonych i zmar-
łych do Polski – nie wygląda to dobrze. Ich strategia odpor-
ności stadnej może nie być skuteczna.•

W
 obliczu globalnej pandemii COVID-19 
i  związanego z  nią kryzysu, który 
boleśnie dotyka naszą branżę hote-
larską, konieczne jest zawarcie pomię-
dzy rządem a bankami porozumienia 

w sprawie (bezwarunkowego) odroczenia spłat wszyst-
kich zaciągniętych przez hotelarzy kredytów do końca 
2020 r. Dostrzegamy już działania w tym zakresie wśród 
niektórych banków. Doceniamy również ogromny wkład 
IGHP, której przedstawiciele oraz członkowie na bieżą-
co współpracują i pozostają w kontakcie z Ministerstwem 
Rozwoju w celu opracowania nadzwyczajnych rozwią-
zań, które mają na celu niesienie natychmiastowej 
pomocy oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim 
pracownikom, a  także zminimalizowanie potencjalnie katastrofalnych 
i bezprecedensowych skutków dla polskiego sektora hotelarskiego. 

bezprecedensowa sytuacJa wymaGa bazooki
W moim odczuciu jednak bezprecedensowa sytuacja, w której się 

znajdujemy, wymaga rozwiązań kalibru bazooki w celu obrony przed 
jej tragicznymi skutkami. Poniżej przedstawiam propozycję takiego 
rozwiązania.

Pod koniec marca prezydent USA podpisał pakiet stymulacyjny dla 
amerykańskiej gospodarki o wartości 2 bln dolarów, z czego branża 
turystyczna będzie mogła korzystać z  puli o  wartości 150 mld dol. 
Zobaczmy, jak to przekłada się na liczby w naszym sektorze. W USA 
funkcjonuje ok. 37 tys. hoteli, oferujących łącznie około 11 mln pokoi, 
a dodatkowe 1,1 tys. hoteli planowo ma się otworzyć do końca tego 
roku. Zatem na jeden dostępny pokój przypada 13 tys. dol. z pakietu 
stymulacyjnego. 

Dlaczego jest to ważne? Biorąc pod uwagę, że np. sieć Marriott 
International zrzesza w  całych Stanach 4,5 tys. hoteli, z  czego jest 
właścicielem lub najemcą zaledwie 28 obiektów, pozostałe hotele pod 
szyldem przeróżnych marek działają na zasadzie franczyzy, co oznacza, 
że dłużnikami są w  większości właściciele, inwestorzy oraz REIT-y. 
Stosunek kapitału własnego do finansowania zewnętrznego w sektorze 
hotelowym to ok. 35/65, w związku z czym szacuję, że poziom zadłu-
żenia naszej branży w USA wynosi około 1,5 bln dol. 

Gdyby przełożyć scenariusz zastosowany tam 
na polskie realia, wyglądałoby to w sposób nastę-
pujący: w  Polsce mamy około 144 tys. pokoi 
hotelowych, z  czego 32 proc. stanowią pokoje 
sieciowe – gdyby polski rząd zastosował taki sam 
schemat, dla sektora hotelowego powinniśmy 
oczekiwać wsparcia na poziomie 2 mld euro. 

Oczywiście, jest to najprawdopodobniej nierealne, 
jednak powinniśmy liczyć na otrzymanie funduszy, 
które co najmniej pokryją zadłużenie sektora hote-
lowego do końca roku, jak również minimalne 
koszty operacyjne hoteli, tj. 350 mln euro na pokry-
cie długu i 500 mln euro na pokrycie minimalnych 
kosztów operacyjnych do końca 2020 r.

Aby łatwiej było zapamiętać: potrzebujemy 1 mld euro, aby urato-
wać naszą branżę, związane z nią tysiące miejsc pracy i stojące za 
nimi rodziny. Nie wliczając w  to nawet korzystnych skutków dla 
kolejnych szczebli gospodarczej drabiny – powiązanych z sektorem 
hotelowym branż takich jak gastronomia, rynek MICE, korporacje 
taksówkowe etc. 

co można zrobić, znaJąc Już cenę?  
oto moJa propozycJa
Rząd poprzez NBP emituje 1 mld euro „wysokojakościowych euro-

obligacji” 10-letnich o stałym oprocentowaniu (Corona Hospitality Net 
Bonds), które mogą być finansowane z dwóch źródeł: dodanie 1 proc. 
podatku VAT od przychodów ze sprzedaży pokoi hotelowych przez 10 
lat, co wygeneruje około 50 mln euro, oraz umowne zobowiązanie 
hoteli korzystających z pakietu pomocowego 1 mld euro do zakupu 
tych obligacji za 1 proc. swoich przychodów miesięcznie przez 10 lat, 
co przełoży się na kwotę około 500 mln euro. Pozostała kwota zostanie 
uzyskana poprzez zakup obligacji przez inne podmioty, instytucje 
finansowe, sieci czy fundusze. 

Takie obligacje można przyrównać do obligacji wojennych i planu 
Marshalla. Branża promować je będzie jako ratunek dla tysiąca miejsc 
pracy, ludzi i rodzin i oczywiście samych hoteli. 

Tam, gdzie jest wola, znajdzie się i sposób, jednak nie ma czasu do 
stracenia, liczy się każdy dzień!.

Jak uratować
polski sektor hotelarski?
Przez 1 mld euro rządowych euroobligacji 10-letnich 

Alex Kloszewski, MRICS, Hotel Professionals 

Bezprecedensowa sytuacja, w której znajduje się branża hotelarska, wymaga rozwiązań kalibru bazooki 
w celu obrony przed tragicznymi skutkami kryzysu. Rząd poprzez NBP powinien wyemitować 1 mld euro 
„wysokojakościowych euroobligacji” 10-letnich o stałym oprocentowaniu (Corona Hospitality Net Bonds), 
które mogą być finansowane z dwóch źródeł: dodanie 1 proc. podatku VAT od przychodów ze sprzedaży 
pokoi hotelowych na przeciąg 10 lat oraz umowne zobowiązanie hoteli korzystających z pakietu pomoco-

wego do zakupu powyższych obligacji za 1 proc. swoich przychodów miesięcznie przez 10 lat. 
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Trzeba przyznać, że nawet największe doświadczenie i know-how nie zagwarantują nam możliwości 
przewidzenia tego, co się wydarzy… Ale pozostawię was z moją osobistą opinią.

Obecny rok jest stracony dla firm z branży 
MICE oraz dla organizatorów wakacyjnych 
imprez masowych. W hucznym świętowa-
niu nadejścia 2021 r. wezmą udział tylko 
najodważniejsi lub ci, którzy zwalczyli 

zakażenie
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larniejszymi obiektami wśród inwestorów były hotele wyższej średniej 
i wyższej klasy, stanowiące 42 proc. wolumenu transakcji.

• W 2019 r. największą transakcją w regionie CEE było nabycie 
372-pokojowego hotelu InterContinental Prague za 225 mln euro 
(ok. 605 tys. euro za pokój).

• Najwyższe stopy zwrotu na poziomie około 7 proc. do 7,5 proc. 
uzyskano w 2019 r. w Sofii i Bukareszcie, podczas gdy dla obiektów 
w  Pradze, Budapeszcie i  Warszawie odnotowano odpowiednio 
5 proc. do 6 proc. Choć stopy zwrotu w naszym regionie stają się 
coraz bardziej zbliżone do Europy Zachodniej, wciąż istnieje różnica 
rzędu 50-100 punktów bazowych pomiędzy największymi miastami 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a ich bliskimi zachodnimi 
sąsiadami, takimi jak Wiedeń i Berlin.

• Na poziomie lokalnym inwestorów przyciągały również unikato-
we cechy poszczególnych krajów CEE-6, takie jak dynamiczny 
rozwój gospodarczy Warszawy oraz obniżona stawka VAT za 
zakwaterowanie w hotelach na Węgrzech i Słowacji.

coraz większe zróżnicowanie nabywców 
Z raportu wynika, że w 2019 r. inwestorzy europejscy zdominowa-

li rynek Europy Środkowo-Wschodniej, przejmując hotele o wartości 
84 proc. całkowitego wolumenu transakcji. Jednocześnie jednak 
w  naszym regionie można było zaobserwować zainteresowanie 
nabywców z Izraela i Korei Południowej.

Inwestorzy prywatni w  2019 r. stanowili największy segment 
nabywców, podczas gdy nabywcy instytucjonalni i  notowani na 
giełdzie odpowiadali za 43 proc. całego wolumenu transakcji 
(620 mln euro).

– W Polsce w 2019 r. obserwowaliśmy jednocześnie silny popyt 
transakcyjny wśród inwestorów oraz ograniczoną podaż atrakcyjnych 
aktywów hotelowych przeznaczonych na sprzedaż, co po części 

zostało odzwierciedlone w stopach kapita-
lizacji, które uległy kompresji. Wzrost 
podaży pokoi hotelowych i obniżające się 
wyniki hoteli na niektórych rynkach nie 
powstrzymywały inwestorów od dokonywa-
nia przejęć w  tych regionach, ponieważ 
nabywcy dostrzegali długoterminowy poten-
cjał wzrostu. Pandemia COVID-19 ma 
negatywny wpływ na rynek hotelowy w kraju, 
jednakże Polska charakteryzuje się silnym 
popytem wewnętrznym i jest mniej zależna 
od turystyki międzynarodowej, co powinno 
przyspieszyć poprawę sytuacji rynkowej po 
opanowaniu pandemii – komentuje Łukasz 
Bondyra, hospitality advisor w Cushman 
& Wakefield.

zmiany struktur operacyJnych 
W porównaniu z Europą Zachodnią dostępność różnych modeli 

funkcjonowania hoteli w regionie CEE była do niedawna ograniczo-
na z powodu niechęci największych operatorów do podpisywania 
umów najmu w tym regionie oraz braku zewnętrznych firm zarzą-
dzających. Sytuacja zaczęła się zmieniać w ostatnich latach dzięki 
rosnącej popularności rynków CEE.

Według autorów raportu zmieniły się nie tylko modele funkcjono-
wania hoteli, lecz także transakcje, które stają się coraz bardziej 
innowacyjne w obliczu kompresji stóp kapitalizacji i rosnącej niepew-
ności. Struktury hybrydowe nie są niczym nowym, ale są coraz bardziej 
złożone i  częstsze w  całym regionie CEE z  powodu silnej presji 
konkurencji oraz rosnących obaw ekonomicznych i geopolitycznych.

– W ostatnich latach coraz bardziej zacierają się granice między 
różnymi strukturami operacyjnymi, niezależnie od tego, czy oparte 
są na umowach najmu ze zmiennymi komponentami czy też kon-
traktach na zarządzanie z gwarancjami przychodów –  mówi Frederic 
Le Fichoux, dyrektor sekcji rynku hotelowego w regionie Europy 
kontynentalnej, Cushman & Wakefield. – Sukces transakcji zależy 
od kreatywności różnych interesariuszy, co sprawia, że stają się one 
coraz bardziej złożone i  skomplikowane – wymagają przy tym 
dogłębnego zrozumienia specyfiki rynku i rozległego doświadczenia 
w  branży, która nieustannie ewoluuje. Znaczenie tych czynników 
jeszcze bardziej wzrośnie w  przyszłości, zważywszy na wstrząs 
spowodowany przez wybuch pandemii COVID-19. Z  pewnością 
zwiększy się presja na tworzenie bardziej elastycznych struktur 
transakcji, aby uwzględniały one nieprzewidziany rozwój sytuacji. •

Opr. PS

P
ublikacja ta przedstawia podstawowe trendy na rynku 
inwestycji hotelowych w krajach CEE-6, czyli w Polsce, 
Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Bułgarii i Rumunii. 
Polska z wolumenem transakcji na poziomie 391 mln 
euro odpowiada za 27 proc. wartości przejęć zawieranych 

w 2019 r. w krajach CEE-6. Nasz rynek odnotował ponad trzykrotny 
wzrost wartości rok do roku, lokując się w 2019 r. za rynkiem czeskim 
z transakcjami o wartości 620,4 mln euro.

W ostatnich pięciu latach najwięcej inwestycji przyciągały stolice 
CEE-6, na które przypadło aż 72 proc. wszystkich transakcji hotelo-
wych zrealizowanych na sześciu rynkach Europy Środkowo- 
-Wschodniej. Co więcej, wartość transakcji osiągnięta w ostatnich 
pięciu latach w regionie CEE-6 stanowi prawie połowę całkowitego 
wolumenu przejęć na tych rynkach z ostatnich 20 lat (4,2 mld euro 
w porównaniu z 9,4 mld euro).

bezprecedensowy wzrost 
– W ciągu ostatnich pięciu lat obserwowaliśmy bezprecedensowy 

wzrost zainteresowania inwestorów sektorem hotelarskim w Europie 
Środkowo-Wschodniej, a ubiegły rok przyniósł najwyższy wolumen 
transakcji w historii. Obecnie optymizm dotyczący dalszych wzrostów 
znacząco osłabł w związku z pandemią COVID-19, która ma coraz 
większy wpływ na sektor turystyczny oraz światową gospodarkę. 
Znajdujemy się obecnie w  momencie, kiedy coraz trudniej jest 
przewidzieć, jaki będzie ostateczny wpływ pandemii na sytuację 
w sektorze hotelowym – komentuje Lukas Hejduk, partner CMS 
kierujący praktyką kancelarii w sektorze hotelarskim i rekreacyjnym 
na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. 

W pierwszych miesiącach tego roku zrealizowano kilka transakcji 
na rynku hotelowym, a ich łączna wartość wyniosła ok. 297 mln euro. 
Przejęcia te dotyczyły sześciu aktywów, głównie zlokalizowanych 
w  Budapeszcie. Niektórzy inwestorzy w  dalszym ciągu wyrażają 
chęć nabycia obiektów hotelowych oraz prowadzenia badań due 
diligence, choć jednocześnie kilka transakcji zostało wstrzymanych 
ze względu na pandemię COVID-19.

Wstępne szacunki na rok 2020 dokonywane w początku roku 
wskazywały na możliwy wzrost aktywności na rynku transakcyjnym 
ze względu na wiele istotnych przejęć będących w przygotowaniu. 
Jednakże ze względu na dynamicznie rozwijającą się bezpreceden-

sową pandemię COVID-19 coraz trudniej jest prognozować, jak 
będzie wyglądała sytuacja w sektorze w kolejnych miesiącach roku.

– Bez wątpienia branża hotelarska będzie musiała stawić czoło 
konsekwencjom wynikającym z pandemii COVID-19. Jednak solid-
ny poziom inwestycji obserwowany w  roku 2019 jest najlepszym 
dowodem atrakcyjności naszego regionu oraz polskiego rynku, na 
którym byliśmy świadkami zmiany właścicieli dwóch warszawskich 
hoteli – Sheraton Warsaw oraz Radisson Collection Warsaw, a także 

transakcji sprzedaży dwóch hoteli z portfolio UBM – powstających 
ibisa Styles w  Krakowie i  Mercure Katowicach, funduszowi UII 
European stworzonemu przez Union Investment. Pozostaje mieć 
nadzieję, że dotychczasowa aktywność transakcyjna powróci po 
ustaniu kryzysu i będziemy mieć do czynienia z ponownym ożywie-
niem w branży hotelarskiej zarówno w Polsce, jak i w całym regionie 
CEE-6 – komentuje Lidia Dziurzyńska-Leipert, partner w zespole 
nieruchomości i budownictwa kancelarii CMS.

pozostałe kluczowe wnioski z raportu
• W  2019 r. średnia wartość transakcji wyniosła 31 mln euro, 

a średnia cena za pokój około 142 tys. euro. 
• Najaktywniejszym rynkiem w regionie w 2019 r. pozostawały 

Czechy, gdzie wartość przejęć osiągnęła 620,4 mln euro, co ozna-
cza 43 proc. udziału w rynku krajów CEE-6. Dużą aktywność obser-
wowaliśmy także w Bułgarii i Rumunii, gdzie odnotowano wzrost r/r 
na poziomie odpowiednio 490 proc. i 212 proc. W 2019 r. najpopu-

Solidny poziom inwestycji obserwowany 
w  roku 2019 jest najlepszym dowodem 
atrakcyjności naszego regionu oraz pol-
skiego rynku, na którym byliśmy świadka-
mi zmiany właścicieli dwóch warszawskich 
hoteli – Sheraton i  Radisson Collection, 
a także transakcji sprzedaży dwóch hoteli 
z portfolio UBM w Krakowie i Katowicach

Najwyższe stopy zwrotu na poziomie 
około 7 do 7,5 proc. uzyskano w 2019 r. 
w Sofii i Bukareszcie, podczas gdy dla 
obiektów w  Pradze, Budapeszcie 
i Warszawie odnotowano 5 do 6 proc.

W Polsce w 2019 r. obserwowaliśmy jed-
nocześnie silny popyt transakcyjny wśród 
inwestorów oraz ograniczoną podaż atrak-
cyjnych aktywów hotelowych przeznaczo-
nych na sprzedaż, co po części zostało 
odzwierciedlone w  stopach kapitalizacji, 

które uległy kompresji

C&W: Niepewność na rynku inwestycji 
hotelowych w regionie CEE. 

Pomimo bezprecedensowego boomu 
w 2019 roku

Wartość transakcji zawieranych w  sektorze hotelarskim w  regionie Europy Środkowo-Wschodniej 
osiągnęła w  2019 r. rekordowy poziom 1,4 mld euro, a  właściciela zmieniło aż 55 hoteli. Głównym 
impulsem była możliwość uzyskania wyższej stopy zwrotu z inwestycji dokonanej w naszym regionie 
w  porównaniu z  wieloma znaczącymi rynkami w  Europie Zachodniej, a  także obiecujący potencjał 
w zakresie wzrostu długoterminowego – wynika z najnowszego raportu „Hotel Investment Scene in 

CEE” firmy Cushman & Wakefield oraz międzynarodowej firmy prawniczej CMS.
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C
olliers International zauważa, 
że pomimo spodziewanej 
globalnej recesji, ostatnie dane 
China Manufacturing PMI, po 
rekordowych spadkach 

w lutym, wskazują na stabilizację w marcu, 
co daje nadzieję na przyszłość. Według 
danych „Oxford Economics”, po spadku 
globalnego PKB o 1,8 proc. w pierwszym 
kwartale (w zestawieniu kwartał do kwartału) 
i dalszym przewidywanym spadku o 0,3 proc. 
w  drugim kwartale, w  trzecim i  czwartym 
kwartale roku powinien nastąpić wzrost 
odpowiednio o około 1,5 proc. i 1,8 proc.

bezprecedensowy szok
– Globalny rynek przeżył bezprecedenso-

wy szok. Jego efekt widzimy na całym 
świecie, również w  państwach takich jak 
Chiny czy Australia, których gospodarki 
relatywnie nie ucierpiały w trakcie globalne-
go kryzysu finansowego. Spadek globalne-
go PKB wystąpił równocześnie z  innymi 
czynnikami, takimi jak ograniczenie ruchu 
turystycznego i transportu towarów, spadek 
cen ropy oraz wahania na giełdach. Dobrą 
wiadomością jest to, że czas, w jakim ocze-
kujemy odbicia dla każdego z tych czynników, 
będzie relatywnie krótki, a ożywienie dość 
gwałtowne – mówi Tony Horrell, dyrektor 
generalny Colliers International w  Wielkiej 
Brytanii i Irlandii.

Colliers podkreśla, że od czasu globalnego 
kryzysu finansowego światowe roczne wolu-
meny transakcji inwestycyjnych na rynku 
nieruchomości komercyjnych wskazywały 
tendencję wzrostową. W 2018 r. zainwesto-
wano rekordową kwotę 1,8 bln dol., 
a  w  2019 r. 1,7 bln dol. W  bieżącym roku 
odnotowano spadek wolumenu transakcji – 
wstępne dane wskazują 70-procentowy 
spadek w skali globalnej (zestawienie rok do 

roku) ze 144 mld dol. w  marcu 2019 r. do 
48 mld dol. w marcu br. Wartość transakcji za 
pierwszy kwartał 2020 r. wynosząca 250 mld 
dol. jest najniższą od czasu drugiego kwarta-
łu 2012 r.

nie wszędzie spadki
Z  niektórych rynków płyną pozytywne 

informacje dotyczące pierwszego kwartału 
br. W  Stanach Zjednoczonych wartość 
transakcji inwestycyjnych wyniosła 113 mld 
dol. To niewielka zmiana w porównaniu ze 
116 mld dol. odnotowanych w zeszłym roku. 

W Wielkiej Brytanii, dzięki sprzedaży port-
fela nieruchomości iQ (akademiki) za 6 mld 
dol., odnotowano 9-procentowy wzrost 
z  16,9 mld dol. w  podobnym okresie 
w  zeszłym roku do 18,4 mld dol. w  br. 
Szczególnie dużą aktywność w pierwszym 
kwartale odnotowano w  Niemczech 
(+35 proc. rok do roku), we Włoszech 
(+43 proc. rok do roku) i Hiszpanii (+46 proc. 
rok do roku).

ostrożny optymizm
Model ekonometryczny Colliers wskazuje, 

że w drugim kwartale roku globalne wolu-
meny transakcji inwestycyjnych utrzymają 
się na podobnym niskim poziomie co 
w pierwszym kwartale. Mimo że Chiny już 
wracają do normalnej aktywności, wiele 
krajów wciąż utrzymuje nakaz izolacji, 
w związku z czym w najbliższych tygodniach 
działalność gospodarcza pozostanie ogra-
niczona. Model przewiduje jednak znaczny 
wzrost w trzecim i czwartym kwartale roku, 
kiedy to globalne wolumeny transakcji inwe-
stycyjnych wrócą do poziomów odnotowy-
wanych przed pandemią COVID-19.

– Ze względu na szybko zmieniający się 
charakter kryzysu związanego z pandemią 
COVID-19, niemożliwe jest przewidzenie, jak 

w  ciągu najbliższych tygodni będzie się 
kształtował wolumen transakcji inwestycyj-
nych na rynku nieruchomości komercyjnych. 
Istnieje jednak kilka powodów, które pozwa-
lają na ostrożny optymizm. Rządy i  banki 
centralne zareagowały o wiele szybciej i na 
większą skalę w  porównaniu z  czasami 
globalnego kryzysu finansowego. Dodatkowo 
globalny ciężar kapitału jest znacznie większy 
niż dekadę temu, inwestorzy będą chcieli 
dywersyfikować swoje portfolia. Nasz model 
przewiduje, że po krótkiej recesji odnotujemy 
znaczny wzrost w  drugiej połowie roku. 
Należy jednak pamiętać, że opiera się on na 
prognozach silnego ożywienia gospodar-
czego w drugiej połowie roku i  należy go 
traktować z pewną ostrożnością – zaznacza 
Oliver Kolodseike, dyrektor w Dziale Badań 
i Prognoz Rynkowych w Colliers International 
w Wielkiej Brytanii. •

Opr. WK

D
ane za pierwsze dwa miesiące bieżącego roku wska-
zywały na wzrost przychodów na jeden dostępny pokój 
(RevPAR) w europejskich hotelach o 1,1 proc. w porów-
naniu z  analogicznym okresem w  2019 r., dzięki 
rosnącym średnim cenom za pokój (ADR) o 1,4 proc., 

i  to pomimo nieznacznego spadku obłożenia o 0,3 proc. Po tym 
stosunkowo dobrym początku roku Europę dotknął kryzys związany 
z pandemią COVID-19, co spowodowało drastyczny spadek wskaź-
nika obłożenia hoteli w  pierwszej połowie marca. Już w  połowie 
marca spadek obłożenia hoteli wahał się od ponad 90 proc. we 
Włoszech do około 20 proc. w Wielkiej Brytanii.

Jak coVid-19 zmieni rynek hotelarski?
– Podczas gdy na niektórych rynkach w  całej Europie już na 

początku roku nastąpił spadek wyników hoteli, spowodowany przede 
wszystkim nową podażą, większość z nich do trzeciego tygodnia 
lutego wciąż cieszyła się dobrym tempem wzrostu – mówi Borivoj 
Vokrinek, dyrektor działu badań rynku hotelowego w regionie EMEA, 
Cushman & Wakefield. 

Ze statystyk wynika, że spadek ten nasilił się w drugiej połowie 
marca, kiedy to większość hoteli w całej Europie została zamknięta 
lub odnotowała jednocyfrowy poziom obłożenia. Według eksperta 
wyjątek stanowią niektóre hotele w  pobliżu lotnisk, obsługujące 
załogi i pasażerów wracających do domu. – Ostatecznie wszystkie 
rynki hotelowe zbliżają się do całkowitego zamknięcia, a hotelarze 
koncentrują się na zminimalizowaniu negatywnego wpływu, wdra-
żając różne środki łagodzące – dodaje Borivoj Vokrinek.

poszukiwanie kompromisowych rozwiązań
Borivoj Vokrinek podkreśla również, że właściciele, operatorzy i banki 

angażują się w poszukiwanie kompromisowych rozwiązań. – Jak dotąd 
sektor hotelowy koncentruje się na znalezieniu raczej tymczasowych 
rozwiązań na przetrwanie kryzysu niż na poszukiwaniu radykalnych 
i  nieodwracalnych środków, mając przy tym nadzieję na odbicie 
w drugiej połowie roku. Nie ma wątpliwości, że wsparcie rządów w całej 
Europie będzie miało kluczowe znaczenie dla przezwyciężenia tego 
kryzysu przez hotele – twierdzi ekspert. – Różni interesariusze, w tym 

właściciele i operatorzy hoteli oraz banki, angażują się w znalezienie 
rozwiązań kompromisowych, takich jak obniżka lub odroczenie opłat, 
obniżenie wysokości czynszu lub wakacje czynszowe, a także zawie-
szenie spłaty kredytu i otwarcie nowych linii kredytowych. 

Niektóre hotele w Europie są przekształcane na szpitale, obiekty 
do kwarantanny, schroniska, tymczasowe budynki logistyczne, 
a niekiedy służą nawet jako lokalizacje pracy tymczasowej oferujące 
pokoje w postaci prywatnych gabinetów osobom, którym trudno 
pracować z domu. Z kolei restauracje hotelowe przygotowują posił-
ki z dostawą do klienta, a pracowników kieruje się do pracy w firmach 
dostawczych lub w innych sektorach.

– Obserwujemy, że pomimo wprowadzonych ograniczeń utrzymu-
je się aktywność na rynkach najmu i  transakcji inwestycyjnych 
w Europie. Niektórzy dynamicznie działający inwestorzy dysponujący 
dużym kapitałem będą zainteresowani wykorzystaniem szans, które 
pojawią się w najbliższych miesiącach, aby dokapitalizować inwesty-
cje znajdujące się w trudnej sytuacji lub nabyć aktywa o ograniczonej 
płynności – mówi Jonathan Hubbard, dyrektor działu nieruchomości 
hotelowych na region EMEA w Cushman & Wakefield. •

Opr. PS

Nie ma wątpliwości, że wsparcie rządów 
w  całej Europie będzie miało kluczowe 
znaczenie dla przezwyciężenia obecnego 

kryzysu przez hotele Niektórzy dynamicznie działający inwesto-
rzy dysponujący dużym kapitałem będą 
zainteresowani wykorzystaniem szans, 
które pojawią się w najbliższych miesiącach, 
aby dokapitalizować inwestycje znajdujące 
się w  trudnej sytuacji lub nabyć aktywa 

o ograniczonej płynności

C&W: Wpływ kryzysu COVID-19
na rynek hotelowy w Europie 

Z raportu „COVID-19 Impacts For EMEA Real Estate” przygotowanego przez firmę doradczą Cushman 
& Wakefield, wynika, że kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 wywiera potężny wpływ na rynek 

hotelowy w Europie w 2020 r.

COLLIERS: COVID-19 obniżył wartość 
inwestycji na globalnym rynku nieruchomości.

Ale w drugiej połowie roku 
można spodziewać się odbicia

Według wstępnych danych Colliers International, wartość transakcji na globalnym rynku nieruchomo-
ści wyniosła w marcu 2020 r. zaledwie 48 mld dol., podczas gdy rok wcześniej było to 144 mld dol. 
Firma prognozuje jednak, że ożywienie inwestycyjne po pandemii COVID-19 nastąpi dużo szybciej 

i gwałtowniej niż po globalnym kryzysie finansowym z 2008 r.
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korzysta, a jedynie dla 18 proc. to narzędzie 
używane często.

zasady współpracy  
trzeba dopracować 
Utrudnienia w pracy zdalnej wynikają często 

z winy partnerów – niepełne lub niedopraco-
wane katalogi na stronach producentów 
i  salonów albo trudności z  dostępem do 
próbek materiałów (które stanowią podstawę 
pracy projektantów) to najczęściej wskazywa-
ne problemy. Aż 75 proc. ankietowanych 
stwierdziło, że ułatwienia w  dostępie do 
wzorników i próbek to główne działanie, któ-
rego oczekują od producentów i partnerów 
biznesowych. Sytuacja, w której po wzorniki 
trzeba się udawać np. na pocztę, raczej 
pogarsza niż poprawia jakość pracy. 
Usprawnienia wymaga też procedura zdalnej 
kontroli jakości produktów docierających na 
plac budowy – nowa sytuacja wymaga wypra-
cowania innych relacji oraz zasad współpracy.

– Pandemia uderzyła w  producentów 
i dostawców materiałów wyposażenia wnętrz. 
W działaniu tych firm czekają nas ogromne 
zmiany, które wpłyną na wybory projektowe 
architektów, a  te – na decyzje zakupowe 
klientów końcowych. To system naczyń 
połączonych. Nie bez powodu w ankiecie 
zadaliśmy pytanie dotyczące działań, jakie 

mogliby podjąć producenci i partnerzy biz-
nesowi, aby wesprzeć architektów w czasie 
kryzysu. Oprócz wzorników i  katalogów, 
których dostępność jest sprawą oczywistą, 
ankietowani architekci wskazali również 
potrzebę bliższej współpracy i wsparcia ze 
strony producentów i  ich przedstawicieli – 
zauważa Kinga Konopko, współzałożycielka 
Architect Support.

szkolenia? tak, ale daJące 
konkretną wiedzę
Okres kwarantanny to dla wielu osób także 

okazja do nauki nowych umiejętności – nie 
inaczej jest w przypadku branży projektowa-
nia wnętrz. – Jako właścicielka szkoły spe-
cjalizującej się w organizacji szkoleń z zakre-
su designu i aranżacji wnętrz, uważam, że 
będzie to dobry czas na zmiany, analizę 

swojego miejsca na rynku pracy oraz dosto-
sowanie się do pracy w nowych warunkach 
– postawienie na samorozwój i dokształca-
nie – uważa Alina Lukoszek, założycielka 
Educoncept.

Na pytanie o najbardziej pożądane formy 
szkoleń architekci wskazują przede wszyst-
kim budowanie marki osobistej architekta 
oraz szkolenia specjalistyczne z konkretnych 
zagadnień dotyczących aranżacji wnętrz. 
Pierwszą tematyką jest zainteresowanych 
45 proc. badanych, a drugą – 44 proc.

– Wyrazista marka osobista jest dla archi-
tektów swoistą polisą ubezpieczeniową, która 
w  dużej mierze chroni ich firmę w  obliczu 
zmiennej koniunktury rynkowej i  kryzysów 

takich jak obecny – ocenia Marcin Poboży, 
współwłaściciel Home Sweet Home PR. – 
Zbudowanie solidnej marki osobistej nie jest 
sztuką magiczną, ale wymaga od architekta 
spełnienia trzech zasadniczych warunków. Po 
pierwsze, musimy mieć wyrazisty pomysł na 
siebie i swój biznes. Po drugie, pamiętajmy, 
że budowanie marki osobistej to długi proces, 
rozpisany na lata, a nie tygodnie. Po trzecie, 
aby osiągnąć stawiane przed naszą marką 
cele, niezbędna jest żelazna konsekwencja 
i spójność działań we wszelkich obszarach 
komunikacji z otoczeniem – dodaje. 

znaleźć nowy pomysł  
na siebie
Znaczenie marki osobistej oraz wcześniej 

wypracowanych relacji potwierdzają odpo-
wiedzi na pytanie o  formę pozyskiwania 

nowych zleceń. 66 proc. ankietowanych 
nowe źródła zarobku zawdzięcza rekomen-
dacjom oraz poleceniom. Badanie pokazu-
je, że teraz przede wszystkim liczy się własna 
aktywność: obecność w mediach społecz-
nościowych, kontakty telefoniczne czy dobra 
strona WWW. 

Ankietowani wskazują, że czują potrzebę 
rozwoju – poszukiwania nowych kanałów 
promocji oraz pomysłów na usługi, które 
mogą świadczyć. Dla ponad połowy z nich 
rekomendacje od partnerów czy marek oraz 
publikacje w mediach branżowych byłyby 
ważną pomocą. 

Właściciele pracowni mają świadomość, 
że projektowanie wnętrz postrzegane jest 
wciąż jako usługa premium. Dla wielu z nich 
nadejście kryzysu gospodarczego oznaczać 
będzie konieczność znacznego obniżenia 
cen albo zmianę profilu działalności. Można 
spodziewać się, że największe spadki zano-
tują pracownie specjalizujące się w usługach 
dla segmentu HoReCa.

– Konieczny jest wysiłek całej branży, by 
edukować wahających się inwestorów na 
temat wartości projektu architektonicznego, 
rozwijać narzędzia pracy i promocji architek-
tów wykorzystujące internet i  nowoczesne 
technologie oraz zwiększać dostępność 
informacji i doradców online przez produ-
centów. Choć wszyscy jesteśmy już bizne-
sowym stanem kryzysowym zmęczeni, 
mobilizacja to teraz słowo klucz – podkreśla 
Justyna Siejka.

***
Badanie zostało przeprowadzone 16-21 

kwietnia metodą ankiety internetowej wysła-
nej do zweryfikowanej grupy odbiorców. 
Badanie zorganizowała firma Home Sweet 
Home PR, a  partnerami badania byli: 
ArchiDay, ArchiDesk, Architect Support, 
Educoncept, Polskie Centrum Projektowania 
Wnętrz oraz PomagamyUrzadzac.pl. •

F
irma doradztwa komunikacyjne-
go Home Sweet Home PR, 
wyspecjalizowana w  obsłudze 
firm i marek wnętrzarskich, prze-
prowadziła badanie, w  którym 

zweryfikowała nastroje panujące na rynku 
usług architektonicznych oraz projektowania 
wnętrz. W badaniu „Architekci i projektanci 
wnętrz w czasie kryzysu” wzięło udział 258 
profesjonalistów z całej Polski. 182 z nich 
podzieliło się też rozbudowanymi opiniami 
o swojej obecnej sytuacji i przewidywaniami 
dotyczącymi zawodowej przyszłości. 

– Kryzys to czas, który uczy pokory. 
Właściwa ocena bieżącej sytuacji jest zaś 
niezbędna do wyciągnięcia konstruktywnych 
wniosków i  podjęcia mądrych kroków na 
przyszłość zarówno przez architektów i pro-
jektantów, jak i ich partnerów biznesowych 
– podkreśla Justyna Siejka, współwłaściciel-
ka Home Sweet Home PR. – Chodziło nam 
o diagnozę rzeczywistego, a nie życzenio-
wego stanu branży architektury wnętrz 
w trakcie pandemii koronawirusa. Aż 70 proc. 
uczestników badania stwierdza, że pandemia 
negatywnie wpłynęła na ich biznes, a niemal 
połowa ankietowanych straciła zlecenia. Przy 
czym należy pamiętać, że długofalowość 
procesu projektowego oraz wykonawczego 
i  tak zapewniła całej branży stosunkowo 
miękkie lądowanie.

Architekci i projektanci wnętrz dostrzega-
ją wyraźny spadek liczby nowych zapytań, 
zleceń oraz wycofywanie się klientów z już 
zaplanowanych inwestycji. Kontynuowane 
są te na zaawansowanym etapie realizacji. 
47 proc. pracowni już straciło planowane 
projekty, a  jeśli do tego dodać te, którym 
zakończenie projektów znacząco się prze-
sunęło (a co za tym idzie – przyszłe wpływy 
finansowe), to w tej grupie znajdzie się aż 
69 proc. firm. 

Jeszcze nie zwalniaJą
Projektanci w swoich komentarzach prze-

widują, że skutki kryzysu będą najbardziej 
dotkliwe za kilka miesięcy, gdy skończy się 
praca nad zleceniami zakontraktowanymi 
przed wybuchem pandemii, a nowych może 
zabraknąć. Nie zaskakuje w  tej sytuacji 
względnie dobra obecna sytuacja pracowni 
– w odróżnieniu od innych branż tylko 4 proc. 
biur projektowych było zmuszonych do 
całkowitego zawieszenia czy zamknięcia 
swojej działalności, 7 proc. musiało zwolnić 
pracowników, a 26 proc. zmniejszyć zakres 
godzinowy pracy członków zespołu. 

Ze względu na realizację wcześniej roz-
poczętych inwestycji sytuacja na rynku usług 
jest jeszcze względnie stabilna. Do czasu. 
Potencjalne trudności z dostawami towarów, 
rosnąca ostrożność inwestycyjna klientów 
oraz przewidywane problemy z  zatrudnie-
niem (czyli spadek dochodów Polaków) 
stawiają pod znakiem zapytania utrzymanie 
poziomu zainteresowania usługami projek-
tantów. Połowa ankietowanych spodziewa 
się w najbliższych miesiącach strat finanso-
wych oraz utraty projektów.

Sami respondenci wskazują, że do utrzy-
mania poziomu rozwoju branży niezbędna 
jest współpraca: elastyczne zespoły, networ-

king, wzajemne polecenia. Kluczowe jest też 
zaufanie ze strony klientów – 67 proc. 
badanych zależałoby na gwarancji realizacji 
projektów ze strony inwestorów. To pomo-
głoby złagodzić niepewność i ułatwiło pla-
nowanie działań. Zwłaszcza że o  nowe 
zlecenia jest trudniej. W  komentarzach 
pojawiają się głosy nie tylko o wycofywaniu 
się ze zleceń, ale także o klientach, którzy 
kryzys podają jako pretekst do nieregulowa-
nia należności.

można pracować z domu
Praca w trybie zdalnym nie stanowi więk-

szego problemu dla pracowni – 67 proc. 
ankietowanych deklaruje, że może w obec-
nej sytuacji świadczyć całkowicie zdalną 
i pełnowartościową usługę projektową. Dla 
części z nich taka zmiana ma nawet wymiar 
pozytywny – dzięki ograniczeniu dojazdów 
na spotkania, a także ich mniejszej często-
tliwości, mają więcej czasu na pracę stricte 
projektową. Wyzwaniem jest, rzecz jasna, 
pogodzenie życia osobistego (np. opieka 
nad dziećmi) z pracą zawodową. Ponad 1/3 
badanych ocenia jako prawdopodobne, że 
w ciągu pięciu lat większość pracowni będzie 
świadczyć usługi w trybie zdalnym.

– Ważna jest dziś umiejętność obserwacji, 
gotowość do zmiany, sprawność w adapta-
cji i konsekwentna egzekucja. Poszukiwanie 
i dywersyfikacja źródeł przychodu, również 
w  obszarze samej branży, a  tym samym 
ograniczenie ryzyka, będzie dla wielu szan-
są na bezpieczne nowe jutro – ocenia 
Przemysław Szklarzewski, prezes Polskiego 
Centrum Architektury Wnętrz.

Jak w nowej codzienności pracują pro-
jektanci? Głównie wykorzystując pocztę 
elektroniczną oraz telefon. Co ciekawe, 
najmniej użyteczne są wideokonferencje. 
44 proc. ankietowanych w ogóle z nich nie 

Aż 75 proc. ankietowanych 
stwierdziło, że ułatwienia 
w  dostępie do wzorników 
i próbek to główne działanie, 
którego oczekują od produ-
centów i  partnerów bizne-

sowych

Wyrazista marka osobista jest dla architektów swoistą 
polisą ubezpieczeniową, która w dużej mierze chroni ich 
firmę w obliczu zmiennej koniunktury rynkowej i kryzysów 

takich jak obecny

Badanie
„Architekci w czasie kryzysu”
– największe kłopoty mogą dopiero nadejść
Prawie połowa pracowni projektowania wnętrz straciła w ostatnich tygodniach zlecenia. Dużego kryzy-
su jeszcze nie ma, a projektanci z reguły dobrze sobie radzą z pracą zdalną. Sygnały z rynku są jednak 
alarmujące. Największe kłopoty mogą nadejść za parę miesięcy, gdy skończą się realizowane projek-
ty, a nowych zabraknie. 

Rynek hoteli
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mateJki 8 w szczecinie na licytacJi od 5,8 mln zł 
27 maja odbędzie się pierwsza licytacja komornicza obiektu hotelowego 

Matejki 8 w centrum Szczecina. Wyceniana na 7,8 mln zł netto neorenesan-
sowa willa pałacowa z XIX wieku z 11 pokojami, restauracją i  kawiarnią 
otoczona prywatnym parkiem wystawiona została na licytację za 5,8 mln zł.

komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-centrum w Szczecinie 
organizuje pierwszą licytację nieruchomości gruntowej składającej się z dział-
ki o  powierzchni blisko 2,6 tys. m kw. zabudowanej zabytkową willą 
o powierzchni użytkowej blisko 1,7 tys. m kw. Suma oszacowania wynosi 7,8 
mln zł netto, co daje kwotę 9,6 mln zł brutto, a cena wywoławcza jest równa 
3/4 sumy oszacowania i wynosi 5,8 mln zł netto (7,2 mln zł brutto z VAT).

Luksusowy obiekt hotelowy Matejki 8 otwarty został w  2016 r. 
Neorenesansowa willa pałacowa wybudowana w  1882 r. otoczona jest 
prywatnym parkiem z 200-letnimi drzewami. w jej historycznych wnętrzach 
mieszczą się pokoje hotelowe od 15 do 55 m kw., skrytki skarbcowe, 
restauracja, kawiarnia oraz sala kominkowa.

ratuje się różnymi rozwiązaniami. Restauracje, bary i  hotele, nie 
mogąc prowadzić działalności stacjonarnie, przestawiły się na 
przygotowanie i dowóz posiłków oraz zaoferowały catering wielka-
nocny. Podobnie zrobiły firmy, które dotąd koncentrowały się na 
cateringu dla szkół i przedszkoli czy na imprezy masowe. Ta ela-
styczność przedsiębiorców jest naprawdę godna podziwu – zauwa-
ża Adam Łącki. 

prawie 4 mln zł rekordzisty z rybnika
Rekord zadłużenia należy do firmy z  Rybnika na Śląsku. 

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą 
ma osiem niezapłaconych zobowiązań na łączną kwotę 3,9 mln zł. 
Niemal całość tej sumy to zaległość wobec funduszu sekurytyza-
cyjnego, który odkupił długi od pierwotnych wierzycieli. Resztę 
powinien zwrócić przedsiębiorstwu z branży spożywczej oraz firmie 
świadczącej usługi finansowe.

Branża HoReCa sama też jest wierzycielem. Według danych KRD 
dłużnicy zalegają jej z zapłatą 4,5 mln zł. 1,1 mln zł mają jej oddać 
inne restauracje i hotelarze, a 427 tys. zł firmy handlowe. 

– W kwietniu i maju spodziewamy się gwałtownego przyrostu 
długów z tej branży dopisywanych do naszego rejestru. Wobec 
pandemii wszyscy są równi: małe bary i duże hotele. Te pierw-
sze nie mają zaplecza finansowego, za to relatywnie niskie 
koszty utrzymania. Duże obiekty zaś mogą nieco dłużej zacho-
wać płynność, ale zostanie ona szybko skonsumowana przez 
wysokie koszty utrzymania. Dlatego apele o  to, aby klienci 
zamawiali dania z dowozem w restauracjach czy nie wycofywa-
li zaliczek z hoteli są jak najbardziej racjonalne. Po pandemii 
klienci też będą musieli gdzieś zjeść lub wyjechać na wypoczy-
nek. Ważne, aby było gdzie. Teraz wiele zależy od nich – pod-
sumowuje Adam Łącki. •

W
 bazie danych KRD figuruje obecnie 10 742 hote-
le, restauracje i  firmy cateringowe. Ich średnie 
zadłużenie to 22 522 zł. Rok temu w kwietniu do 
KRD były wpisane 9302 takie podmioty, a przecięt-
ny dług wynosił 19 326 zł. Również sama wartość 

zaległości była mniejsza, bo wyniosła 179,7 mln zł. Czyli w ciągu 
roku wzrosła o 62 mln zł.

tłok w Gastronomii i Gęsto od dłużników
Według raportu „Rynek HoReCa w Polsce 2019. Analiza i progno-

zy rozwoju do 2024 r.” rynek ten jest warty 30,9 mld zł. W ostatnich 
trzech latach rósł o ok. 7 proc. rocznie. To dużo, biorąc pod uwagę 
wcześniejsze, i tak już mocne, nasycenie kraju restauracjami i hote-
lami z miejscami na wypoczynek weekendowy i wakacyjny.

Rozwój branży gastronomiczno-hotelarskiej napędzała rosnąca 
konsumpcja, zmieniające się nawyki Polaków, szybkie tempo życia 
oraz duża liczba osób żyjących samotnie, które stołują się poza 
domem i często wyjeżdżają na wypoczynek. Duży wpływ miały też 

rosnące budżety domowe: wyższe zarobki i  świadczenie 500+. 
Skłaniało to rodziny z dziećmi do odwiedzania restauracji czy zama-
wiania jedzenia z dowozem do domu, a także wyjazdów wakacyjnych 
do obiektów o wyższym standardzie. 

– To jedna strona medalu. Branża jeszcze przed pandemią bory-
kała się z  wieloma problemami. Rosnące koszty zatrudnienia, 
trudności w pozyskiwaniu i utrzymaniu wykwalifikowanych pracow-
ników, coraz wyższe koszty najmu lokali lub brak lokali w dobrych 
miejscach, mała lojalność klientów, którzy chętnie testowali nowe, 
wyrastające jak grzyby po deszczu, restauracje i hotele. Działalności 
nie ułatwiała też ogromna konkurencja oraz rosnąca popularność 
serwisów umożliwiających zamawianie jedzenia z dostawą do domu. 
Nie mogąc udźwignąć zobowiązań wobec kontrahentów, przedsię-

biorcy prowadzący lokale gastronomiczne i hotele zaczynali tracić 
płynność finansową, a w końcu trafiali do naszej bazy – mówi Adam 
Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji 
Gospodarczej. 

Patrząc wstecz, można dostrzec, jak z  wraz intensywnym 
rozwojem branży HoReCa narastały jej zaległości płatnicze. 
W 2016 r. miała ona do oddania kontrahentom 150,6 mln zł, a więc 
do dziś jej dług wzrósł aż o  połowę (do 242 mln zł). Niemal 
podwoiło się też grono dłużników – cztery lata temu było ich 6813 
wobec 10 742 teraz. 

Giełda pomysłów,  
czyli Jak przetrwać pandemię
Obecnie najwięcej zaległości, bo 103,5 mln zł, branża HoReCa 

ma wobec instytucji finansowych – banków, firm leasingowych 
i ubezpieczycieli. Niewiele mniej jest winna firmom zarządzającym 
wierzytelnościami: funduszom sekurytyzacyjnym i firmom windyka-
cyjnym – to 70,3 mln zł. Ponadto 12,2 mln zł powinna zapłacić 

podmiotom z branży spożywczej, a 1,1 mln zł… innym restauratorom 
i  firmom cateringowym. Ma też duże zaległości czynszowe oraz 
z tytułu rachunków za prąd, wodę czy wywóz śmieci – aż 11,8 mln zł, 
a także 10,1 mln zł wobec operatorów komórkowych oraz dostawców 
internetu i telewizji. 

Wśród najbardziej zadłużonych województw przoduje mazowiec-
kie, gdzie restauratorzy i hotelarze są winni kontrahentom 50,9 mln zł. 
Drugi jest Śląsk z kwotą 32,9 mln zł, a trzeci region dolnośląski – tu 
zaległości branży HoReCa wynoszą 24,4 mln zł. Najmniejsze zadłu-
żenie jest w województwach opolskim – 3,2 mln zł oraz świętokrzy-
skim – 3,9 mln zł. 

– W obecnej sytuacji problemy finansowe branży się pogłębią. 
Dobrze jednak, że w czasie pandemii nie czeka ona biernie, lecz 

Rekord zadłużenia należy do firmy z Rybnika na Śląsku. Przedsiębiorca prowadzący 
jednoosobową działalność gospodarczą ma osiem niezapłaconych zobowiązań na 

łączną kwotę 3,9 mln zł

Rozwój branży gastronomiczno-hotelarskiej 
napędzała rosnąca konsumpcja, zmienia-
jące się nawyki Polaków, szybkie tempo 
życia oraz duża liczba osób żyjących 
samotnie, które stołują się poza domem 

i często wyjeżdżają na wypoczynek

Branża jeszcze przed pandemią borykała 
się z wieloma problemami. Rosnące kosz-
ty zatrudnienia, trudności w pozyskiwaniu 
i utrzymaniu wykwalifikowanych pracowni-
ków, coraz wyższe koszty najmu lokali lub 
brak lokali w  dobrych miejscach, mała 
lojalność klientów, którzy chętnie testowa-
li nowe, wyrastające jak grzyby po deszczu, 

restauracje i hotele

Restauracje i hotele 
ratują swoje finanse

Na początku kwietnia 242 mln zł zaległości

Rozwijający się do niedawna dynamicznie rynek hotelarstwa, gastronomii i cateringu (HoReCa) został 
zablokowany przez koronawirusa. Dziś nikt nie ma wątpliwości, że powrót do dotychczasowej kondycji 
nie będzie łatwy. Tym bardziej że branża jeszcze przed pandemią zmagała się ze znacznym zadłuże-
niem. Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że na początku kwietnia miała aż 242 mln zł zale-

głości. A w liczbach tych nie odbija się jeszcze wpływ koronawirusa.

licytacJa hotelu w dusznikach-zdroJu  
od 7,4 mln zł 

6 lipca kancelaria komornika Jarosława Barteckiego w Kłodzku prze-
prowadzi pierwszą licytację komorniczą 3-gwiazdkowego hotelu de 
Esperanto z 38 pokojami, zlokalizowanego w Dusznikach-Zdroju.

Suma oszacowania wynosi 9,9 mln zł, a cena wywoławcza równa 3/4 
sumy oszacowania wynosi 7,4 mln zł. Hotel zlokalizowany jest w centrum 
miasta, u podnóża Zieleńca. Dysponuje basenem, saunami, siłownią oraz 
gabinetami do masażu i odnowy biologicznej. Budynek hotelu de esperanto 
po 1945 r. należał do Funduszu wczasów Pracowniczych pod nazwą Piastów 
Gród ii. Obecnie jest własnością prywatną.
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3) pisemnego powiadomienia właściwego powiatowego urzędu 
pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych.

Ze zwolnieniami grupowymi mamy do czynienia wówczas, gdy 
pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, w okresie 
nieprzekraczającym 30 dni, rozwiązuje umowy o pracę z:

• co najmniej 10 pracownikami, przy zatrudnieniu mniejszym niż 
100 pracowników,

• co najmniej 10 proc. pracowników, przy zatrudnieniu co najmniej 
100 pracowników,

• co najmniej 30 pracownikami, gdy zatrudnia co najmniej 300 
pracowników.

kiedy istnieJe obowiązek wypłaty  
odprawy?
Pracownikowi, z którym pracodawca rozwiązał stosunek pracy 

w trybie zwolnienia grupowego, przysługuje odprawa – jej wysokość 
uzależniona jest od stażu pracy danej osoby u danego pracodawcy. 
Mianowicie:

• jednomiesięczne wynagrodzenie – jeśli pracownik był zatrud-
niony u danego pracodawcy krócej niż dwa lata,

• dwumiesięczne wynagrodzenie – jeśli był zatrudniony od dwóch 
do ośmiu lat,

• trzymiesięczne wynagrodzenie – jeśli był zatrudniony ponad 
osiem lat.

Odprawę pracodawca zobowiązany jest również uiścić wówczas, 
gdy rozwiąże stosunek pracy z mniejszą liczbą pracowników, niż 

wskazano wyżej, z przyczyn niedotyczących pracowników – a przy-
czyny te stanowią wyłączny powód rozwiązania stosunku pracy. 
Zwolnienia dotyczące mniejszej liczby pracowników muszą nastą-
pić również w okresie nieprzekraczającym 30 dni u pracodawcy 
zatrudniającego co najmniej 20 pracowników.

kiedy odprawa nie przysłuGuJe?
Na pracodawcach zatrudniających mniej niż 20 pracowników 

nie ciąży obowiązek wypłaty odprawy. Ustawowe zasady dotyczą-
ce zwolnień grupowych znajdują zastosowanie jedynie do tzw. 
większych pracodawców, czyli zatrudniających 20 lub więcej 
pracowników.

Jak przeprowadzić zmnieJszenie 
zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach?
W  przypadku zatrudniania przez pracodawcę mniej niż 20 

pracowników ich zwolnienie następować będzie zgodnie z zasa-
dami ogólnymi określonymi w kodeksie pracy. W konsekwencji 
zwalnia to pracodawcę z  obowiązku prowadzenia konsultacji 
społecznych z  przedstawicielami pracowników oraz wypłaty 
odprawy. Pracodawca musi jednak pamiętać o  zachowaniu 
kryteriów doboru pracowników do zwolnienia przy likwidacji 
jednego z wielu takich samych stanowisk. Kryteria te powinny 
być obiektywne i sprawiedliwe, muszą np. uwzględniać staż pracy, 
wykształcenie oraz doświadczenie.

W mniejszych przedsiębiorstwach zwalnianym pracownikom nie 
przysługuje odprawa, ale na zasadach ogólnych mają oni prawo do 
wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

czym są zwolnienie Grupowe  
i koGo dotyczą?
Zgodnie z  ustawą o  szczególnych zasadach rozwiązywania 

z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracow-
ników – zwolnieniem grupowym jest rozwiązanie stosunków pracy 
przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. 
Takie rozwiązanie umów o  pracę dochodzi do skutku na mocy 
wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę bądź porozumienia 
stron. Przyczyny rozwiązania umów nie dotyczą pracowników. Mogą 
one leżeć po stronie pracodawcy i muszą mieć charakter obiektyw-
ny, jak np. kryzys gospodarczy wywołany pandemią.

Do liczby zatrudnionych pracowników wlicza się osoby zatrud-
nione na podstawie umowy o pracę na okres próbny, na czas 
określony, nieokreślony, na czas wykonywania określonej pracy. 
Nie ma tu obowiązku przeliczania pracowników na etaty. Oznacza 
to, że każdy zatrudniony niezależnie od wymiaru etatu jest 
liczony jako pracownik, także zatrudniony w niepełnym wymia-
rze czasu pracy (np. na pół etatu). Ustalając liczbę pracowników 
zatrudnionych u danego pracodawcy, bierze się również pod 
uwagę pracowników nieświadczących pracy w danej chwili, np. 
przebywających na zwolnieniu lekarskim, urlopie bezpłatnym 
itp. W konsekwencji pracownik zatrudniony u pracodawcy na 
dwóch etatach, mający dwa stanowiska pracy, jest liczony jako 
jedna osoba.

Inaczej jest jednak, gdy umowy o pracę uległy rozwiązaniu wsku-
tek upływu czasu, na który były zawarte. W takiej sytuacji tych pra-
cowników nie wlicza się do liczby pracowników, od których zależy 
zastosowanie przepisów o zwolnieniach grupowych. •

Przyczynami leżącymi po stronie 
pracodawcy uzasadniającymi 
zwolnienia grupowe mogą być 
kwestie ekonomiczne, technolo-

giczne, mogą też one wynikać z upadłości 
lub likwidacji zakładu pracy.

Przyczyną ekonomiczną może być zła 
kondycja finansowa pracodawcy – przeja-
wiająca się nie tylko zagrożeniem upadło-
ścią, ale także realnym zagrożeniem utratą 
płynności finansowej w najbliższej przyszło-
ści – wskutek np. braku obrotów wywoła-
nych pandemią. Nie będzie taką przyczyną 
jednakże przejściowe zachwianie płynności spowodowane jedno-
razowym dużym wydatkiem (np. zakupem maszyny).

Pracodawca jest obowiązany skonsul-
tować zamiar przeprowadzenia grupo-
wego zwolnienia z zakładowymi organi-
zacjami związkowymi. Procedura zwol-
nienia grupowego wymaga ze strony 
pracodawcy:

1) zawiadomienia związków zawodowych 
na piśmie o  zamiarze przeprowadzenia 
zwolnień grupowych (jeżeli związki zawo-
dowe nie działają, pracodawca zawiadamia 
przedstawicieli pracowników),

2) przeprowadzenia konsultacji zwol-
nień ze związkami zawodowymi bądź 

z przedstawicielami pracowników (gdy nie ma związków zawo-
dowych),

zwalnia 
pracowników

Dyrektor generalny Airbnb BrIAn ChESKy ogłosił, że firma 
zwolni osoby zatrudnione na umowy tymczasowe. Do tego zawiesi 
wakacyjne staże oraz wstrzyma rekrutację do 2021 r. To efekt 
kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. 

Po spotkaniu managerowie otrzymali maila od Beth Axelrod, 
wiceprezes Airbnb, zawierającego więcej szczegółów.

Jak pisze portal „Protocol”, który dotarł do tej korespondencji, 
w mailu napisano, iż „pracownicy kontraktowi w ciągu najbliższych 
dwóch tygodni powinni otrzymać informację od zatrudniających ich 
agencji o rozwiązaniu kontraktów”. Axelrod podkreśliła, że kierownic-
two firmy obecnie dopracowuje szczegóły porozumienia pomiędzy 
Airbnb a agencjami pracy tymczasowej, ale wiadomo już, że wszyst-
kich zwolnionych pracowników będzie obowiązywał płatny, przynajmniej 
dwutygodniowy, okres wypowiedzenia. 

Szef Airbnb poinformował ponadto, że firma zamierza opóźnić orga-
nizowanie wakacyjnych staży oraz wstrzymać rekrutację do 2021 r.

Nie jest jasne, ilu pracowników kontraktowych współpracuje z Airbnb. 
według Glassdoor, Airbnb zatrudnia od 5 tys. do 10 tys. osób, 
a w zeszłym roku „New York Times” poinformował, że zatrudnia około 
6 tys. pełnoetatowych pracowników. 

w  ciągu ostatnich dwóch tygodni Airbnb zebrał 2 mld dolarów 
w serii umów dotyczących zadłużenia i kapitału własnego, aby wes-
przeć firmę dotkniętą kryzysem w branży turystycznej. Podczas sesji 
pytań i  odpowiedzi chesky powiedział również, że on i  pozostali 
współzałożyciele nie otrzymają pensji w tym roku, a najwyżsi dyrek-
torzy firmy dostaną wynagrodzenia zmniejszone o 50 proc. Ponadto 
większość budżetu marketingowego Airbnb w wysokości 800 mln dol. 
zostanie w tym roku wstrzymana.

Gdyby przyszło 
do zwolnień grupowych

iwona Smolak, kancelaria Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni 

Wydarzenia ostatniego czasu prowadzą do licznych trudności w sferze pracowniczej oraz bizneso-
wo-gospodarczej. To czas poszukiwania rozwiązań pozwalających przetrwać problemy gospodar-
cze wywołane pandemią. Jednym ze sposobów zmniejszenia kosztów przedsiębiorstwa jest reduk-
cja zatrudnienia w  drodze likwidacji stanowisk pracy. Szczególnym przypadkiem są zwolnienia 

grupowe.
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Rynek hoteli

W
iększość hoteli jest 
zamknięta, a ich właści-
ciele szukają oszczędno-
ści. Jednym z najłatwiej-
szych sposobów, który 

można zastosować szybko i bez wydawa-
nia pieniędzy, jest audyt hotelowych insta-
lacji i  obniżenie parametrów wszystkich 
funkcji. 

– Dotyczy to przede wszystkim dużych 
hoteli. To często obiekty wyposażone w wiele 
systemów i instalacji, które wymagają znacz-
nej ilości prądu. Profesjonalny audyt wszyst-
kich instalacji i  obniżenie ich parametrów, 
a co za tym idzie – zużycia prądu, może dać 
oszczędności od 20 do 40 proc. Mam tu na 
myśli takie instalacje jak ogrzewanie, chło-
dzenie, klimatyzacja, wentylacja czy nawil-
żanie. Od połowy marca przeprowadziliśmy 
kilkadziesiąt tego typu audytów, obniżając 
parametry zużycia prądu. Takie działania są 
przeprowadzane bezpłatnie, na podstawie 
wieloletniej umowy i obsługi bieżącej hoteli 
– mówi Maciej Mielęcki ze SPIE Building 
Solutions.

Niektóre z  tych procesów są bardzo 
prądochłonne, np. ogrzewanie, które 
w  marcu działało przez większość dni. 
Temperatura była obniżana stopniowo z 23 
do 20, a  potem 18°C. W  kwietniu i  maju 
w  coraz większym zakresie funkcjonuje 
chłodzenie i klimatyzacja – również bardzo 
energochłonne. Prawie przez cały rok dzia-
ła np. nawilżanie, optymalne i komfortowe 
parametry w hotelach to 60 proc. wilgotności. 
Kiedy stoją puste, tak wysoki wskaźnik nie 
jest potrzebny. W  przypadku wentylacji 
wyłączana jest recyrkulacja, co obniża zuży-
cie energii i nie są wymieniane filtry, co także 
przynosi wymierne efekty ekonomiczne.

co Jeszcze można sprawdzić?
Audyt polega także na weryfikacji zużycia 

prądu w mniej oczywistych miejscach. Ekspert 
SPIE wskazuje na węzły cieplne, jednostki 
wewnętrznej klimatyzacji, wentylację w części 
gastronomicznej czy parkingi podziemne. 
W tych ostatnich w czasie znacznego wypeł-
nienia dużo energii zużywa się na wentylację. 
Teraz nie jest to konieczne i wyłączenie jej 
może dać znaczne oszczędności. Nie robi 
się tego jednak automatycznie i całkowicie.

– Warto jednak pamiętać, że wielu urzą-
dzeń i  instalacji nie powinno się wyłączać 
zupełnie. Obowiązuje tu zasada, że urządze-
nia niszczą się bardziej, kiedy są nieużywa-
ne, przez zastanie. Obniżamy zatem para-
metry do minimum, ale nie wyłączamy cał-
kowicie. Kiedy kwarantanna się skończy, 
pozwoli to także na płynniejsze uruchomienie 
obiektu. Doradzamy też naszym partnerom, 
aby w czasie przestoju sprawdzić możliwość 
wykonania jakichś prac, które kiedyś były 
odkładane, bo oznaczałyby np. konieczność 
wyłączenia pokoi z użycia. Są jednak zale-
cane, bo np. podnoszą standard lub wyni-
kają z dostosowania do przepisów. Mam tu 
namyśli nie duże inwestycje, ale raczej 
drobne przeróbki, te warto teraz zrobić – 
podpowiada Maciej Mielęcki.

Zarówno oszczędności, jak i drobne prace, 
jeśli są możliwe, przyczynią się do zmniej-
szenia skutków kryzysu i zwiększą szansę 
na wyjście na prostą jak najszybciej, dadzą 
też nadzieję na mocne odbicie w  drugiej 
połowie roku.

Jak ubezpieczyciele podchodzą  
do przestoJu?
Odpowiednie ustawienie parametrów 

poszczególnych instalacji oraz zabezpiecze-
nie sprzętów jest bardzo ważne także dla 
zachowania ciągłości ochrony ubezpiecze-
niowej na wypadek nieprzewidzianych 
zdarzeń. Zwłaszcza że ryzyko szkód w trak-
cie, a  w  szczególności powstania awarii 
urządzeń tuż po przestoju, nie maleje, ale 
wręcz rośnie, m.in. z powodu wspomniane-
go wyżej zastania. Dlatego każdy dłuższy 
przestój, zgodnie z obowiązującymi w danej 
umowie ubezpieczenia postanowieniami, 
należy zgłosić do ubezpieczyciela.

– Trzeba pamiętać, że niektóre towarzystwa 
ubezpieczeń zastrzegają, iż spod ochrony 
wyłączone jest mienie, które przez określoną 
liczbę dni jest niewykorzystywane. Żeby mieć 
pewność, że możemy liczyć na wsparcie 
w  razie nieprzewidzianych zdarzeń, fakt 
przestoju lub ograniczenia działalności nale-
ży zgłosić. Wtedy żeby polisa pozostała 
w  mocy, konieczne może być podjęcie 
dodatkowych, zaleconych przez ubezpieczy-
ciela, działań zabezpieczających poszcze-
gólne elementy majątku – dodaje Łukasz Zoń, 
prezes Stowa rzyszenia Polskich Brokerów 
Ubezpiecze nio wych i Reasekura cyjnych.

Zalecenia przekazane przez ubezpieczy-
ciela warto zatem uwzględnić w  audycie 
zużycia mediów i rozwiązaniach pozwalają-
cych na minimalizację kosztów stałych. •

Jak ograniczyć o 40 proc. koszty 
w czasie epidemii?

Na klimatyzacji, wentylacji, ogrzewaniu i chłodzeniu

Podczas epidemii większość hoteli jest zamknięta. Nie mają przychodów, ale mogą obniżyć koszty, 
według ekspertów nawet o  40 proc. Ogromne oszczędności daje audyt i  odpowiednie ustawienie 
ogrzewania, klimatyzacji, chłodzenia, wentylacji i nawilżania – jeśli hotel jest pusty, te funkcje mogą być 
wykonywane w minimalnym zakresie. Sektor hotelowy koncentruje się na znalezieniu tymczasowych 
rozwiązań na przetrwanie kryzysu i odbicie w drugiej połowie roku, ale liczba 45 mln noclegów szaco-

wana w lutym już miesiąc później stała się nieaktualna.

Warto jednak pamiętać, że 
wielu urządzeń i instalacji 
nie powinno się wyłączać 
zupełnie. Obowiązuje tu 
zasada, że urządzenia nisz-
czą się bardziej, kiedy są 
nieużywane, przez zastanie
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uwagę, że jako polscy hotelarze musimy przygotować się na jej przyj-
ście oraz skutki. Jako PHH od razu też przystąpiliśmy do działania – 
powołaliśmy własny sztab kryzysowy w  celu podjęcia szybkich 
decyzji operacyjnych i stworzenia planu na następne miesiące. W tym 
planie założyliśmy różne scenariusze, ale tu i  teraz musieliśmy się 
skupić na sprawach operacyjnych naszych hoteli, wsparciu operacyj-
nym medyków, koordynowaniu działań na rynku hotelowym pomiędzy 
różnymi instytucjami, jak również przygotowaniu się do wyjścia z kry-
zysu. Plan naszych działań został zrealizowany w pełni we współpracy 
z naszym właścicielem – Ministerstwem Aktywów Państwowych. Dzięki 
temu PHH podjął wiele działań prospołecznych, których celem było 
wsparcie kadry medycznej. Zaczęliśmy od pomocy dla stacji epide-
miologicznych poprzez dostarczanie posiłków, później wsparliśmy 
infolinię NFZ oraz budowaliśmy program „Hotele dla Medyków”, który 
został zwieńczony otwarciem fundacji działającej pod tą samą nazwą. 
W  tym wszystkim dla mnie jako prezesa firmy najważniejsze było 
zabezpieczenie własnych pracowników, tak aby oni jak najmniej 
odczuwali ten kryzys, a także zmotywowanie ich, by mogli spokojnie 
przejść przez ten czas i odbudować później nasz biznes. 

To dość idealistyczne założenie, biorąc pod uwagę skalę 
kryzysu w hotelarstwie. 

Zgadza się, ale doskonale zdaję sobie sprawę, że bez moich 
pracowników nie zdołalibyśmy szybko wrócić do gry. Poza tym nasza 
spółka jest znana z tego, że dba 
o dobro pracowników. Traktujemy 
to jako inwestycję, a osiągamy 
takie wyniki dlatego, że ludzie 
chcą dla nas pracować. Jeżeli 
chodzi o rynek hotelowy i  tury-
stykę, to od początku byłem 
świadomy, że od spółki Skarbu 
Państwa na tym rynku oczekiwa-
nia są większe, stąd nasze 
kompleksowe działania na rzecz 
wsparcia rynku hotelarskiego. 
To, co teraz robimy, nie byłoby 
możliwe, gdyby nie to, w jakiej kondycji byliśmy przed kryzysem – 
nasza silna pozycja była budowana latami. Bardzo stabilna sytuacja 
finansowa oraz wysoko wykwalifikowana kadra pracowników pozwo-
liły dać od siebie o wiele więcej. 

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że prywatne hotele mają dziś 
różnego rodzaju wyzwania, jak np. wysokie kredyty, obecnie gene-
rują wyłącznie koszty i dlatego nie można od nich wymagać tego 
samego, czego my wymagamy od siebie. Mając na względzie 
szeroką perspektywę, wiedzieliśmy, że jako spółka Skarbu Państwa 
mamy wysoko zawieszoną poprzeczkę, oczekuje się od nas więcej, 
stąd kolejne działania. 

I dostajecie za to jakieś wynagrodzenie?
Większość naszych działań to działanie pro bono. Dostarczaliśmy 

całodobowy catering dla 300 pracowników stacji epidemiologicznych 
oraz wspieraliśmy infolinię NFZ – te działania przez długi czas obsłu-
giwało 30 naszych pracowników. Wspólnie z  zarządem PLL LOT 
zdecydowaliśmy, że hotel Renaissance stanie się bazą noclegową dla 
załóg, które brały udział w akcji powrotu Polaków do Polski, kierowaną 
przez Polskie Linie Lotnicze. Ustaliliśmy, że dopóki nasz hotel będzie 
potrzebny, dopóty nie zważając na koszty, nie będziemy odmawiać 

wsparcia, a wiemy, że w dalszym ciągu ten hotel jest potrzebny dla 
załóg, które biorą udział w podobnej akcji dla mostu cargo. 

A  współpraca z  LOT-em ma swoje przełożenie finansowe? 
LOT płaci za swoje załogi?

Uzgodniliśmy z zarządem LOT-u, że oni będą pokrywać koszty 
pobytu. Nie rozmawiamy tutaj o kilkudziesięciu pobytach dziennie, 
tylko o kilku pokojach. 

Kolejną ważną decyzją była współpraca z Instytutem Matki i Dziecka 
– całkowicie pro bono. Bierzemy na siebie wszystkie koszty pobytu 
młodych pacjentów Kliniki Onkologii Dzieci i Młodzieży i nie ukrywam, 
że jestem bardzo dumny z tego projektu. Tutaj pragnę zaznaczyć, 
że wsparcie będzie trwało tak długo, jak będziemy potrzebni tym 
fantastycznym dzieciom i ich rodzinom. 

A skąd pomysł na założenie fundacji? 
W tym samym czasie we współpracy z Ministerstwem Zdrowia 

i NFZ postanowiliśmy stworzyć fundację, która będzie mogła wspie-
rać kadrę medyczną w całej Polsce, jak również izolatoria potrzebne 
dla osób z lekkim przebiegiem choroby. Z jednej strony, mieliśmy 
wiele informacji z rynku, że takie miejsca jak hotele dla medyków są 
potrzebne i  oczekiwane. Z  drugiej strony, Ministerstwo Zdrowia 
zaznaczyło, że powstanie izolatoriów to również priorytet w walce 
z koronawirusem. Początkowo myślałem o publicznej zbiórce na 

rzecz medyków, ale po konsul-
tacjach z Ministerstwem Zdrowia, 
NFZ, Ministerstwem Aktywów 
Państwowych i  wojewodami 
doszliśmy do wniosku, że nale-
ży stworzyć fundację i przez nią 
wspierać służbę zdrowia. Cały 
czas działaliśmy interdyscypli-
narnie, tak aby ta akcja była 
dobrze skoordynowana między 
tymi wszystkimi podmiotami. 
W  ten sposób PHH stał się 
pewnego rodzaju hubem zwią-

zanym z projektem „Hotele dla Medyków”. 

Skąd miałyby się brać środki na koncie tej fundacji?
Stworzenie fundacji to kompleksowy projekt, a sama jego reje-

stracja to również niełatwe zagadnienie podczas kryzysu. Mimo 
wszystko udało nam się szybko ją uruchomić. Jako fundator, PHH 
wpłacił pierwszy milion złotych. Dzięki wsparciu Polskiego Holdingu 
Nieruchomości, Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” 
oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych udało się fundacji 
zgromadzić kwotę 3,25 mln zł. Do dzisiaj jesteśmy w pełni skoordy-
nowani z NFZ, który przejął od nas inicjatywę związaną z hotelami 
dla medyków i zabezpieczeniem izolatoriów. Jestem bardzo dumny 
z naszej współpracy oraz tego, że widzimy konkretne jej efekty. Widać 
to wyraźnie na podstawie informacji przekazanych przez MSWiA 26 
kwietnia. Dane te pokazują, że w  całej Polsce w  76 obiektach 
dostępnych jest 7557 miejsc do izolacji chorych na COVID-19 i tam 
wykorzystywanych jest 460 miejsc (6 proc.). Z kolei w 37 obiektach 
dostępnych jest 3718 miejsc hotelowych dla personelu medyczne-
go zaangażowanego w zwalczanie COVID-19. Obecnie wykorzysty-
wanych tam jest 466 miejsc (13 proc.). W obu przypadkach dużą 
część obiektów stanowią hotele należące do PHH.

Polski Holding Hotelowy jest najaktywniejszą grupą hotelową 
w czasach epidemii – część hoteli przeznaczona została dla 
medyków, część na izolatoria, wspomagacie posiłkami 
pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, będących 
na pierwszej linii frontu walki z  koronawirusem. W  jakim 
stopniu wynika to z tego, że PHH jest spółką Skarbu Państwa 
i  realizuje politykę państwa, a  w  jakim – z  indywidualnie 
podejmowanych przez zarząd spółki decyzji? 

To prawda, od pierwszego dnia kryzysu Polski Holding Hotelowy 
podjął wiele działań mających na celu walkę ze skutkami pandemii 
koronawirusa w Polsce. Jesteśmy w 100 proc. spółką Skarbu Państwa, 
a naszą misją jest rozwój segmentu hotelarskiego, którego jesteśmy 
ważną częścią. Zawsze działamy profesjonalnie i  wszystkie nasze 
działania są skoordynowane z właścicielem i innymi partnerami. Jako 
jedna z pierwszych osób z branży, około trzech miesięcy temu, czyli 
w  czasie, kiedy epidemia jeszcze nie dotarła do Polski, zwróciłem 

LIDERZY RYNKU O RYNKU
Prezesi dwóch największych sieci hotelarskich w Polsce:
Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego, największej polskiej grupy hotelarskiej,
Gilles Clavie, prezes i dyrektor generalny Orbis SA, największej grupy hotelarkiej w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
w rozmowie z „Hotelarzem” mówią o swoim zaangażowaniu w czasach pandemii, zastosowanych narzędziach oszczędnościowych, planach 
odmrażania hoteli i akwizycji oraz o swojej wizji hotelarstwa w przyszłości.

Od nas oczekuje się
więcej

Od pierwszego dnia kryzysu Polski Holding 
Hotelowy podjął wiele działań mających na 
celu walkę ze skutkami pandemii korona-
wirusa w  Polsce. Jesteśmy w  100 proc. 
spółką Skarbu Państwa, a naszą misją jest 
rozwój segmentu hotelarskiego, którego 

jesteśmy ważną częścią

Rozmowa z Gheorghem Marianem Cristescu,  
prezesem Polskiego Holdingu Hotelowego, największej polskiej grupy hotelowej
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ale wszystkie kroki, które podejmujemy, są tak przemyślane, aby 
w najbliższym czasie – dwóch, trzech miesięcy – zabezpieczały ludzi, 
bo element ludzki jest najważniejszy dla nas, hotelarzy. 

Ale mówi pan o zasobach PHH, które umożliwiają przejście 
najbliższego okresu bez większych wstrząsów, czy 
o wykorzystaniu pomocy oferowanej przez państwo w różnych 
programach?

Myślę również o wsparciu państwa, bo wsparcie z pierwszej tarczy 
antykryzysowej pozwoliło nam trochę te koszty zoptymalizować. Teraz 
analizujemy możliwości, które daje nam druga tarcza finansowa.

Z jakich narzędzi oferowanych przez państwo może korzystać 
taka firma hotelarska, jak wasza?

My już korzystamy z  tarczy. Widzimy kilka elementów dla nas 
i w najbliższym czasie, gdy ta tarcza będzie już gotowa w pełni, 
skorzystamy z dostępnych narzędzi wsparcia. Tylko musimy sobie 
zdawać też sprawę, że budżet państwa nie jest z gumy. Oczywiście 
mówię to, z jednej strony, z perspektywy spółki Skarbu Państwa, ale 
z drugiej – jako osoba z wieloletnim doświadczeniem biznesowym. 
Dobrze rozumiem rynek i zdaję 
sobie sprawę, że w  obecnej 
sytuacji nie jesteśmy jedyni, 
którzy odczuwają skutki kryzysu. 
Nikt na świecie nie był przygo-
towany na taką sytuację. Na 
szczęście narzędzia pomocowe 
pojawiają się i będziemy z nich 
korzystać. 

Wraz z zespołem zaangażo-
waliśmy się w  przygotowanie 
rekomendacji do tarczy – tu chylę 
czoła przed dyrektor finansową 
Pauliną Mazurkiewicz-Kurek, 
która uczestniczyła w  rozmo-
wach z Ministerstwem Rozwoju 
i Ministerstwem Finansów. Przekazaliśmy bardzo dużo informacji, 
wskazywaliśmy na pewne rzeczy, które są ważne dla branży i mogą 
pomóc nie tylko hotelarzom, ale większemu gronu przedsiębiorców. 

Jednym z narzędzi stricte branżowych, a na razie jedynym, 
miałby być program 1000+ dla turystyki. Jak by pan sobie 
go wyobrażał? 

To jest program, który od początku bardzo wspieram. Jestem 
przekonany, że wkrótce będziemy mogli poznać pierwsze szczegó-
ły. To jest pomysł na pobudzenie polskiej turystyki lokalnej. Będzie 
z niego korzystać duża liczba osób pracujących w Polsce i jestem 
przekonany, że większość polskich rodzin odczuje pozytywny skutek 
tego programu. Miałem przyjemność wymieniać się swoimi spo-
strzeżeniami z panią minister Jadwigą Emilewicz i jestem przekona-
ny, że projekt znajduje się w bardzo dobrych rękach. Oczywiście 
wolałbym, aby ten program nie obejmował tylko tradycyjnych usług 
turystycznych, ale także krajowe połączenia lotnicze czy kolejowe.

Jak branża mogłaby być bardziej skuteczna w pozyskiwaniu 
większej uwagi decydentów?

My jako hotelarze będziemy skuteczni w rozmowach z osobami 
decydującymi o losach gospodarki, jeżeli stworzymy skuteczny front 

razem ze wszystkimi gałęziami turystyki. W ten sposób powinniśmy 
stworzyć większą organizację, która mogłaby mieć realny wpływ na 
ten rynek. Dzisiaj niestety nie ma instytucji, która mogłaby mówić 
w imieniu całej branży turystycznej. Powinniśmy od dawna pracować 
nad takim projektem i  lepiej zaplanować koordynację naszych 
działań w turystyce i budować te więzi. Tak się niestety nie stało. 
Działając od kilku lat w Społecznej Radzie Turystyki przy Ministrze 
Sportu i Turystyki, zdałem sobie sprawę, jak bardzo podzielona jest 
zarówno turystyka, jak i hotelarstwo. Po stronie hoteli brakuje takich 
inicjatyw połączenia całego segmentu turystycznego, w  którego 
skład wchodzą nie tylko biura podróży, ale także linie lotnicze, muzea, 
centra kongresowe i wiele innych. 

Ale gdy mówimy o samej branży hotelarskiej, zapewne gdyby 
choćby IGHP i  PHH współpracowały i  mówiły wspólnym 
głosem, to już byłby to mocniejszy głos.

Jeżeli chodzi o moje stanowisko, to było ono artykułowane od 
samego początku w Chopin Airport Development, gdzie wyraziłem 
chęć takiej współpracy. Moja dobra wola czy zachęcenie do współ-
pracy niestety nie zostały przyjęte w sposób odpowiedni przez tę 

izbę, ale – jak widać – nie prze-
szkadza to w rozwoju Polskiego 
Holdingu Hotelowego również 
w tych trudnych czasach kryzy-
su. Niemniej jednak od począt-
ku kryzysu byłem bardzo miło 
zaskoczony wieloma pozytyw-
nymi sygnałami, które otrzymy-
wałem z  najmniej spodziewa-
nych stron. Nasza współpraca 
z Violettą Hamerską jest niewąt-
pliwym dowodem na to, że 
jesteśmy bardzo otwarci na 
każdą inicjatywę ważną dla 
hotelarstwa. Prowadziłem rów-
nież wiele konstruktywnych roz-

mów z przedstawicielami branży – Andrzejem Wójcikiem, Leszkiem 
Mięczkowskim, Dariuszem Futomą czy z przedstawicielami amery-
kańskich sieci w Polsce. 

To przechodząc do ostatniego głównego wątku – jak będzie 
wyglądało polskie hotelarstwo po koronawirusie? Wszyscy 
zadają sobie to pytanie, w  każdej branży, tym bardziej 
hotelarze, którzy jako pierwsi odczuli skutki kryzysu. Patrząc 
w przyszłość – hotele zostaną otwarte 4 maja. Które z hoteli 
PHH – a macie 27 obiektów, i w aglomeracjach, i regionach 
turystycznych, i duże, i małe – pierwsze zaczęłyby przyjmować 
gości i które jako pierwsze zaczną odbudowywać swoje wyniki 
według pana?

Tak jak wszyscy już wiemy, hotele jako pierwsze odczuwają skutki 
kryzysów i tak było też tym razem. Zazwyczaj jest tak, że hotelarstwo 
odczuwa kryzys jako pierwszy element gospodarki, ale jest również 
kolejnym, po którym można poznać, że biznes wraca do normy. 
Biznes hotelarski działa na zasadzie first out first in. Przedstawienie 
tej sytuacji w inny sposób – że hotele to raczej first out last in – nie 
ma racjonalnego uzasadnienia, jak również działa na szkodę hote-
larstwa. Rząd, jak każdy właściciel, stworzył różnego rodzaju progra-
my finansowania gospodarki i chce być przekonany, że te pieniądze 

Na co i dla kogo te pieniądze są przeznaczone?
Te pieniądze są przeznaczone na dopłaty do izolatoriów i pokrycie 

kosztów noclegowych dla obiektów, które zdecydowały się wspomóc 
medyków. Zgodnie ze statutem fundacji, pokrywa ona koszty hote-
li prywatnych, a  nie koszty własne naszych obiektów. Wszystkie 
pokoje dla medyków w hotelach PHH są przekazywane pro bono, 
dzięki czemu możemy wesprzeć kadrę medyczną walczącą na 
pierwszej linii frontu. 

Zaczęliśmy tę akcję od hotelu Courtyard by Marriott Airport i pod-
pisania umowy ze szpitalem MSWiA w Warszawie. Obecnie z poko-
ju ze śniadaniem korzysta ok. 150 medyków. Potem otwieraliśmy 
kolejne hotele dla nich: Royal w Krakowie, Rycerski w Szczecinie, 
Moxy w  Poznaniu, Kopernik w  Toruniu, Holiday Inn Express 
w Rzeszowie. Obecnie w naszych hotelach nocuje ok. 300 medyków. 

Za co hotele dostają pieniądze z fundacji?
Dziękuję za to pytanie. Tak jak wcześniej powiedziałem, jesteśmy 

gotowi pokrywać koszty tych pokoi i dzięki temu nasza fundacja, 
oprócz wsparcia medyków, daje również konkretne wsparcie dla 
hoteli prywatnych. Jest to gest w kierunku hoteli prywatnych, które 
zdecydowały się na pomoc w tym trudnym czasie, aby o wiele łatwiej 
mogły przejść zastój gospodarczy i tym samym mogły pokrywać 
swoje koszty operacyjne. Podpisaliśmy już sześć umów ze szpita-
lami, a kolejne są w  trakcie weryfikacji. Szpitale wspierane przez 
wojewodów lokalnie zawierają kolejne umowy z  hotelami. Część 
z tych umów jest zawieranych bezpośrednio z NFZ, który również 
wspiera finansowo projekt, a część jest finansowana przez fundację 
„Hotele dla Medyków”. W ten sposób realizujemy naszą misję nie 
tylko wsparciem dla medyków, ale i dla branży. 

Kolejnym zaangażowaniem PHH jest przeznaczanie swoich 
hoteli na izolatoria. To też są własne decyzje PHH czy już 
decyzje administracyjne wojewodów, o  których jesteście 
informowani?

Izolatoria to priorytet walki z  koronawirusem. Tam, gdzie było 
zapotrzebowanie, podpisaliśmy umowę ze szpitalami na izolatoria. 
Tworzenie izolatoriów to działanie wzorowane na nowoczesnym 
modelu zachodnim. Kluczowe jest, by odciążyć szpitale od osób, 
które lekko przechodzą tę chorobę, i stworzyć im godne i bezpiecz-
ne warunki pobytu. Hotele dla medyków też są ważne i wykorzysty-
wane, ale największe zapotrzebowanie jest właśnie na izolatoria. 

Lokowanie izolatoriów w  hotelach wydaje się dość drażliwym 
tematem dla hotelarzy, choćby z  psychologicznego punktu 
widzenia. Część hotelarzy obawia się wizerunku „hotelu po 
koronawirusie”. PHH nie boi się takiej psychologicznej blokady 

gości przed mieszkaniem w  hotelu po izolatorium? Hotelarze 
raczej nie palili się do przeznaczania swoich obiektów na ten cel. 

Ja bardziej obawiam się o to, że moi najbliżsi mogą zachorować 
i zamiast przejść tę chorobę w godnych warunkach, mogą znaleźć 
się w trudnym położeniu. Zaznaczam, że izolatoria to rozwiązania 
bardzo nowoczesne, które funkcjonują w zachodniej Europie i USA. 
Proszę zwrócić uwagę, że w Nowym Yorku czy w innych miastach 
bardzo wiele słynnych hoteli stało się izolatoriami lub hotelami dla 
medyków. Dziwi mnie, że ktoś może stygmatyzować hotel, który 
wspiera walkę z koronawirusem. 

To już nie drążę.
Ja jestem dumny i dziękuję każdemu hotelarzowi, który się zde-

cydował na taką współpracę, bo pokazał ogromną odpowiedzialność 
społeczną. I tutaj mam przykład choćby firmy Dobry Hotel. Leszek 
Mięczkowski to jest osoba, która od pierwszego momentu rozpo-
częcia kryzysu kontaktowała się ze mną i konsultowaliśmy się, co 
możemy zrobić, żeby pomagać medykom, aby jak najszybciej się 
uporać z tą epidemią. 

A nie dostrzega pan takich obaw u pracowników?
Żeby było jasne – w izolatoriach nie pracują pracownicy hoteli. 

We wszystkich izolatoriach pracują medycy i  wolontariusze, bo 
w momencie, kiedy obiekt zostaje izolatorium, staje się obiektem 
medycznym, zewnętrzną częścią szpitala. I w interakcje z chorymi 
mogą wchodzić tylko osoby do tego wyszkolone i certyfikowane. 

W przypadku hoteli dla medyków mamy do czynienia z kadrą 
medyczną, która oczywiście ponosi pewne ryzyko zachorowania, 
ale to są zdrowi ludzie. I w tych hotelach zabezpieczamy bardzo 
dobrze nasz personel, który i tak pracuje tam w bardzo ograniczonym 
składzie i nie ma bezpośredniego kontaktu z medykami. 

Wszystkie działania to dla nas ogrom pracy, ale także olbrzymia 
motywacja i odnalezienie większego sensu naszej pracy. Pod wzglę-
dem psychologicznym pomoże nam to łatwiej przejść przez ten 
okres i powrócimy silniejsi i jeszcze bardziej zmotywowani do pracy. 

To znaczy, że zatrudnienie w  PHH i  jego hotelach zostało 
niezmienne? 

Tak. U nas nie ma zwolnień. Korzystamy z tarczy antykryzysowej. 
Nasi pracownicy są teraz zatrudnieni w 80 proc. wymiarze czasu, 
więc wynagrodzenia również zostały zmniejszone do 80 proc., ale 
z tych rekompensat, które otrzymujemy od rządu, część wraca do 
pracowników, więc średnie wynagrodzenie za trzy miesiące spadło 
tylko o 8 proc. Zdaję sobie sprawę, że ten kryzys i brak przychodów 
pieniężnych na pewno będzie miał wpływ na działalność mojej firmy, 

Bierzemy na siebie wszystkie koszty poby-
tu młodych pacjentów Kliniki Onkologii 
Dzieci i Młodzieży i nie ukrywam, że jestem 
bardzo dumny z tego projektu. Tutaj pragnę 
zaznaczyć, że wsparcie będzie trwało tak 
długo, jak będziemy potrzebni tym fanta-

stycznym dzieciom i ich rodzinom

1000+ dla turystyki to program, który od 
początku bardzo wspieram. Jestem prze-
konany, że wkrótce będziemy mogli poznać 
pierwsze szczegóły. To jest pomysł na 
pobudzenie polskiej turystyki lokalnej. 
Miałem przyjemność wymieniać się swoimi 
spostrzeżeniami z panią minister Jadwigą 
Emilewicz i jestem przekonany, że projekt 

znajduje się w bardzo dobrych rękach

Zaczęliśmy od pomocy dla stacji epidemio-
logicznych poprzez dostarczanie posiłków, 
później wsparliśmy infolinię NFZ oraz 
budowaliśmy program „Hotele dla 
Medyków”, który został zwieńczony otwar-
ciem fundacji działającej pod tą samą nazwą
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są inwestowane w tych miejscach, które szybko odczują poprawę 
sytuacji. Jeżeli ktokolwiek z branży chce udowodnić, że jest inaczej, 
to tylko odstrasza takiego inwestora, jakim jest rząd. 

Wracając do PHH, skoro hotelarstwo będzie też tą branżą 
first in, to jak widzi pan odmrażanie operacyjne waszych hoteli 
i generalnie polskiego hotelarstwa?

Życzyłbym sobie, aby moje hotele od momentu ogłoszenia decy-
zji o otwarciu zaczęły od razu działać na 100 proc. obłożenia, ale 
wiem, że tak nie będzie. Będziemy otwierali je tak, jak pozwala rynek, 
w sposób racjonalny i zgodnie z wytycznymi. 

I które pierwsze zostałyby otwarte? Bo mówimy o perspektywie 
początku maja. 

Otwarcie tych hoteli będzie się odbywało zgodnie z wytycznymi, 
których również byliśmy współautorami. Będziemy otwierać nasze 
hotele w sposób racjonalny, ale sądzę, że w pierwszej kolejności 
będą ruszały hotele typowo biznesowe. Na dzisiaj mamy dosyć 
wysoki poziom rezerwacji w hotelach wypoczynkowych, ale jest za 
wcześnie, aby powiedzieć, że te wszystkie rezerwacje zostaną 
potwierdzone. Jestem przekonany, że odmrażanie hotelarstwa musi 
się odbywać etapami i nie wszystko będzie wracać do normy szyb-
ko. Sam fakt ogłoszenia otwarcia hoteli przez premiera Mateusza 
Morawieckiego na 4 maja jest pewnym sygnałem, że kraj wraca do 
normalności. Niemniej jednak musimy być bardzo ostrożni i odpo-
wiedzialni społecznie, a nasze hotele przygotowywać pod względem 
bezpieczeństwa zarówno dla gości, jak i pracowników.

PHH jako franczyzobiorca i  operator współpracuje 
z największymi globalnymi sieciami hotelarskimi, jak Marriott, 
Hilton, IHG, Best Western, Louvre Hotels Group. I jak każdy 
franczyzobiorca jesteście zobowiązani do pewnych stałych 
opłat nie tylko od przychodów. Wszyscy mówią na rynku 
o podejściu na zasadzie wzajemnego zrozumienia, odraczaniu 
i  zmniejszaniu różnych danin itp. Jak na tym tle wypadają 
takie sieci: też podchodzą ze zrozumieniem czy twardo 
egzekwują opłaty wynikające z umów? 

Chciałbym zaznaczyć, że od początku wszystkie sieci hotelarskie 
zachowały się wzorowo. Cały czas był kontakt z nami i czuliśmy się 
zaopiekowani. W pierwszej kolejności otrzymaliśmy wytyczne i suge-
stie w  sprawie kwestii operacyjnych, które były dla nas istotne, 
a następnie otrzymaliśmy opracowane różnego rodzaju programy, 
które pomogły nam zminimalizować nasze koszty. To udowadnia 

nam, że decyzje podejmowane przez wiele lat współpracy z tymi 
sieciami były dobrymi decyzjami i  jesteśmy traktowani w sposób 
partnerski. Jestem przekonany, że same sieci straciły bardzo dużo 
biznesu i przychodów, a tym samym musiały podejmować różne 
działania optymalizujące ich koszty, w tym koszty osobowe. Mam 
nadzieję, że wspólnymi siłami wrócimy mocniejsi na rynek hotelarski, 
a może będzie to też dobra okazja do bardziej racjonalnej współ-
pracy z OTA.

Wracając do realnej przyszłości polskich hoteli. Jak pan sobie 
wyobraża funkcjonowanie przykładowego hotelu za rok – 
zakładając, że epidemia została stłamszona, życie toczy się 
normalnie, hotele działają, chociaż na mniejszym obłożeniu 
i z mniejszymi przychodami. Ale czym będzie się taki hotel 
różnił, według pana, od tego samego hotelu z 2019 r.?

Będzie się różnił tym, czym będzie się różniło całe społeczeństwo. 
Hotelarstwo będzie pewnym lustrem zmian, które w nim zachodzą. 
Na pewno będzie większa świadomość dotycząca ogólnych zasad 
zachowania higieny. Będzie ciężko odbudować to, z czym zaczy-
naliśmy 2020 r. Skutki będą odczuwane przez następne dwa lata. 
Na pewno inaczej będzie wyglądać zakontraktowanie imprez z sek-
tora MICE czy przyjmowanie gości indywidualnych. Wszystkie 
standardy HACCP czy BHP będą ewoluować. Widzę natomiast 
jeden plus tej sytuacji: dobre praktyki z tego okresu zostaną z nami. 

Tak już zupełnie na zakończenie – wyobraźmy sobie, że 
rozmawiamy teraz w kwietniu 2020 r., ale w rzeczywistości, 
w  której nie było pandemii koronawirusa. Mieliście różne 
plany inwestycyjne, zapowiadaliście m.in. duże zmiany 
w hotelu Katowice itd. Mógłby pan zdradzić – na zasadzie 
branżowej ciekawostki – czy planowaliście wprowadzić 
Katowice pod globalną markę, a jeśli tak, to pod jaką? Jak 
wyglądały plany dotyczące inwestycji w  inne wasze hotele 
i plany dotyczące przejmowania innych hoteli w celu integracji 
zasobów hotelowych należących do spółek z udziałem Skarbu 
Państwa? Które kolejne miałyby być włączane w  struktury 
grupy PHH?

Za wcześnie o tym mówić. Oczywiście obecny kryzys zmusza nas 
do przeniesienia części naszych, jeszcze nierozpoczętych, planów 
inwestycyjnych w czasie, ale zostaną one w dalszym ciągu aktualne. 
Z drugiej strony – w międzyczasie pojawiają się też pewne możliwo-
ści inwestycyjne i akwizycyjne, o których dzisiaj jeszcze nie mogę 
mówić, ale będą to bardzo znaczące zakupy.

Również prywatnych hoteli i sieci?
Tak, również prywatnych.

Dziękuję za rozmowę. •
Rozmawiał Rafał Szubstarski

Skontaktujcie się z naszym zespołem już dziś
hiltonworldwide.com/development

Priorytetami
PLANY WŁAŚCICIELI 
STAJĄ SIĘ NASZYMI

DoubleTree By Hilton Wrocław, Polska

Planując swój kolejny projekt skorzystajcie Państwo z naszego ponad 100-letniego doświadczenia, 
dzięki któremu posiedliśmy pełen know-how oraz wiedzę ekspercką z każdego zakątka świata by 
pomóc Państwu odnieść sukces na każdym etapie Waszego przedsięwzięcia.

Elastyczność, przyszłościowe myślenie oraz pełna koncentracja na Państwa potrzebach – to wszystko 
sprawia, że jesteśmy jedną z najbardziej zaufanych fi rm na świecie w branży hospitality.

Hilton Gdańsk Hilton Garden Inn Rzeszów Hilton Garden Inn 
Kraków Airport

Hampton by Hilton 
Warszawa Centrum

My jako hotelarze będziemy skuteczni 
w  rozmowach z  osobami decydującymi 
o  losach gospodarki, jeżeli stworzymy 
skuteczny front razem ze wszystkimi gałę-
ziami turystyki. W ten sposób powinniśmy 
stworzyć większą organizację, która mogła-
by mieć realny wpływ na ten rynek. Dzisiaj 
niestety nie ma instytucji, która mogłaby 

mówić w imieniu całej branży

W międzyczasie pojawiają się też pewne 
możliwości inwestycyjne i  akwizycyjne, 
o których dzisiaj jeszcze nie mogę mówić, 

ale będą to bardzo znaczące zakupy
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możemy podejmować właściwe decyzje oraz planować z odpo-
wiednim wyprzedzeniem działania, które wdrożymy jutro. Posiadamy 
już szczegółowy plan otwarcia hoteli oparty na prognozach różnych 
scenariuszy. Proces ten zależy od różnych czynników lokalnych 
na poziomie miast i  w  skali makro każdego z  sześciu krajów, 
w których prowadzimy działalność. Dotyczy to oceny m.in. oto-
czenia, możliwości rynkowych, sytuacji finansowej oraz poziomu 
aktywności biznesowej i działań konkurencji. Do pierwszej fazy 
ponownego otwarcia wybraliśmy hotele we wszystkich lokalizacjach 
w naszym regionie. Nasze podejście jest wynikiem analizy np. 
w  zakresie dążenia do łączenia wybranych grup pracowników 
wykonujących w  danym mieście takie same zadania. Jestem 
pewien, że wszystko, co robimy teraz, pozwoli nam szybko przy-
wrócić działalność hoteli, gdy tylko pojawi się popyt.

Jakie są pana osobiste prognozy dotyczące branży w Polsce 
i  poza nią? Jak będzie wyglądał polski rynek hotelowy, 
powiedzmy, za rok?

Pandemia zmieniła wszystko i wyraźnie znajdujemy się w nie-
spotykanej dotąd sytuacji. Nikt z nas nie ma tak ogromnej wiedzy 
na temat kryzysu i nie zna odpowiedzi na pytanie, jak poradzić 
sobie z  takim globalnym załamaniem rynku. Pokora wobec tej 
sytuacji pozostaje kluczowa i wymaga od nas ostrożności oraz 
przygotowania się na różne, również te bardzo złe scenariusze. 
Aby poradzić sobie z kryzysem, musimy zwracać uwagę nie tylko 
na nasze wewnętrzne barometry, ale także na otaczający nas 
świat oraz naszych gości, ich przyszłe preferencje i  decyzje 
dotyczące podróży. Musimy pamiętać, że mamy do czynienia 
z  widzeniem spraw z  zupełnie innej perspektywy i  trudno jest 
cokolwiek przewidzieć w tak wyjątkowych warunkach. Zła sytuacja 
wywołana COVID-19 powoduje, że obecnie jesteśmy w  ogniu 
walki, ale biznes w końcu powróci. Myślę, że nastąpi to raczej 

wcześniej niż później, tam, gdzie głównym motorem napędowym 
w branży będzie popyt krajowy. Ta pandemia nie jest łatwa dla 
nikogo, ale wierzę, że będzie to dobra lekcja na przyszłość 
i wszyscy powrócimy na rynek silniejsi.  

Jak wygląda na teraz pomoc rządu z państwa perspektywy? 
Turystyka i  hotelarstwo są jednymi z najbardziej dotkniętych 

sektorów ze względu na skutki epidemii. Sami nie zdołamy stawić 
czoła temu kryzysowi i  potrzebujemy proaktywnego wsparcia 
rządu. Niestety w  przypadku naszej branży pomoc rządowa 
i środki wsparcia nie będą mogły pokryć wszystkich strat oraz 
nie będą wystarczające, aby branża płynnie wróciła do normal-

ności. Najistotniejszym pytaniem jest to, jak szybko odbuduje się 
popyt na usługi hotelowe. Z pewnością może się to rozpocząć 
wtedy, kiedy wszystkie ograniczenia ruchu turystycznego zostaną 
anulowane. Stale monitorujemy pomocowe działania rządów we 
wszystkich krajach Europy Wschodniej, w których działamy, tak, 
abyśmy mogli jak najlepiej wykorzystać tę pomoc dla naszej firmy.

Jakich rozwiązań prawno-fiskalnych i sektorowych potrzebuje 
branża hotelarska? Jak wy, jako lider rynku, się w to włączacie?

W pierwszym etapie hotele potrzebowały wskazówek, jak reago-
wać w  przypadku zaobserwowania objawów COVID-19 wśród 
naszych gości lub pracowników. Te dwie grupy wymagały od nas 
największej uwagi i ochrony przez zakażeniem. Hotelarze potrze-

bowali autoryzowanych informacji i  wskazówek postępowania, 
ponieważ nikt wcześniej ich tego nie uczył. Jednocześnie po 
ogłoszeniu przez rząd określonych decyzji hotelarze musieli się do 
nich zastosować i podejmować działania zmierzające do ograni-
czania działalności lub zamykania hoteli. Od tego czasu przetrwa-
nie biznesu i ochrona pracowników, którzy z dnia na dzień przesta-
li pracować w hotelach czy biurach, stały się ogromnym wyzwaniem.

Hotelarze będą potrzebowali pomocy również po ogłoszonej 
już decyzji o otwarciu rynku. Niezwykle ważne jest, aby hotele 
były bezpieczne dla wszystkich osób, które do nich wchodzą: 
gości, pracowników, dostawców itp. Dzięki członkostwu w Izbie 
Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Orbis może– poprzez tę 
właśnie organizację – dzielić się propozycjami i zgłaszać uwagi 
dotyczące praktycznych rozwiązań w obecnej sytuacji.

Niewątpliwie nasz sektor, który został najsilniej dotknięty skut-
kami epidemii, oczekiwał od początku szybkiej pomocy ze 
strony państwa i lokalnych samorządów. Różne formy tej pomo-
cy ogłoszone zostały w  marcu i  kwietniu. Niektóre elementy 
wsparcia są wspólne dla wszystkich podmiotów, nie tylko dla 
hoteli. Najważniejsze z nich pomagają chronić pracowników przed 
masowymi zwolnieniami. Tylko część z  nich jest adresowana 
konkretnie do hoteli, np. vouchery, odroczenie zwrotu zaliczek 
wpłaconych przez klientów przed epidemią, umorzenie opłat za 
prawa autorskie i kilka innych. Mam nadzieję, że działania wspie-
rające nie skończą się na obecnym etapie, bo są jeszcze obsza-
ry w naszej branży oczekujące pomocy.

Dziękuję za rozmowę. •
Rozmawiał Rafał Szubstarski

Jakie działania oszczędnościowe podjął Orbis, największa sieć 
hotelarska w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej?

Orbis zakończył poprzedni rok z doskonałymi wynikami i wszedł 
w 2020 r. z realnymi perspektywami dalszego wzrostu i rozwoju 
w Polsce i w regionie Europy Wschodniej. COVID-19 wstrząsnął 
branżą hotelową i konieczna była szybka zmiana naszych planów. 
Naszymi najwyższymi priorytetami stały się bezpieczeństwo, 
ochrona zdrowia naszych pracowników oraz zabezpieczenie firmy 
i przygotowanie jej do wznowienia działalności. Zostaliśmy zmu-
szeni do rewizji naszego modelu biznesowego i struktury kosztów, 
poprzez wdrożenie wyjątkowych działań i narzędzi, takich m.in. 
jak plan oszczędnościowy obejmujący różne obszary działalności. 
Podjęliśmy szybkie decyzje w zakresie częściowego zatrudnienia 
i skrócenia czasu pracy, redukcji szkoleń, monitorowania stanu 
urlopów, podróży i  wydatków służbowych. Zmianie uległa też 
organizacja naszej działalności operacyjnej, a w szczególności 
ochrona przepływów pieniężnych, m.in. poprzez odroczenie 
płatności czynszowych, negocjacje warunków płatności z dostaw-
cami, refinansowanie płynności, a  także strategia w  zakresie 
optymalizacji portfela hoteli. Biorąc pod uwagę nagłe i drama-
tyczne spowolnienie w branży, te trudne decyzje musiały zostać 
podjęte po to, by chronić pracowników i w perspektywie Orbis.

Czy obecna sytuacja ma jakikolwiek wpływ na strategiczne 
zmiany, które Orbis przechodził w ostatnim czasie?

W wyniku światowej pandemii COVID-19 wszyscy mierzymy 
się z nową rzeczywistością i współpracujemy w nowym otoczeniu 
biznesowym. W tym trudnym czasie jednocześnie rozpoczęliśmy 
integrację z naszym nowym inwestorem strategicznym AccorInvest, 
który nabył akcje Orbisu w drodze publicznego wezwania sfina-
lizowanego 11 marca. Niespodziewane nadejście zmian spowo-
dowało ustalenie nowych priorytetów, reorganizację pracy 
i szybkie wdrożenie decyzji podjętych przez zarząd w celu zmi-

nimalizowania negatywnego wpływu COVID-19, a  tym samym 
ochrony firmy i jej pracowników. Naszą uwagę i działania skupia-
my teraz przede wszystkim na zarządzaniu kryzysem spowodo-
wanym koronawirusem oraz na procesie integracji z  naszym 
nowym inwestorem. Wszystko to z pewnością nie byłoby możliwe 
bez zaangażowania naszych pracowników, za co jestem im 
bardzo wdzięczny. Dzisiaj połowę naszego czasu poświęcamy 
na stawianie czoła obecnej sytuacji i bycie bliżej naszych zespo-
łów, drugą zaś na przygotowanie się do skutecznego restartu 
działalności hotelowej.

Jak wyobraża pan sobie odmrażanie waszych hoteli? Które 
wystartowałyby pierwsze?

Globalne rozprzestrzenienie się COVID-19 odbyło się z niewia-
rygodną prędkością i wpłynęło na biznes hotelowy w niespotyka-
ny dotąd sposób. Niemniej jednak, mimo kilkutygodniowej 
przerwy w działalności operacyjnej, ostatnie tygodnie stawiają na 
pierwszym planie kwestie związane ze wznowieniem i odbudową 
działalności firmy. Jak mówiłem wcześniej, naszym najwyższym 

priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników 
oraz gości, dlatego podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby 
zapewnić im niczym niezagrożone środowisko. Powołaliśmy 
specjalny zespół managerów, który analizuje ewolucję sytuacji 
przez siedem dni w tygodniu. Na podstawie ich analiz oraz wspól-
nie z Grupą Accor, która zarządza wszystkimi naszymi hotelami, 

Rozmowa z Gillesem Clavie, prezesem 
i dyrektorem generalnym Orbis SA

Mamy już
szczegółowy  
plan  
otwarcia hoteli

www.e-hotelarz.pl www.e-hotelarz.pl50  HOTELARZ  kwiecień 2020 2020 kwiecień HOTELARZ  51

Zostaliśmy zmuszeni do rewizji naszego 
modelu biznesowego i struktury kosztów, 
poprzez wdrożenie wyjątkowych działań 

i narzędzi

Zmianie uległa organizacja naszej działal-
ności operacyjnej, a  w  szczególności 
ochrona przepływów pieniężnych, m.in. 
poprzez odroczenie płatności czynszo-
wych, negocjacje warunków płatności 
z dostawcami, refinansowanie płynności, 
a także strategia w zakresie optymalizacji 

portfela hoteli

Posiadamy już szczegółowy plan otwarcia 
hoteli oparty na prognozach różnych sce-
nariuszy. Proces ten zależy od różnych 
czynników lokalnych na poziomie miast 
i  w  skali makro. Nasze podejście jest 
wynikiem analizy np. w zakresie dążenia 
do łączenia wybranych grup pracowników 
wykonujących w  danym mieście takie 

same zadania

FO
T.

 O
R

B
IS



ZarZądZanieZarZądZanie

ale puste hotele nie rozwiążą problemu? W końcu kiedy świat znaj-
dzie lek na koronawirusa i  kiedy powstanie szczepionka, która 
pozwoli zapanować nad pandemią? 
MK: Zwróćmy jeszcze uwagę na inny aspekt wspomnianych zagro-
żeń dla branży. Chodzi nie tylko o to, jak zapaść gospodarki bezpo-
średnio wpłynie na sektor turystyczny i kiedy ona się skończy. Przebieg 
oraz tempo rozprzestrzeniania się pandemii niewątpliwie bardzo 
mocno będą miały też przełożenie na psychologię podróżowania, 
zarówno krajowego, jak i  międzynarodowego. Klienci będą stać 
przed dylematem, czy spędzić wakacje za granicą czy we własnym 
kraju (kryteria podejmowania decyzji mogą być bardzo różne – 
związane np. z bezpieczeństwem czy też postawami wspierającymi 
gospodarkę własnego kraju). Inaczej będzie wyglądał powrót do 
podróży biznesowych (budżet firm przeznaczony na szkolenia 
i podróże może ulec drastycznym ograniczeniom, ale niekoniecznie), 
a inaczej do podróży typowo turystycznych (wakacje po tak długim 
okresie przebywania w domu wydają się czymś naturalnym). Stłumiony 
popyt ponad wszelką wątpliwość wpłynie na wszystkie obszary 
globalnej i krajowej gospodarki. Powrót do normalności może więc 
oznaczać znalezienie się w nowej rzeczywistości oraz konieczność 
naszej adaptacji do niej.

Nie jest to zresztą pierwszy kryzys, z jakim przyszło się mierzyć 
branży turystycznej w  ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. To, co 
mieliśmy okazję zaobserwować choćby po 11 września 2001 r. czy 
po zamachach terrorystycznych we Francji kilka lat temu, daje nam 
pewne wskazówki, w jaki sposób może zareagować rynek turystycz-
ny w obliczu nowego zagrożenia. Terroryzm, tak samo jak zagroże-
nia epidemiologiczne, wywołuje dużo emocji, opartych na strachu. 
Przede wszystkim jednak lęk, jaki wzbudzają te zagrożenia, działa 
hamująco na dalszy rozwój turystyki. Kluczowy jest w tym przypad-
ku powrót poczucia bezpieczeństwa. Polska w  trakcie kryzysu 
związanego z wydarzeniami terrorystycznymi miała przewagę nad 
innymi regionami właśnie w  aspekcie postrzegania jej jako kraju 
bezpiecznego. Można było zaobserwować wzrost zainteresowania 
zarówno turystów krajowych, jak i zagranicznych. Wzrosła zwłaszcza 
atrakcyjność regionów nadmorskich, które stały się bezpieczniejszą 
alternatywą po atakach terrorystycznych w  rejonach Bliskiego 
i Dalekiego Wschodu. 
BCz: Myślę, że teraz będzie podobnie. Takie kraje jak Włochy czy 
Hiszpania od lat należą do ulubionych kierunków urlopowych Polaków. 
Hiszpania już zapowiedziała, że tamtejsze kurorty będą niedostęp-
ne dla turystów zagranicznych w  tym sezonie. Niezależnie od 
zakazów administracyjnych i nawet wtedy, kiedy już zostaną znie-
sione, a granice ponownie otwarte, musi minąć jeszcze trochę czasu, 
zanim większość Polaków zdecyduje się na zagraniczny wyjazd 
urlopowy. 

Jak wskazuje badanie przeprowadzone przez firmę Profitroom, 
obsługującą systemy rezerwacji hoteli, ostatnio aż 80 proc. wszyst-

kich respondentów zadeklarowało, że planuje w tym roku wyjazd 
wakacyjny, a ponad 90 proc. z nich zamierza wypocząć w kraju. 
Niemal 90 proc. ankietowanych uważa przygotowanie hoteli pod 
kątem bezpieczeństwa epidemicznego za istotne. 

W chwili, gdy hotele dostaną zielone światło do otwarcia, będą 
musiały liczyć się z różnymi ograniczeniami i nakazami, a w konse-
kwencji wdrożyć kosztowne działania i procedury chroniące gości 
przed zarażeniem koronawirusem. Niektóre sieci hotelowe już 
ogłosiły, że przygotowują plany wdrożenia tych działań, a  nawet 
wprowadzenie certyfikatów, które mają być gwarancją bezpieczeń-
stwa sanitarnego dla gości i pracowników. 
MK: Nie jestem tym zaskoczony. Teraz wiele będzie również zależa-
ło od tego, jakie postawy wobec podróży przyjmą zarówno podró-
żujący w celach typowo turystycznych, jak i biznesowych. Podróże 
międzynarodowe będą podlegały innej dynamice niż krajowe. Różne 
segmenty rynku będą wracać do gry w różnym tempie. W najbliższym 
czasie nie należy się spodziewać powrotu do organizowania dużych 
wydarzeń konferencyjnych. 

Od tego, czy Polacy rzeczywiście zdecydują się wyjechać na urlop 
i czy pozostaną w kraju, będzie w dużym stopniu zależało przetrwa-
nie w sensie biznesowym różnych przedsiębiorstw hotelowych czy 
turystycznych w rejonach nadmorskich i górskich. Podróże między-
narodowe mają większy wpływ na Warszawę, Kraków czy też Gdańsk 
niż np. na Szklarską Porębę czy Kołobrzeg.
BCz: Niewątpliwie masz rację. W  perspektywie długoterminowej 
mamy, przynajmniej na razie, znacząco mniej zachorowań niż na 
zachodzie Europy. Gdy otworzą się granice, może okazać się to 
magnesem do powrotu oraz nowych przyjazdów turystów zagra-
nicznych czy organizacji międzynarodowych konferencji lub imprez 
w Polsce.

Hotelarze są zgodni, że obecny rok należy uznać za stracony. 
Powolna odbudowa zacznie się dopiero w przyszłym roku, a powrót 
do normalności zabierze kilka lat. 

Nie brzmi to optymistycznie. Już teraz słychać o ostrych cięciach 
kosztów u hotelarzy, redukcjach zatrudnienia i wynagrodzeń. Pomimo 
to, przynajmniej w najbliższym czasie, nie spodziewam się gwałtow-
nych ruchów, masowego wstrzymywania już realizowanych budów 
czy modernizacji. Inwestycje, których rozpoczęcie planowane było 
w II lub III kwartale br., prawdopodobnie w większości przypadków 
zostaną przełożone na późniejszy okres, tj. gdy sytuacja zacznie się 
trwale normalizować. Już wiadomo, że kilka zapowiadanych w  II 
kwartale głośnych otwarć hoteli zostanie przełożonych o co najmniej 
kilka miesięcy.

Znam inwestorów, którzy po pojawieniu się pandemii wycofali się 
lub zamierzają to zrobić (czasami nawet ze stratą) z transakcji inwe-
stycyjnych, które finalizowali w  ostatnich miesiącach. Większość 

Bogdan Czajkowski: Od momentu pojawienia się pandemii i wpro-
wadzenia rządowych obostrzeń (w  tym zamknięcia granic oraz 
nakazu zamknięcia obiektów hotelowych) sytuacja branży hotelowej 
stała się wręcz dramatyczna. Większość hoteli została zamknięta 
dla gości. Część z  nich zaangażowała się w  akcję „Hotele dla 
medyków”, wspierając personel medyczny, lub służy jako izolatoria. 
W tej sytuacji drastycznie spadły przychody hoteli. Im dłużej utrzyma 
się ten stan rzeczy, tym dłużej będzie trwał powrót do normalności.

Rząd polski zapowiedział, że całkowite odmrożenie gospodarki 
możliwe będzie w  lipcu. Hotele znajdą się w drugim etapie tego 
procesu, co oznacza, że najprawdopodobniej jeszcze w maju będą 
mogły zostać ponownie otwarte. Polska Izba Turystyki zakłada jednak, 
że powrót do normalności może zająć kilkanaście miesięcy, choć 
nawet w tym okresie raczej nie ma co liczyć na powrót do boomu, 
który przeżywaliśmy w ostatnich latach. Najszybciej odbuduje się 
turystyka krajowa oraz turystyka oparta na dojeździe własnym. 

Trudno jest dzisiaj przewidzieć, jak dalej rozwinie się i jak długo potrwa 
jeszcze pandemia. Czy rzeczywiście pojawi się druga fala zarażeń, 
przed czym przestrzega Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), jaka 
będzie skala pandemii oraz jej przełożenie na gospodarkę?

Pomimo że rządy większości krajów wdrażają różne programy 
pomocowe, nikt już się nie łudzi, że ochronią one światową gospo-
darkę od zapaści i recesji. Branża turystyczna należy do tych obsza-
rów ekonomicznych, których pandemia doświadcza najmocniej.
Marek Kaszewski: Wprowadzone restrykcje w zakresie podróżo-
wania w Polsce i innych krajach europejskich, jak również w kontek-
ście globalnym, już spowodowały znaczne straty dla wielu przed-
siębiorców, a  hotele były jednymi z  pierwszych, które, jak już 
wspomniałeś, w praktyce całkowicie utraciły możliwość generowania 
przychodów.

Obecnie można zauważyć zróżnicowanie głębokości kryzysu 
związanego z  tempem i  skalą rozprzestrzeniania się pandemii. 
Niektóre regiony są w mniej kryzysowej sytuacji niż inne, w których 
wpływ koronawirusa jest znacznie głębszy w skali całej gospodarki, 
a przede wszystkim w  interesującej nas branży turystycznej. Czy 
Polska znajduje się w grupie, w której może liczyć na łagodniejszy 
przebieg tego kryzysu? 
BCz: Na rynku panuje niepewność i atmosfera wyczekiwania, co 
się dalej wydarzy. Czy rzeczywiście hotele będą mogły się ponownie 
otworzyć w maju? Jak zareaguje na to otwarcie rynek, bo otwarte, 

Ostre hamowanie 
inwestycji hotelowych

– jak długo?
Pojawienie się i rozprzestrzenianie pandemii koro-
nawirusa oraz wprowadzone przez rządy większo-
ści krajów ograniczenia i obostrzenia doprowadziły 
w ciągu kilku tygodni do zapaści branży turystycz-
nej, a powrót do normalności wydaje się odległym 
horyzontem. W obecnej sytuacji trudno nawet oce-
nić, jakich strat może doznać branża turystyczna 
w  Polsce i  na świecie. Pandemia jest sytuacją, 
w której my jako współczesne społeczeństwo jesz-
cze nigdy się nie znaleźliśmy. Globalność i wszech-
obecność koronawirusa wywołała reakcje łańcu-
chowe, na które nikt nie był przygotowany w takiej 
skali. Trudno określić, ile czasu zabierze ich wyha-
mowanie, jak zmieni się funkcjonowanie branży po 
opanowaniu tej sytuacji oraz jakie będą długoter-

minowe skutki tych wydarzeń.
O problemach branży hotelowej rozmawiają Bogdan Czajkowski i Marek Kaszewski, specjaliści od pla-
nowania i  obsługi inwestycji hotelowych, którzy dzielą się refleksją na temat obecnej sytuacji na rynku 

hotelowym oraz perspektyw dla inwestycji hotelowych.

Bogdan Czajkowski  
jest prezesem firmy HRCA,  
która doradza, obsługuje i realizuje 
inwestycje hotelowe

Marek Kaszewski  
jest niezależnym konsultantem 

i partnerem HRCA w obszarze analiz 
biznesowych oraz studiów wykonalności 

i biznesplanów

Większość inwestorów woli przeczekać ten 
okres niepewności i może nawet liczy, że 
schłodzenie koniunktury doprowadzi do 
spadku cen nieruchomości oraz pojawienia 

się nowych okazji inwestycyjnych

Ceny nieruchomości i usług budowlanych 
zaczęły wreszcie spadać po kilku latach 
nieprzerwanych wzrostów. To stworzy nowe 
możliwości i szanse dla inwestycji w wielu 
miejscach, gdzie stopa zwrotu dotąd nie 

była satysfakcjonująca
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wyższe standardy, m.in. związane z  higieną i  bezpieczeństwem, 
których airbnb nie zdoła zapewnić. W konsekwencji branża hotelo-
wa może na tym finalnie skorzystać. Niektórzy eksperci uważają, że 
może nastąpić średniookresowy zwrot w  kierunku tradycyjnych 
hoteli, a to z powodu obaw o ograniczone możliwości egzekwowa-
nia podwyższonych norm sanitarnych w przypadku indywidualnych 
mieszkań na wynajem. Ludzie mogą być mniej skłonni do rezerwo-
wania w  obiektach nieskategoryzowanych czy też prywatnych 
mieszkaniach ze względu na postrzegane problemy z czystością. 
Trudno po prostu uwierzyć, że procedury dezynfekcji pomieszczeń 
po każdym gościu mogą zostać zagwarantowane przy najmie 
w systemach typu airbnb. 

BCz: Choć te działania oznaczają dodatkowe koszty dla hoteli, to 
zgadzam się z tobą, że w dłuższej perspektywie takie gwarancje 
mogą stanowić atut i przekonać do powrotu do hoteli przynajmniej 
część klientów, którzy przed pojawieniem się pandemii korzystali 
z oferty airbnb i podobnych podmiotów.

Okres zamknięcia hoteli czy niskiego obłożenia tworzy znakomitą 
okazję do przeprowadzenia planowanych czy koniecznych moder-
nizacji. Takie inwestycje zawsze wiążą się z niedogodnościami dla 
gości, spadkiem przychodów czy różnymi ograniczeniami dla samej 
inwestycji, przekładającymi się na koszty i  okres realizacji. 
Modernizując obiekt w okresie pandemii, można je całkowicie albo 
przynajmniej bardzo poważnie ograniczyć. Dla przykładu, łatwiej jest 
podjąć decyzję o zamknięciu hotelu na czas remontu, gdy obłoże-
nie wynosi kilka czy kilkanaście procent. Zamknięcie obiektu pozwa-
la skrócić czas trwania inwestycji oraz uniknąć niezadowolenia gości 
czy skarg, związanych np. z hałasem. 

Część inwestorów i hotelarzy to dostrzega i  jeżeli obecny stan 
będzie się przedłużał, to zamierzają to wykorzystać na przeprowa-
dzenie niezbędnych remontów. Dostajemy zapytania od naszych 
klientów krajowych i zagranicznych wskazujące, że całkiem spora 
ich część nie rezygnuje z zaplanowanych na drugą połowę tego 
roku modernizacji.

Modernizujemy w tej chwili na Pomorzu obiekt, którego inwestor 
świetnie to zrozumiał i  już po pojawieniu się koronawirusa podjął 
decyzję o  całkowitym zamknięciu obiektu na czas remontu oraz 
o rozszerzeniu pierwotnego jego zakresu. Gdybyśmy nie mieli pan-
demii, to prawie na pewno nie zdecydowałby się na taki krok. Dzięki 
tej decyzji jeszcze przed sezonem wakacyjnym uda się wyremon-
tować ponad 30 proc. pokoi więcej, niż planowano początkowo.
MK: Wróćmy jeszcze na moment do nowych inwestycji. Nasuwa 
się pytanie, na kiedy zaplanować ich realizację, tak by skorzystać 

z większości szans, które niesie kryzys wywołany pandemią, i być 
gotowym, gdy rynek odzyska wigor i powróci na drogę wzrostu. Na 
to pytanie każdy inwestor musi odpowiedzieć sobie sam, ale per-
spektywa działania w dłuższym okresie daje nam pewne wskazów-
ki. Nawet jeśli przyjmiemy, że ożywienie nie nastąpi w kształcie litery 
V, ale w kształcie rozciągniętej litery W, to wiemy, że rynek wróci na 
ścieżkę wzrostu. Zawsze wraca. Taka sytuacja jak obecnie wymaga 
silnych nerwów przy podejmowaniu decyzji biznesowych, ale właśnie 
takie trudne decyzje przynoszą najlepsze rezultaty w dłuższej per-
spektywie. uważam, że w perspektywie dwóch-trzech lat będziemy 
mile zaskoczeni odrodzeniem się rynku.
BCz: Osobiście nie jestem aż takim optymistą. Gdyby się jednak 
okazało, że to ty masz rację, to realizacja takiego scenariusza zale-
żeć będzie od wielu czynników, sprzyjających okoliczności i korzyst-
nego rozwoju wypadków. 

Jeżeli rzeczywiście rynek odrodzi się tak szybko, jak przewidujesz, 
to mając na uwadze czas potrzebny do przygotowania i realizacji 
projektów, inwestorzy już teraz powinni się do nich zabierać.

Wydaje mi się, że obecnie rynek również chyba nie podziela aż 
takiego optymizmu. Nie oznacza to jednak, że rynek musi mieć rację.

Proces inwestycyjny w realiach polskich trwa około dwóch-trzech 
lat. W miarę jak rynek stopniowo będzie wracał do normalności, 
inwestorzy hotelowi będą coraz śmielej podejmować decyzje inwe-
stycyjne. Na jednym biegunie mamy tutaj inwestorów z  długim 
horyzontem inwestycyjnym, a na drugim – tych z podejściem spe-
kulacyjnym i wysokim poziomem akceptacji ryzyka. Spodziewam 
się, że już w drugiej połowie tego roku pojawią się na rynku bardzo 
atrakcyjne oferty zakupu nieruchomości i już otwartych lub budowa-
nych hoteli, które uaktywnią popyt i skuszą jedną lub drugą wspo-
mnianą powyżej kategorię inwestorów.
MK: Podsumowując – przyszłość dla branży hotelowej nie rysuje 
się w najbliższych miesiącach kolorowo, ale w perspektywie średnio- 
i długoterminowej dalszy rozwój hoteli w naszym kraju i  regionie 
wydaje się niezagrożony. Jak tylko sytuacja zacznie się normalizować, 
inwestorzy i banki będą coraz śmielej angażować środki w budowę 

nowych hoteli, przebudowy czy duże modernizacje istniejących 
obiektów. Spodziewam się też sporych przetasowań na rynku oraz 
wejścia na rynek nowych graczy.
BCz: Z całą pewnością przed nami trudny okres. Zarówno dla samych 
hotelarzy, jak i innych podmiotów realizujących inwestycje. Budowy 
nowych hoteli i modernizacje nie znikną z dnia na dzień i siłą inercji 
będą realizowane zarówno w tym roku, jak i w następnych, choć 
z całą pewnością z mniejszym natężeniem niż w ostatnich latach. 
Nawet jeżeli większość sieci i  firm hotelowych prawdopodobnie 
ograniczy w najbliższym czasie zakres inwestycji do niezbędnych 
remontów, to będą i takie, które będą gotowe podjąć ryzyko i zaan-
gażować środki, by w jak największym stopniu skorzystać na zała-
maniu branży dla znalezienia atrakcyjnych lokalizacji czy obiektów. 
Przez pewien czas będzie o nie przynajmmniej trochę łatwiej niż 
w okresie boomu ostatnich lat. •

inwestorów woli przeczekać ten okres niepewności i może nawet 
liczy, że schłodzenie koniunktury doprowadzi do spadku cen nieru-
chomości oraz pojawienia się nowych okazji inwestycyjnych.

Mówimy o hotelach, ale obecna sytuacja nie uderza tylko w hote-
larzy. Inwestycje hotelowe to tysiące firm wykonawczych, projektowych, 
usługowych, dostawców wyposażenia oraz setki tysięcy miejsc pracy. 
Wiele polskich firm realizujących inwestycje hotelowe zaczyna rów-
nież i coraz mocniej odczuwać konsekwencje kryzysu. Większość 
wykonawców, dostawców czy projektantów wciąż ma jeszcze nie-
mało pracy, ale wskazują oni, że za kilka miesięcy sytuacja może 
się diametralnie zmienić. Sporo firm realizujących kontrakty zagra-
nicą już musiało wstrzymać swoje prace, dostawy czy usługi. HRCa 
zarządza modernizacją hotelu w Berlinie i niemal z dnia na dzień 
musieliśmy wstrzymać tę inwestycję i powrócić do kraju. Tak samo 
polscy wykonawcy i  dostawcy, z  którymi pracowaliśmy przy tej 
inwestycji. Staramy się na odległość posuwać inwestycję do przodu 
na tych odcinkach, które realizują lokalne firmy, ale nawet w tych 
obszarach inwestycja nie przebiega tak jak wcześniej. Wykonawstwo 
czy wyposażanie hoteli należy do tych branż gospodarki, których 
niestety nie da się robić z domu.

Nawet w tych trudnych czasach można dostrzec kilka pozytywnych 
przesłanek, które z czasem doprowadzą do zmiany trendu w obsza-
rze inwestycji hotelowych i  stopniowego powrotu do normalności. 
NBP obniżył stopy procentowe do najniższego w historii poziomu, co 
tworzy jeszcze atrakcyjniejsze warunki finansowania inwestycji kredy-
tem, choć z drugiej strony, mając na uwadze sytuację na rynku, banki 
zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów na finasowanie inwestycji 
hotelowych. Jak już wspomniałem, ceny nieruchomości i  usług 
budowlanych zaczęły wreszcie spadać po kilku latach nieprzerwanych 
wzrostów. To stworzy nowe możliwości i szanse dla inwestycji w wielu 
miejscach, gdzie stopa zwrotu dotąd nie była satysfakcjonująca.
MK: Dynamiczny wzrost inwestycji w hotele oraz substytuty hotelowe 
w ostatnich latach wydawał się obarczony stosunkowo wysokim pozio-
mem ryzyka. Zakładał znaczący wzrost popytu na usługi hotelarskie. 
Popyt rósł cyklicznie od lat 90. Gospodarka po chwilach trudnych 
zawsze się odradza i w dłuższej perspektywie popyt na usługi hotelo-
we nadal będzie rósł, ale obecny okres będzie trudny dla wszystkich, 
a szczególnie krytyczny dla firm/hoteli, które weszły na rynek w ostatnim 
okresie. Całkowity brak przychodów przez dłuższy czas będzie skut-
kował trudnościami w  spłatach kredytów oraz innych zobowiązań. 
W  wielu przypadkach może to wpłynąć na kontynuację inwestycji. 
Konsekwencje mogą być różne. Biznesplany przygotowywane w okre-
sie dobrej koniunktury przestają być możliwe do zrealizowania.

Historia pokazuje, że takie okresy stwarzają szanse tym przedsię-
wzięciom, które były przemyślane i dobrze przygotowane. W obec-
nej sytuacji trzeba podchodzić z  rozwagą do podejmowania 
decyzji inwestycyjnych wynikających z rozważań nad ich kontynu-
owaniem bądź zatrzymaniem, a tym bardziej nad ich rozpoczęciem. 
Rozwaga, a nie emocje powinna stać u podstaw takich decyzji.

Przygotowanie studium wykonalności czy biznesplanu wymagać 
będzie twardych, ale też nieschematycznych analiz, które będą brały 
pod uwagę zarówno tradycyjne elementy, jak i takie aspekty jak nowa 
psychologia podróżowania, możliwe zmiany trendów i  cen czy też 
reakcje różnych rynków (feeding markets). Możemy się spodziewać, 
że Polacy będą kontynuować wcześniejszy trend podróży w polskie 
góry czy nad polskie morze. Jestem przekonany, że inne regiony kraju 
również mogą liczyć na trwałe zwiększenie zainteresowania. Dla wielu 
z nas pandemia będzie okazją, aby na nowo odkryć uroki naszego 
kraju i przekonać się, jak bardzo zmieniły się hotele i oferta turystyczna 
w ostatnich latach. Tutaj może sprawdzić się stare porzekadło: cudze 
chwalicie, swego nie znacie. Tego rodzaju przesłanki powinny być 
wzięte pod uwagę np. przez inwestorów patrzących długofalowo na 
swoje inwestycje i analizujących różne lokalizacje dla swoich inwestycji.

Zmiany, które zachodzą na naszych oczach, będą też doskonałą 
okazją do spekulacyjnych transakcji, przejęć oraz niestety doprowa-
dzą część firm hotelowych do bankructw. Kryzysy są też często 
impulsem do powstania nisz rynkowych. 
BCz: Hotelarze borykali się od kilku lat z brakami kadrowymi, dużą 
rotacją pracowników i silną presją płacową. Plany rozwojowe hamo-

wały wysokie ceny nieruchomości, usług i materiałów budowlanych, 
jak również duża ich podaż. Wszystko na to wskazuje, że na skutek 
pandemii prawdopodobnie również tego typu trudności ulegną 
złagodzeniu. Paradoksalnie kryzys pozwoli znaleźć rozwiązanie wielu 
problemów, z którymi zmagały się branża hotelowa i budowlana. 

Problemem była też rosnąca w ostatnich latach konkurencja. Na 
krótką metę pandemia, zastój na rynku i  chęć przetrwania tylko 
nasilą walkę o klienta i nieuchronnie prowadzić będą do spadków 
cen hotelowych, ale w dłuższej perspektywie pozwoli to „oczyścić” 
rynek. Mocni gracze będą przejmowali słabszych.

MK: Przez ostatnie lata można było zaobserwować spektakularny 
rozwój usług podmiotów typu airbnb, które stały się konkurencją 
i sporym zagrożeniem dla tradycyjnych hoteli. Gdy branża turystycz-
na zacznie się odradzać, a podróże zaczną wracać do poziomu 
z ubiegłych lat, to właśnie hotele będą mogły zaoferować nowe, 

Popyt rósł cyklicznie od lat 90. Gospodarka po chwilach trudnych zawsze się odradza 
i w dłuższej perspektywie popyt na usługi hotelowe nadal będzie rósł, ale obecny okres 
będzie trudny dla wszystkich, a szczególnie krytyczny dla firm/hoteli, które weszły na 

rynek w ostatnim okresie

Przygotowanie studium wykonalności czy 
biznesplanu wymagać będzie twardych, 
ale też nieschematycznych analiz, które 
będą brały pod uwagę zarówno tradycyj-
ne elementy, jak i takie aspekty jak nowa 
psychologia podróżowania, możliwe zmia-
ny trendów i cen czy też reakcje różnych 

rynków

Paradoksalnie kryzys pozwoli znaleźć roz-
wiązanie wielu problemów, z którymi zma-

gały się branża hotelowa i budowlana

Podsumowując – przyszłość dla branży hotelowej nie rysuje się w najbliższych miesią-
cach kolorowo, ale w perspektywie średnio- i długoterminowej dalszy rozwój hoteli 

w naszym kraju i regionie wydaje się niezagrożony
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Powyższa zasada oznacza, że np. organ może wezwać stro-
nę do uzupełnienia braków formalnych wniosku, jednak termin 
wyznaczony w  wezwaniu nie biegnie do czasu zakończenia 
stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Termin rozpocz-
nie bieg po zakończeniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia 
epidemicznego”.

Dobrą wiadomością jest to, że w przypadku jednak gdy „stro-
na, pomimo iż termin dla niej nie biegnie, uzupełni braki, czynność 
należy uznać za dokonaną (czynności dokonane przez strony 
w  okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego są 
skuteczne).

Oświadczenia/stanowiska stron w  postępowaniu muszą być 
prawnie skuteczne, tj. muszą wpłynąć do organu drogą tradycyjną 
(forma pisemna), przez ePUAP lub zostać podpisane z wykorzysta-
niem podpisu elektronicznego.

W przypadku złożenia stanowiska strony drogą e-mailową, do 
którego załączono skany oryginałów dokumentów, organ wezwie 
stronę do uzupełnienia braków formalnych, jednak należy pamiętać, 

że termin ten nie biegnie dla strony. W tym czasie organ powinien 
dokonać analizy złożonej elektronicznie dokumentacji, tak by móc 
załatwić sprawę możliwie szybko, po dostarczeniu wymaganych 
oryginałów.

W przypadku wydania przez organ decyzji, termin do wniesienia 
odwołania nie biegnie, chyba że jedyna strona/wszystkie strony 
zrzekną się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z kpa (decyzja 
stanie się ostateczna)”. Uwaga: Wciąż mamy wątpliwość, czy można 
skutecznie zrzec się odwołania, jeżeli bieg terminu nie rozpoczyna 
się, ponieważ jest to możliwe jedynie w trakcie biegu terminu, a ten 
nie rozpoczyna się i nie biegnie.

„Organ może wystąpić o uzgodnienia i opinie do innych organów, 
jednak nie obowiązuje obecnie formuła milczącej zgody – należy 
uzyskać stanowisko właściwego organu, z zastrzeżeniem zasady 
poniżej”.

Zatem jak widać, przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę podczas 
epidemii nie ma pewności, że procedura się rozpocznie… Nie można 
też precyzyjnie określić, kiedy się zakończy. Jednakże będąc bardziej 
optymistycznym, należy mieć nadzieję na ludzką przychylność, wtedy 
jest szansa uzyskania decyzji w założonych terminach. W sprawach 
stron i odwołań w chwili obecnej przyjaźń z sąsiadami pomoże nam 
szybciej zakończyć powyższe procedury.

Zgodnie z art. 15zzs ust. 4 ustawy COVID-19, w okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powo-
du COVID-19, organ, sąd lub podmiot, prowadzący odpowiednio 
postępowanie lub kontrolę, może wyznaczyć stronie termin do 
dokonania czynności lub zarządzić bieg terminu określonego usta-
wą z możliwością określenia go na czas dłuższy niż przewidziany 
ustawą, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes 
strony albo kontrolowanego. Strona, uczestnik postępowania, kon-
trolowany i  ich kontrahent oraz organ, do którego zwrócono się 
o zajęcie stanowiska w trybie art. 106 ustawy z 14 czerwca 1960 r. 
– Kodeks postępowania administracyjnego, są obowiązani do 

dokonania czynności w  wyznaczonym terminie, a  w  przypadku 
zarządzenia biegu terminu następują skutki, które ustawa wiąże 
z upływem terminu.

Pozwolenie na użytkowanie
Nasz prawodawca, po zakwestionowaniu przez deweloperów 

ustawy wynikającej z tarczy 01, która mówiła o zawieszeniu wszyst-
kich postępowań, czyli tzw. milczącej zgodzie, wprowadził tarczę 02 
(Dziennik Ustaw z  17 kwietnia 2020 r. poz. 695), która – jak się 
okazuje – również wzbudza kontrowersje... 

Przejdźmy jednak do praktycznych wskazówek. Obecnie nie ma 
konieczności zawiadamiania takich organów jak Państwowa Straż 
Pożarna czy sanepid – wystarczy złożyć wniosek o  tytule 
,,Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych’’ do Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB), zgodnie z art. 54. 

Co z tego wynika? Po pierwsze, nie trzeba zgłaszać wniosków 
o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (PnU) do PSP i sanepidu, 
bo obecnie te organy ich nie rozpatrują, tylko do PINB. Po zawiado-

mieniu organu, jeśli wniosek jest kompletny, automatycznie po 14 
dniach otrzymuje się zaświadczenie z PINB o zakończeniu robót 
budowlanych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że PINB pismem wydłuży termin 
wydania zaświadczenia, ale czy to jest zgodne z nową ustawą – to 
już pozostawiamy państwu do interpretacji. Natomiast jeżeli we 
wniosku są braki, na uzupełnienie ustawodawca przewidział siedem 
dni, a bieg zaczyna się po zakończeniu pandemii, chyba że uzupeł-
ni się wniosek, w  tym wypadku wspomniane zaświadczenie jest 
wydawane.

Zastanawia nas, jak sytuacja rozwinie się po pandemii. Widzimy 
wiele kontroli obecnie zakończonych budów… Doradzamy więc 
zgłaszanie i dostarczanie dokumentów zgłoszeniowych do organów 
PSP i sanepidu, może dzięki temu uda się uniknąć przyszłych nie-
potrzebnych oraz nieprzyjemnych sytuacji związanych z masowymi 
kontrolami dopuszczonych obiektów zgodnie z art. 54. Sami stosu-
jemy to rozwiązanie na naszych budowach.

Zgłosiliśmy kompletny wniosek ze wszystkimi protokołami z prób 
i rozruchów wraz z  oświadczeniami osób zaangażowanych w pro-
ces budowlany do organów PSP i sanepidu, następnie grzecznie 
pisemnie poprosiliśmy o  wydanie zaświadczenia. Dzięki temu 
zostało wydane zaświadczenie o odstąpieniu, czyli niezgłoszeniu 
sprzeciwu z art. 56 ust. 1 prawa budowlanego. Później ścieżka była 
ukierunkowana z drogowskazem PINB. Urzędnicy przeprowadzili 
kontrolę z wynikiem pozytywnym, teraz czekamy na pozwolenie na 
użytkowanie. 

W imieniu Tremend życzymy wszystkim zmagającym się z admi-
nistracyjnymi zawiłościami zdrowia i  cierpliwości, a  naukowcom 
wytrwałości w odkryciu panaceum, z poniższym cytatem motywa-
cyjnym: „Zła wiadomość jest taka, że czas leci. Dobra wiadomość 
jest taka że Ty jesteś pilotem”, Michael Altshuler. •

Architekt Magdalena Federowicz-Boule, prezes Tremend;
Jarosław Gwóźdź, wiceprezes Tremend

M
ożemy podzielić się naszym doświadczeniem 
oraz wytycznymi otrzymanymi dzięki uprzejmo-
ści Wydziału Architektury Urzędu m.st. Warszawy 
(artykuł powstał na podstawie informacji o tym-
czasowych regulacjach w obszarze architektu-

ry i  planowania w  czasie epidemii COVID-19 uzyskanych od 
dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego). Należy 
jednak wziąć pod uwagę, że ze względu na to, iż materiał 
powstawał w trudnych warunkach ciągłych zmian, może ulegać 
modyfikacjom. I  z  powodu kolejnych nowelizacji przepisów, 
i z powodu zwykłej ludzkiej niedoskonałości – jak uprzedzili nas 
pracownicy wydziału. 

Pozwolenie na budowę, warunki zabudowy
Obecnie wygląda to następująco. Jeśli obszar nie posiada planu 

zagospodarowania miejscowego, to, tak jak przed epidemią, nale-
ży wystąpić o warunki zabudowy. Zgodnie z otrzymanymi wytyczny-

mi „terminy w trwających procedurach administracyjnych w sprawach 
wydania decyzji wz – biegną w zwykłym trybie”.

„Zgodnie z  nowym brzmieniem specustawy COVID-19, skoro 
termin na wydanie wz/decyzji odmawiającej wz biegnie, to organ 
może w tym okresie wydać decyzję odmawiającą wz. Organ o tym, 
czy wyda decyzję wz czy decyzję odmawiającą wz, formułuje dopie-
ro na etapie wyników analizy urbanistycznej i uzgodnień, a następ-
nie zawiadomienia stron na podstawie art. 79a kpa. W takiej sytuacji 
problematyczny będzie bieg terminu na wniesienie odwołania od 
decyzji odmawiającej wz, gdyż art. 15zzs ust. 2a pkt 4 specustawy 
COVID-19 mówi wprost o terminach wydania decyzji, a nie terminach 
w sprawie wydania decyzji”.

Tak jak przed epidemią „uzgodnienie/opinia może być dokonane 
również w trybie milczącej zgody”. Ale dodatkowo możliwe są dzia-
łania, które wykluczają bezpośrednią obsługę interesantów. Zatem 
można udostępnić akta za pomocą maili, możliwe są również 
wideokonferencje lub wideo tam, gdzie konieczne jest bezpośrednie 
stawiennictwo. Można również „odstąpić od art. 10 kpa, który mówi 
o  obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w  każdym 
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwieniu im 
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań, ale tylko w przypadku, gdy strony zrzekły się 
swojego prawa”.

Zatem pojawiły się pewne propozycje załatwienia spraw bez 
konieczności osobistego stawiennictwa. W dalszym ciągu obowią-
zuje nas wystąpienie o pozwolenie na budowę zgodnie z ustawą 
– Prawo budowlane.

Tu niestety terminy wydawania decyzji o pozwoleniu na budo-
wę mogą ulec znacznemu wydłużeniu, bo: „Organ może wszcząć 

postępowanie, ale w sprawach, w których wysyła pisma zakre-
ślające dla stron termin do dokonania czynności, informuje 
stronę, że na podstawie art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy o zwalcza-
niu COVID-19, termin dla stron nie rozpoczyna się, a rozpoczęty 
ulega zawieszeniu na okres trwania stanu epidemii lub zagroże-
nia epidemicznego”.

Zgodnie z uzyskaną informacją, „bieg terminu dla stron nie 
rozpoczyna się przez okres trwania stanu epidemii lub zagro-
żenia epidemicznego, dopiero po zakończeniu stanu epidemii 
lub zagrożenia epidemicznego rozpocznie się bieg terminu 
wyznaczonego przez organ lub wynikającego bezpośrednio 
z przepisów kpa.

COVID-19
vs. procedury 

administracyjne
Magdalena Federowicz-Boule, Jarosław Gwóźdź

W trakcie naszych prac architektonicznych nad stworzeniem projektu hotelu, oprócz designu i projek-
towania wielobranżowego, zderzamy się z  tematem procedur administracyjnych niezbędnych przed 

uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz będących załącznikami do pozwolenia na budowę.
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zauważyć, że mimo iż strona ma wypraco-
wane pozycje na popularne słowa kluczowe, 
to ruch na niej spada. Jest to naturalna 
konsekwencja zmniejszenia liczby zapytań 
na pozycjonowane frazy. Nie powinna ona 
oznaczać dla ciebie porzucania dotychcza-
sowych działań.

Prawdopodobnie im bliżej lata, tym 
zainteresowanie branżą i liczba rezerwacji 
będą rosły. Z wiadomych względów wyjaz-
dy zagraniczne nie będą w tym roku cieszyć 
się dużą popularnością – Polacy będą 
szukali pobytów w krajowych obiektach. 
Warto więc wykorzystać ten potencjał 
i  zadbać o  to, by strona obiektu była 
widoczna w wynikach wyszukiwania, kiedy 
goście będą już gotowi rezerwować np. 
letnie pobyty.

Kampanie Kluczowe  
dla widoczności hotelu
ochrona marki. Obiekt pozbawiony 

kampanii ochrony marki, a więc reklam kie-
rowanych na wyszukiwania związane z nazwą 
obiektu, to obiekt, który oddaje sprzedaż 
pośrednikom, czyli płaci prowizje od rezer-

wacji I nie korzysta z możliwości, jakie daje 
strategia direct bookingu. Największą zaletą 
kampanii ochrony marki jest to, że dociera 
do tych użytkowników, którzy wyszukują twój 
obiekt. Bez kampanii ochrony marki pierwsze 
wyniki wyszukiwania w  Google na frazy 
powiązane z danym obiektem będą (w więk-
szości przypadków) listą OTA.

Frazy lokalne – topowe lokalizacje. 
Pamiętajmy, że każdą reklamę można uściślić. 
Również kampanię na frazy lokalne, związa-
ne z  lokalizacją danego obiektu można 
zoptymalizować tak, by ograniczyć koszty 
reklamy i  zwiększyć prawdopodobieństwo 
dotarcia do użytkowników, którzy w  tym 
czasie poszukują obiektów hotelowych. Jeśli 

nie chcemy tracić widoczności na frazy zwią-
zane z lokalizacją naszego obiektu, a jedno-
cześnie chcemy ograniczyć koszty takiej 
kampanii, przeanalizujmy dane dotyczące 
najpopularniejszych województw lub miast, 

z których pochodzą goście hotelu, i ogranicz-
my reklamy wyłącznie do tego targetu.

remarketing, zwłaszcza dynamiczny. 
Jeśli do tej pory hotel generował ruch na 
stronie internetowej swojego obiektu, pod-
trzymujmy kontakt z  użytkownikami sieci, 
którzy odwiedzili stronę – podążajmy za nimi 
komunikatami reklamowymi. Remarketing 
z WWW trafia tylko do tych odbiorców, którzy 
już zapoznali się z treściami na naszej stro-
nie internetowej. Remarketing dynamiczny 
jeszcze bardziej uściśla tę grupę, bo docie-
ra wyłącznie do tych użytkowników, którzy 

weszli do silnika rezerwacyjnego naszego 
obiektu. Utrwalajmy więc w  świadomości 
tych potencjalnych gości brand i  ofertę 
swojego hotelu. 

google hotel ads. Główną zaletą kam-
panii Google Hotel Ads (czyli reklamy przy 
wizytówce naszego hotelu w Google) jest 
to, że pozwala ona konkurować ceną 

z pośrednikami. Mamy więc kolejną szansę 
na to, by zachęcić potencjalnego gościa do 
odwiedzenia właśnie naszej strony interne-
towej. Dzięki temu przyzwyczajamy go do 
tego, że może dokonywać rezerwacji bez-
pośredniej i znacząco ułatwiamy mu zreali-
zowanie tego celu. Reklama Google Hotel 
Ads wyświetla się na zapytania związane 
z nazwą naszego obiektu – po prawej, przy 
wizytówce. Jest także widoczna na Mapach 
Google, gdy ktoś wyszukuje hotel w konkret-
nej lokalizacji.

Facebook ads – dla pragnących 
zasięgów. Jeśli hotelarz zastanawia się, jak 
niedużymi środkami inspirować użytkowni-
ków do myślenia np. o pobytach wakacyj-
nych, kampanie displayowe stanowią obo-
wiązkowy element takiej strategii. Mniejsze 
koszty od kampanii w  sieci reklamowej 

Google generują kampanie displayowe na 
Facebooku, warto więc przenieść kampanie 
banerowe do tego systemu reklamowego. 
Koszt za kliknięcie zaczyna się już od 20 gr 
– a  to oznacza, że już dzięki niewielkiej 
inwestycji można wygenerować bardzo dużą 
widoczność swojej reklamy i  przejścia na 
stronę hotelu.

kampania e-mail marketingowa. Nie 
każdy hotel dysponuje listą adresów e-mail 
swoich odbiorców. Jeśli jednak posiadamy 
własną bazę, możemy kierować do niej 
komunikaty przedstawiające oferty pobytowe. 

Taka kampania jest doskonałym elementem 
wspierającym wszystkie inne działania lub 
naszą główną strategią marketingową na 
obecny, trudny czas. •

Marika Kachelska  
– e-marketing team leader;  

Jakub Zimny  
– SEO team leader w firmie Profitroom 

Jest kilka powodów, dla których warto 
cały czas dbać o marketing swojego 
hotelu:

• zachowanie widoczności brandu w sieci 
(wizerunek),

• podtrzymanie ruchu na stronie interne-
towej,

• zapełnianie list remarketingowych – 
wykorzystasz je po pandemii do kierowania 
silnych komunikatów sprzedażowych.

pozycjonowanie  
strony hotelu
Widoczność w  sieci jest kluczowa, 

również w  tym trudnym dla hotelarstwa 
czasie. Pozycjonowanie jest procesem 
długotrwałym, wymagającym miesięcy, 
a nawet lat wytężonej pracy. Ze względu 
na częste zmiany algorytmu oraz działania 
konkurencji w  tak popularnej branży jak 

hotelarstwo, pozycja witryny na pozycjo-
nowane słowa kluczowe zmienia się niemal 
codziennie. 

Zadaniem specjalisty SEO jest kontrola 
i prowadzenie działań utrzymujących stronę 
na topowych pozycjach – tak, żeby jej obec-
ność w wynikach wyszukiwania popularnych 

fraz pozytywnie wpływała na ruch i rezerwa-
cje na stronie. Co istotne, działania związane 
z pozycjonowaniem nie wpływają na pozycje 
strony w  czasie rzeczywistym. Ich skutki 
strona odczuwa w perspektywie dni, tygodni 
czy w  niektórych przypadkach – nawet 
miesięcy. 

To bardzo ważne w związku z koronawi-
rusem, bo negatywne skutki zaprzestania 
pozycjonowania wpływają na wyniki strony 
dopiero po kilku tygodniach, kiedy już sytu-
acja w branży może ulec zmianom. Może 
się więc okazać, że kiedy już zainteresowa-
nie usługami hotelarskimi wróci do normy, 
strona nie będzie obecna w  wynikach 
wyszukiwania, przez co straci się olbrzymi 
potencjał na pozyskanie rezerwacji bezpo-
średnich.

W okresie drastycznego spadku zaintere-
sowania usługami hotelarskimi możesz 

Marika Kachelska, Jakub Zimny

W  związku z  obecną trudną sytuacją w  branży hotelarskiej wiele obiektów szuka oszczędności. 
Częstym wyborem jest wówczas marketing obiektu. Tymczasem zaniechanie dotychczas prowadzo-

nych działań reklamowych może przynieść negatywne konsekwencje.

Marketing 
hotelu

w czasach  
pandemii 

koronawirusa

pozycjonowanie  
w dobie koronawirusa
•  Najbliższe tygodnie to nie czas na rozbu-

dowę strategii, dodatkowe kampanie czy 
wprowadzanie drastycznych zmian na 
stronie. 

•  Konieczne jest kontynuowanie zaplano-
wanej wiele miesięcy wstecz strategii 
pozycjonowania, aby zarówno wypra-
cować wyniki na przyszłość, jak i utrzy-
mać już osiągnięte pozycje dla popu-
larnych fraz.

Ze względu na częste zmia-
ny algorytmu oraz działa-
nia konkurencji w tak popu-
larnej branży jak hotelar-
stwo, pozycja witryny na 
pozycjonowane słowa klu-
czowe zmienia się niemal 
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Działania związane z pozycjonowaniem nie wpływają na 
pozycje strony w czasie rzeczywistym. Ich skutki strona 
odczuwa w perspektywie dni, tygodni czy w niektórych 

przypadkach – nawet miesięcy

Może się więc okazać, że 
kiedy już zainteresowanie 
usługami hotelarskimi wróci 
do normy, strona nie będzie 
obecna w wynikach wyszu-
kiwania, przez co straci się 
olbrzymi potencjał na pozy-
skanie rezerwacji bezpo-

średnich

Obiekt pozbawiony kampanii ochrony marki, a więc reklam 
kierowanych na wyszukiwania związane z nazwą obiektu, 
to obiekt, który oddaje sprzedaż pośrednikom, czyli płaci 

prowizje od rezerwacji

www.e-hotelarz.pl www.e-hotelarz.pl58  HOTELARZ  KwiEciEń 2020 2020 KwiEciEń HOTELARZ  59



Technologie i wyposażenie Technologie i wyposażenie

www.e-hotelarz.pl www.e-hotelarz.pl60  HOTELARZ  kwiecień 2020 2020 kwiecień HOTELARZ  61

ona wyższa, tym dłuższy jest czas użyt-
kowania. 

– Wszystkie największe sieci hotelowe 
posiadają swoje specyfikacje dotyczące 
wykładzin, czyli najważniejsze parametry, 
jakie powinny spełniać wykładziny, aby 
mogły być użytkowane w  konkretnym 
hotelu czy marce hotelowej – podkreśla 
Waldemar Wyrwa. – Bardzo istotna jest 
gradacja gramatur wykładziny, czyli naj-
niższe gramatury stosujemy w pokojach, 
wyższe w  korytarzach, a  najwyższe 
w  pomieszczeniach ogólnodostępnych. 
O  ile ta najwyższa gramatura sprawdzi 
się też w pokoju, o tyle ta najniższa będzie 
za słaba do pomieszczenia ogólnodo-
stępnego.

Wykładziny hotelowe powinny mieć także 
klasę ścieralności co najmniej 33 i spełniać 
wymogi dotyczące trudnopalności dla 
hoteli Cfl-s1 lub podwyższone Bfl-s1. 
Muszą także spełniać wymogi UE, co 
zaznaczone jest symbolem CE. Dobrze, 

jeśli wykładzina posiada atesty na anty-
elektrostatyczność. Ponadto coraz częściej 
zwraca się uwagę na to, czy producenci 
działają zgodnie z zasadami CSR i posia-
dają atesty ekologiczne. Bardzo ważna 
jest łatwość konserwacji i  bieżącego 
utrzymania w  czystości, dlatego dobrze 
jest wybierać te, które są zaimpregnowane 
środkami typu teflon czy scotchguard, 
dzięki czemu runo zachowa sprężystość 
i będzie odporne na zabrudzenia. 

Istotne jest także to, co znajdzie się pod 
wykładziną, czyli podkład i  klej. Ma to 
znaczenie zwłaszcza przy ich intensywnej 
pielęgnacji oraz zabiegach higienicznych. 
– Do wykładzin czyszczonych na mokro 
zalecam stosowanie podkładów poliure-
tanowych, np. Carpenter, które nie prze-
puszczają wody i  przyspieszają dzięki 
temu proces suszenia – radzi Daria 
Wassermann z  Newmor. – Aby w  łatwy 
sposób móc wykonać dezynfekcję, pole-
camy zakup wykładzin dywanowych 

w  technologii Solution Dyed. Jest to 
rozwiązanie trwalsze pod względem 
odporności na chemikalia. Warto także 
zwrócić uwagę na wykładziny elastyczne 
PCV, które uzyskały aprobatę zgodnie 
z normą EN 846 „Ocena działania mikro-
organizmów”. Na tego rodzaju wykładzi-
nie mikroorganizmy takie jak bakterie 
i wirusy nie mogą rosnąć i rozmnażać się. 
Aby utrzymać wykładzinę PCV wolną od 
mikroorganizmów, nie jest wymagane 
specjalne czyszczenie pod wysokim 
ciśnieniem lub w wysokiej temperaturze.

Nie zapomiNajmy o ściaNach
Utrzymanie czystości i bezpieczeństwa 

mikrobiologicznego w hotelach polega na 
zadbaniu o wszystkie przedmioty składają-
ce się na wyposażenie i o wykładzinę – które 
są najbardziej eksploatowane. Ale pamiętać 
należy też o  ścianach. Przecież osoba 
zarażona, kichając lub kaszląc, może 
pozostawić drobnoustroje także tam. 

– Trudno jest odpowiedzieć jednoznacz-
nie, jak długo wirus może przetrwać na 
płaskich powierzchniach takich jak ściana 
czy podłoga. Biorąc jednak pod uwagę 
zmywalność tapet winylowych, ich czysz-
czenie jest zdecydowanie łatwiejsze niż 
innych materiałów wykończeniowych – tłu-
maczy Daria Wassermann. 

Jeśli pomieszczenie jest ozonowane, 
istnieje szansa, że znajdujące się na nich 
drobnoustroje poddane zostaną także 
dekontaminacji, jednak warto zainwesto-
wać w dobrej jakości tapety. Jakie spraw-
dzą się najlepiej?

– Bezpieczeństwo hotelowej okładziny 
zapewniane jest przez takie właściwości, 
jak trudnopalność oraz bakteriostatyczność, 
czyli ochrona przed bakteriami. Ta ostatnia 
właściwość wybrzmiała ostatnio w związku 
z  trwającą epidemią, ale wielu hotelarzy 
dużo wcześniej zadbało o  ten aspekt 
i wybrało tapety z ochroną antybakteryjną 
– podkreśla Barbara Łukasiak z  firmy 
Muraspec. •

F
unkcjonowanie hotelu w nowej 
rzeczywistości to dziś przede 
wszystkim aspekt bezpieczeń-
stwa, bo właśnie tego będą 
oczekiwać osoby decydujące 

się na nocleg poza domem. Bezpieczeństwo 
w czasach epidemii to przede wszystkim 
przestrzeganie higieny na najwyższym 
poziomie. Potrzebna jest np. dekontami-
nacja, czyli pozbycie się z  powierzchni 
wszystkich ewentualnych mikroorgani-
zmów, w tym wirusów.

Sieć Hilton przyjęła zasadę, że pokoje 
wcześniej zajmowane przez personel 
medyczny muszą pozostawać puste przez 
trzy dni, zanim wejdzie do nich służba 
pięter. Inne hotele stosują zasadę, że 
sprzątanie następuje 24 godziny po tym, 
jak gość opuści pokój, a  przyjmują do 
niego następnych gości po upływie kolej-
nej doby. 

ozoNowaNie i dezyNfekcja
Utrzymanie czystości w obiektach hote-

lowych to dziś przede wszystkim staranna 
dezynfekcja wszystkich powierzchni. 
Hotelarskie organizacje branżowe opraco-
wały rekomendacje dotyczące protokołów 
bezpieczeństwa ponownego otwarcia 
obiektów hotelowych. Wśród nich jest mowa 
także o konieczności dezynfekcji wszystkich 
przedmiotów i ozonowania pokoi. Wirusy 
mogą znaleźć się także na powierzchniach 
takich jak podłogi i  ściany. Jak zapewnić 
w tym przypadku higienę, a jednocześnie 
nie narazić ich na zniszczenie? 

W przypadku podłóg i ścian w łazienkach, 
które pokryte są głównie płytkami ceramicz-
nymi, intensywna i częsta dekontaminacja 
im nie zaszkodzi. Dezynfekując wykładziny, 

trzeba jednak zachować szczególną sta-
ranność.

Do wyboru jest kilka wariantów dezyn-
fekcji. Pierwszy – to użycie roztworu środka 
dezynfekującego i jego rozpylenie opryski-
waczem na powierzchni wykładziny oraz 
wtarcie go za pomocą szczotki ręcznej lub 
szczotkarki elektrycznej. 

– Po odgazowaniu środka dezynfekują-
cego zalecałbym wykonanie czyszczenia 
pielęgnacyjnego metodą endokapsulacji, 
każdorazowo po wykonaniu prania dogłęb-
nego. Tylko po odpowiednim wypłukaniu, 
które jest podstawą dogłębnego prania, 
można to zrobić efektywnie – mówi 
Waldemar Wyrwa z Brintons Agnella.

Kolejnym rozwiązaniem jest dezynfekcja 
termiczna, czyli parowa. Polega na prze-
puszczeniu suchej pary przez pokrywę 
runową wykładziny. Bardzo ważne jest, aby 
para była możliwie sucha, miała 3-4 proc. 
wilgotności, zwłaszcza stosowana do 
wykładziny wełnianej. 

Innym sposobem jest dezynfekcja 
gazowa, czyli ozonowanie. Polega ona na 
wstawieniu do pomieszczenia generatora 
ozonu, który – w zależności od kubatury 
pomieszczenia – wytworzy odpowiednią 
ilość ozonu, potrzebną do utlenienia 
(destrukcji) spektrum, którego chcemy się 
pozbyć.

We wszystkich przypadkach bardzo 
ważne jest bezwzględne zachowanie 
procedur. – Przy takich zabiegach jak 
dezynfekcja najważniejsze są szczegóły, 
czyli np. przestrzeganie czasów technolo-
gicznych – zwraca uwagę Waldemar 
Wyrwa. – Ważne jest też przestrzeganie 
dawkowania, czyli jeśli mamy podane 
w instrukcji dawkowanie przeliczone na 1 
m kw. powierzchni, to tyle konkretnie tego 
preparatu ma tam trafić, do tego przestrze-
ganie częstotliwości – jeśli jest wskazanie, 
że trzeba wykonać daną czynność np. raz 
w  tygodniu, to obowiązkowo co siedem 
dni należy ją powtórzyć. Nie ma tu miejsca 
na uchybienia oraz własne interpretacje 

precyzyjnych wskazań, bo chodzi o bez-
pieczeństwo gości i personelu. Zatem jeśli 
robi to personel wewnętrzny, należy zadbać 
o jego przeszkolenie na dwóch szczeblach. 
Pierwszy – to pracownicy liniowi, wykonaw-
cy, drugi – to koordynatorzy, czyli osoby, 
które muszą dopilnować i wyegzekwować 
przestrzeganie procedur.

w jakie wykładziNy 
zaiNwestować?
Wybierając wykładziny przeznaczone 

do hoteli, należy zwracać uwagę przede 
wszystkim na ich parametry techniczne, 
takie jak gramatura – generalnie im jest 

tapety aNtybakteryjNe 
Antybakteryjne tapety to dobry standard w obiektach takich jak hotele czy restauracje. 

Biobójcze powłoki chronią użytkowników przed grzybami, pleśnią oraz bakteriami.
Najważniejszą rolą tapet we wnętrzach komercyjnych jest ochrona ścian przed brudzeniem 

się. Rzeczywistość pokazała ostatnio, że równie ważna powinna być higiena. i nie chodzi tylko 
o łatwość mycia i czyszczenia ścian, ale także o aktywną ochronę przed takimi zagrożeniami 
jak pleśń, grzyby czy bakterie. 

– wraz ze wzrostem świadomości co do potrzeby podnoszenia poziomu higieny, będzie rosło 
też zapotrzebowanie rynku na produkty antybakteryjne – prognozuje Barbara Łukasiak, dyrektor 

handlowy Muraspec. – Tapety z  powłokami 
biobójczymi to skuteczna ochrona przed bak-
teriami. Rekomendujemy je zwłaszcza inwe-
storom hotelowym, biurowym oraz ośrodkom 
medycznym jako dobry standard. 

Jak to działa? To powłoka oparta na jonach 
srebra, znanego ze swoich właściwości bak-
teriobójczych. Srebro stosowane w powłoce 
jest nieorganiczne i  nie wypłukuje się, co 
oznacza, że w przeciwieństwie do organicznych 
środków/technologii antybakteryjnych pozosta-
je w  produkcie, do którego jest dodawane. 
kontrolowane uwalnianie składnika aktywnego 
zapewnia maksymalną ochronę antybakteryjną 
przez 24 godziny na dobę i przez cały okres 
użytkowania produktu. Jony srebra hamują 
rozrost lub namnażanie się bakterii, w efekcie 
czego bakterie giną. Z  użytkowego punktu 
widzenia ważne jest to, że powłoka naniesiona 
na powierzchnię tapety trwale w nią wnika i jest 
aktywna przez cały okres użytkowania okładzi-
ny. wykazuje aktywność w stosunku do wielu 
bakterii. Może być stosowana na każdym typie 
tapet: od winylowych typu 2,20oz. po tkane 
i nietkane. 

Wykładziny
a bezpieczeństwo mikrobiologiczne

Anna Jabłońska

Zakaz przyjmowania gości wiele obiektów wykorzystuje na niezbędne remonty, które dotychczas 
odkładano na później. Dziś wymieniając wykładziny i  okładziny do pokoi, hotele szczególną wagę 
muszą przykładać do tego, aby umożliwiały bezproblemowe zadbanie o  higienę i  bezpieczeństwo 

mikrobiologiczne.
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Bezpieczeństwo w czasach epidemii to przede wszystkim 
przestrzeganie higieny na najwyższym poziomie. Potrzebna 
jest np. dekontaminacja, czyli pozbycie się z powierzchni 

wszystkich ewentualnych mikroorganizmów

Biorąc pod uwagę zmywal-
ność tapet winylowych, ich 
czyszczenie jest zdecydo-
wanie łatwiejsze niż innych 
materiałów wykończenio-

wych



Unikalne wzornictwo tapet obiektowych Newmor Polska w ty-

siącach kolorów i tekstur zapewnia realizację oryginalnych i po-

nadczasowych aranżacji wnętrz. Wysoka jakość i kontraktowość 

potwierdzona certyfikatami i atestami gwarantuje trwałość i dużą 

odporność na uszkodzenia. Wyjątkowo długi okres użytkowania 

bez konieczności dodatkowej konserwacji zapewnia estetyczny 

wygląd pomieszczeń. 

›› ŁATWY I SZYBKI MONTAŻ 

›› ODPORNOŚĆ NA GRZYBY I BAKTERIE

›› TRWAŁOŚĆ I ESTETYCZNY WYGLĄD

›› DIZAJNERSKIE WYKOŃCZENIE

Obecnie coraz bardziej dominuje trend zastosowania materiałów 

przyjaznych dla środowiska. Wyższe standardy stawiane obiek-

tom hotelowym także przez oczekiwania klientów spowodowały 

zainteresowanie tapetami posiadającymi najlepsze właściwości 

użytkowe. Idealnie sprawdzą się zatem przy wykończeniu ścian 

ekologiczne tapety obiektowe. Istotną kwestią przy wyborze tapet 

hotelowych jest zatem jakość składników użytych do ich produk-

cji, które gwarantują wykluczenie szkodliwego wpływu na zdro-

wie ludzi i potwierdzają wysoką jakość powietrza we wnętrzach. 

Skład produktu powinien być potwierdzony odpowiednimi certy-

fikatami takimi, jak: LEED, Health Product Declaration, SCS Indoor 

Advantage Gold czy Clean Vinyl Technology. Wybierając produkty 

do wykończenia ścian warto zwrócić uwagę zatem nie tylko na 

walory estetyczne, ale również na aspekty technologiczne.  

TAPETY I WYKŁADZINY 
HOTELOWE

www.newmor.pl

POSTAW NA SPRAWDZONE DIZAJNERSKIE
ROZWIĄZANIA. WYSOKA JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ.

PIĘKNO I ELEGANCJA W POŁĄCZENIU 
Z NOWYMI TECHNOLOGIAMI

Wykładziny i tapety od Newmor 
Polska to funkcjonalne oraz 
dizajnerskie rozwiązania, które 
pozwalają w efektowy sposób 
wykończyć wnętrze zapewniając 
jednocześnie trwałość przez 
wiele lat i estetyczny wygląd. 
Warto inwestować w sprawdzone 
produkty wysokiej jakości.
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pomieszczeń z użytkowania (w zależności 
od tego, jaki sposób dezynfekcji będzie 
stosowany). 

Osobiście uważam, że posprzątanie 
pokoju i łazienki zgodnie z zasadami, uzu-
pełnione o dezynfekcję jest wystarczające, 
aby utrzymać wysoki reżim sanitarny. 
Ważnym elementem będzie stosowanie 
masek, rękawiczek i środków do osobistej 
dezynfekcji przez cały personel, który może 
mieć kontakt z  gościem lub wpływać na 
bezpieczeństwo gościa, np. pracownicy 
kuchni w hotelowej restauracji, pracownicy 
recepcji, housekeeping. Prawdo podobnie 
oczyszczacze powietrza, które usuwają 
wirusy, pleśnie i grzyby, będą takim samym 
wyposażeniem pokoju jak telewizor czy 
czajnik do wody. 

Goście
Goście hotelowi będą wymagali szcze-

gólnego traktowania. Obecnie proponowa-
ne jest mierzenie temperatury każdego 
gościa oraz tzw. wywiad medyczny przy 
meldowaniu się. Uważam, że z czasem tej 
potrzeby nie będzie, wraz z ograniczeniem 
występowania liczby zachorowań. Jednak 

już na stałe przy wejściu do obiektu goście 
powinni mieć możliwość dezynfekcji rąk oraz, 
jeżeli zechcą, skorzystania z jednorazowych 
rękawic i maseczek. 

Kontakt między gościem a obsługą powi-
nien być jak najkrótszy i  ograniczony do 
niezbędnych rzeczy. W dobie powszechnie 
dostępnego internetu oraz aplikacji rezerwa-
cyjnych jest to jak najbardziej możliwe, żeby 
niezbędne formalności ograniczyć i przenieść 
do sieci. 

Warto także przygotować informacje dla 
gości, w jaki sposób jest prowadzone sprzą-
tanie pokoju i  innych pomieszczeń, oraz 
wyposażyć łazienki w dozowniki ze środkiem 
do dezynfekcji wraz z instrukcją, jak to robić. 
W pomieszczeniach ogólnodostępnych, przy 
windach, w strefach wellness itp. każdy gość 
powinien mieć dostęp do dozownika ze 
środkiem do dezynfekcji rąk. 

koNtrola
Kontrola to ostatni element w  obszarze 

czystości. Kontrola powinna być rozumiana 
jako ciągły i  bieżący nadzór nad jakością 
wykonywanych prac higienicznych z możli-
wością sprawdzenia tej jakości. Wiele zależy 

od managementu hotelu, ale warto wyzna-
czyć jedną osobę, która będzie kontrolerem 
czy też audytorem czystości i  w  związku 
z tym będzie miała do dyspozycji narzędzia 
pozwalające na weryfikację jakości sprząta-
nia poprzez wykonywanie szybkich testów 
mikrobiologicznych, ocenę znajomości 
procedur oraz będzie zgłaszała zauważone 
nieprawidłowości. Taka osoba powinna 
podlegać bezpośrednio pod struktury 
zarządcze hotelu, aby unikać wywierania 
różnych nacisków. 

Z czasem zarówno nasi goście, jak i cała 
branża hotelarska przywykną do nowych 
zasad. Zagrożenie epidemiczne minie, kryzys 
minie i w hotelach pojawiać się będą coraz 
liczniej goście, wrócą eventy firmowe, ban-
kiety oraz zwykli turyści. Być może pewne 
wspomniane przeze mnie kwestie zostaną 
wprowadzone odpowiednimi przepisami 
i ustawami, ale warto już teraz przygotować 
się do „nowej normalności”, do nowych reguł 
funkcjonowania, co może wpłynąć na kon-
kurencyjność obiektu i wyróżnić go spośród 
innych. •

Autor jest prokurentem  
w firmie Higma ServiceC

zytam i śledzę uważnie komu-
nikaty i dyskusje, które dotyczą 
branży hotelarskiej, ponieważ 
jest to jeden z sektorów, z któ-
rymi współpracujemy jako 

firma, dostarczając rozwiązania higieniczne 
i związane z utrzymaniem czystości. Sektor, 
który w tej chwili nie działa, a jeżeli zacznie 
działać (mam nadzieję, że jak najszybciej), 
to będzie jednym z pierwszych, gdzie zajdą 
największe zmiany związane z podejściem 
do spraw czystości, higieny, co przełoży się 
na poprawę bezpieczeństwa w tym zakresie 
dla gości.

Dobrym kierunkiem są ustalenia izb bran-
żowych, przyjmowanie oraz opracowanie 
rekomendacji dotyczących procedur i zasad 
utrzymania czystości w hotelach. Tym bardziej 
że często są to rozwiązania tworzone lub 
konsultowane przez hotelarzy. 

cztery elemeNty
We wszystkich obiektach procedury były, 

są i  będą, tylko zostaną zmodyfikowane 
o  rzeczy, które w  warunkach zagrożenia 
epidemicznego, ograniczeń związanych 
z przemieszczaniem się i podróżami oraz 
zwykłego strachu ludzi przed zachorowa-
niem, pozwolą na bezpieczne funkcjonowa-
nie. A  to wpłynie na decyzje związane 
z rezerwacją i pobytem gości. 

Identyfikuję cztery elementy, które muszą 
wspólnie zadziałać w  obszarze czystości, 
żeby hotel mógł funkcjonować bezpiecznie, 
nie narażając personelu ani gości na ryzyko 
zachorowania. Te cztery elementy to: pra-
cownicy, procedury, goście, kontrola. 

pracowNicy
Zarówno służby techniczne, pracownicy 

recepcji, służby housekeepingu, administra-
cja, jak i management muszą być świadome 
wpływu, jaki mają na bezpieczeństwo gości 
oraz działanie obiektu. Dlatego szkolenia 
związane z higieną i zasadami jej utrzymania, 
szkolenia uczące, jak bezpiecznie wykony-
wać swoje zadania, jak dbać o swoje bez-
pieczeństwo, praca nad odpowiedzialnym 
podejściem do wykonywanych zadań 
powinny być prowadzone często i regularnie 
oraz na stałe wejść do kalendarza każdego 
managera. 

Tylko świadomi i zaangażowani pracow-
nicy mogą dać gwarancję jakości pracy. 
Każda wątpliwość i  każde zauważone 

odstępstwo od zasad powinny zostać omó-
wione i rozwiązane na forum firmy. Wpłynie 
to na stosowanie odpowiednich procedur, 
które są kolejnym obszarem.

procedury
Stosowanie odpowiednich procedur 

i zasad, szczególnie związanych z czystością 
i higieną, da gwarancję, że hotel jest czysty 
i bezpieczny. Praca na odpowiednich stęże-
niach roboczych preparatów chemicznych, 
wynikających z miejsca stosowania, używa-
nie ściereczek w kolorach dostosowanych 
do miejsca lub rodzaju czyszczonego 
pomieszczenia, zachowanie kolejności 
działań – to wszystko wpływa na dobre 
praktyki higieniczne. Jeżeli tylko można, to 
powinno się wyposażyć obiekt w instrukcje 
obrazkowe, które pokażą, w  jaki sposób 
zadziałać, jak umyć prawidłowo ręce, jak 
stosować środki czystości, żeby skutecznie 
posprzątać. 

Uzasadnione jest aktualizowanie procedur 
i praktyk higienicznych stosowanych w obiek-
cie w odniesieniu do aktualnej sytuacji epi-
demicznej. Należy zastanowić się, czy nie 
warto wprowadzić dodatkowych czynności 
i działań w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
tak pracowników, jak i gości, np. każdora-
zowego dezynfekowania pokoju po wyjeździe 
gościa i przed przyjazdem gościa, dezynfe-
kowania pomieszczeń restauracyjnych czy 
lobby hotelowego dwa razy dziennie, co 
może wpłynąć na czasowe wyłączenie tych 

Prawdopodobnie oczysz-
czacze powietrza, które 
usuwają wirusy, pleśnie 

i grzyby, będą takim samym 
wyposażeniem pokoju jak 

telewizor czy czajnik do 
wody

Jak ochrona czystości będzie wyglądała
(będzie musiała wyglądać)

w hotelach w epoce postkoronawirusowej
Paweł Jaeschke

To, co się wydarzyło w ciągu ostatnich tygodni, zmiany, jakie dotknęły gospodarki światowe, kryzys w branżach, 
które niedawno działały na wysokich obrotach, było często tematem filmów science lub political fiction. Było, bo 
w tej chwili stało się rzeczywistością. Niedziałające różne gałęzie przemysłu, zamknięte zakłady usługowe, puste 
hotele i ośrodki wypoczynkowe. Czy ktoś z nas kilka miesięcy temu brał coś takiego pod uwagę, opracowując 
plany czy też strategie działania na kolejny rok? Raczej nie i moim zdaniem już nie wrócimy do tego, co było, 
ponieważ doświadczyliśmy i doświadczamy dynamicznych zmian, które wpływają na nasze życie, na ekonomię 

i wiele innych aspektów życia. Także na rynek hotelarski. 
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P
rawidłowe czyszczenie i dezyn-
fekcja przestrzeni, z którymi się 
stykamy, są konieczne dla 
zachowania zdrowia oraz ogra-
niczenia rozprzestrzeniania się 

COVID-19. Tego zdążyliśmy nauczyć się 
w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Podobnie 
kluczowa jest kwestia używania środków 
ochrony i  odkażania dłoni. W  sklepach, 
aptekach i urzędach, a wkrótce w hotelach, 
stykamy się z  preparatami do dezynfekcji 
rąk. Zasada jest prosta: jeśli chcesz wejść 
– odkaź dłonie. Warto mieć świadomość, 
jakie środki przeznaczone są do rąk, a jakie 
do powierzchni. Sprawdzajmy, czy prepara-
ty, które są nam proponowane w miejscach 
publicznych i które sami stosujemy w swoich 
obiektach – to te właściwe.  

po pierwsze – ręce
Preparaty, które najczęściej spotkać można 

w przestrzeni publicznej, to płyny na bazie 
alkoholu. Tymi środkami można bardzo sku-
tecznie dezynfekować zarówno ręce, jak 
i przedmioty, takie jak klamki, poręcze, a nawet 
bardziej obszerne obiekty, jak elementy 
podłogi lub mebli. Muszą być to oczywiście 
płaszczyzny odporne na działanie alkoholu. 

Jeśli chodzi o ręce, należy dezynfekować 
je po każdej styczności z publicznie dostęp-
nymi płaszczyznami. Oczywiście, warto 
pamiętać o właściwej pielęgnacji. Alkohol ma 
bowiem działanie silnie wysuszające. W obec-
nej sytuacji, gdy nieustannie mamy styczność 
z  preparatami do dezynfekcji rąk, musimy 
zwracać baczną uwagę na kwestię nawilżenia.  

Częstotliwość dezynfekcji dłoni 
i  powierzchni ma kluczowe znaczenie dla 
zahamowania rozprzestrzeniania się wirusa, 
bakterii lub grzybów. Wobec tego zarządcy 
nieruchomości, właściciele i  osoby odpo-

wiedzialne za przestrzenie publiczne starają 
się zapewnić szeroki dostęp do środków 
odkażających. To pozytywne zjawisko. Nie 
zawsze jednak jest jasne, do jakiego zasto-
sowania przeznaczony jest dany preparat. 
To istotne, by sprawdzać, jaki skład i rodzaj 
pozwolenia ma dany produkt, zanim go 
użyjemy. Niektóre środki chemiczne dosko-
nale sprawdzają się do dezynfekcji 
powierzchni, jednak nie nadają się do 
odkażania rąk.  

czym odkażać powierzchNię?
Odpowiedzi jest wiele. Mogą do tego 

służyć preparaty na bazie alkoholu, środki 
o odczynie zasadowym lub np. całe proce-
sy – jak ozonowanie lub zamgławianie. 
Wspomniane procesy dotyczą działań na 
skalę przemysłową lub biznesową (to, co 
bezpośrednio dotyczy prywatnych osób, to 
wybór odpowiedniej chemii – dostosowanej 
do potrzeb danej płaszczyzny). 

Standardowo środki, których używamy do 
skutecznego czyszczenia i  odkażania 
powierzchni takich jak podłogi, ściany lub 
np. łazienki, to preparaty o odczynie zasa-
dowym. Na ich opakowaniach znajdziemy 
najczęściej oznaczenia PH 11 lub 12 (czasem 
13 lub 14, jeśli produkt jest bardzo stężony). 
Te produkty będą miały działanie bakterio-
bójcze i grzybobójcze. Należy używać ich 
w rękawiczkach, chroniąc skórę, ponieważ 
nie nadają się one do odkażania ciała. 

Ważne, by dokładnie czytać etykiety 
i sprawdzać, pytać. W ten sposób połączymy 
skuteczność z bezpieczeństwem użytkowa-
nia. Wszyscy mamy nadzieję, że epidemia 
wygaśnie jak najszybciej. Istotne jest jednak 
to, by pozytywne nawyki dotyczące utrzyma-
nia czystości i dezynfekcji pozostały. •

Autor jest prezesem firmy Fair Play Plus

P
rzez kilka tygodniu wszystkie 
hotele w Polsce są zamknięte, 
po otwarciu też większość pokoi 
będzie stała zapewne pusta. 
Warto w takiej sytuacji systema-

tycznie płukać instalację. Dlaczego jest to 
takie istotne? 

płukaNie iNstalacji
Kiedy hotel funkcjonuje normalnie, 

goście zużywają wodę i  dzięki temu nie 
stoi ona w rurach. Gdy nie ma gości nale-
ży sztucznie wywołać jej przepływ. W prze-
ciwnym wypadku mogą zacząć rozwijać 
się w niej bakterie. 

W czasie okresowego zamknięcia należy 
więc regularnie płukać nieużywane pryszni-
ce, baterie w umywalkach oraz w zlewach, 
aby zapobiec pogorszeniu się jakości wody. 
Dobrym rozwiązaniem jest rozłożenie płuka-
nia i  stworzenie prostego harmonogramu 
działania. Nie trzeba płukać wszystkich 
punktów poboru codziennie. Wystarczy, że 
przez główne przewody każdego dnie będzie 
przepływać woda.

jaka powiNNa być 
temperatura wody?
Jeżeli hotel jest całkowicie nieużywany, 

można rozważyć wyłączenie ogrzewania 
ciepłej wody użytkowej. W instalacji c.w.u. 
będzie woda zimna, w  której bakterie 
wolniej się rozwijają. W  takiej sytuacji 
systemy ogrzewania pomieszczeń warto 
ustawić na najniższym poziomie, aby 
temperatura w  pomieszczeniach pozo-
stawała stosunkowo niska. Woda nie 
będzie się wtedy ogrzewać pod wpływem 
temperatury otoczenia. Zmniejszy to 
szansę na rozwój bakterii Legionella 
w instalacjach. Dodatkowo pozwoli to na 
obniżenie kosztów eksploatacji budynku 
w czasie zamknięcia. 

Jeżeli niemożliwe jest wyłączenie ogrze-
wania ciepłej wody użytkowej, należy utrzy-
mywać temperaturę wody powyżej 55-60˚C 
i stosować ustalony harmonogram płukania.

kiedy Należy zamkNąć 
iNstalację?
W niektórych przypadkach lepiej zamknąć 

część budynku, np. gdy nie ma wystarcza-
jącej liczby pracowników do wykonania 
płukania instalacji. Trzeba to jednak zrobić 
w  sposób bezpieczny, czyli spuścić całą 
wodę z zamkniętego fragmentu instalacji. 

Pozostawienie wody w rurach w stanie 
spoczynku jest bardzo ryzykowne. Jeżeli 
w  jakichś fragmentach instalacji zostanie 
nawet niewielka ilość wody, to przy dodat-
kowym dostępie do tlenu rozwój bakterii 
będzie wzmożony. Jeżeli nie mamy gwa-
rancji, że usuniemy całą wodę, lepiej nie 
decydować się na to rozwiązanie. Wodę 
w  rurach można usunąć np. za pomocą 
(bezolejowej) sprężarki. 

Po ponownym uruchomianiu należy na 
początku bardzo dokładnie przepłukać rury 
oraz punkty spustowe. Warto również prze-
badać próbki w  celu upewnienia się, czy 
jakość wody nie wzbudza zastrzeżeń. Ze 
względu na wymogi bezpieczeństwa poża-
rowego w instalacji przeciwpożarowej woda 
musi pozostać pod wymaganym ciśnieniem. 
Nie należy wyłączać z eksploatacji rur (głów-
nych), do których podłączone są zwijacze 
węży pożarniczych.

jak prawidłowo płukać 
iNstalację wodNą?
Trzymając się ustalonego planu (poniżej 

przykładowy harmonogram) należy płukać 
wszystkie punkty poboru wskazane w danym 
dniu, czyli prysznice, zlewy, umywalki, a także 
tzw. martwe końce (nieużywane punkty, bez 
baterii). Kurki należy płukać zimną i ciepłą 

wodą, aż do momentu ustabilizowania tem-
peratury. Każdą mniej więcej przez 5 minut.

przykładowy harmoNoGram 
płukaNia
Budynek posiada siedem pionów i sześć 

kondygnacji (piwnica, parter i cztery piętra). 
Nie jest konieczne płukanie wszystkich 
punktów w jednym dniu tygodnia, ale warto 
codziennie płukać krany/prysznice na jednym 
piętrze. Zaleca się również codziennie płukać 
końcowe odcinki pionów (na najwyższym 
piętrze), tak aby zachować przepływ w głów-
nych przewodach doprowadzających wodę. 

Poniedziałek •  płukanie piwnicy oraz po jednym 
punkcie poboru na IV piętrze dla 
każdego z siedmiu pionów

Wtorek •  płukanie wszystkich punktów pobo-
ru na parterze oraz po jednym 
punkcie poboru na IV piętrze dla 
każdego z siedmiu pionów

Środa •  płukanie wszystkich punktów pobo-
ru na I  piętrze oraz po jednym 
punkcie poboru na IV piętrze dla 
każdego z siedmiu pionów

Czwartek • płukanie jednego punktu na naj-
wyższym piętrze

Piątek •  płukanie wszystkich punktów pobo-
ru na II piętrze oraz po jednym 
punkcie poboru na IV piętrze dla 
każdego z siedmiu pionów

Sobota •  płukanie wszystkich punktów pobo-
ru na III piętrze oraz po jednym 
punkcie poboru na IV piętrze dla 
każdego z siedmiu pionów

Niedziela • płukanie wszystkich punktów 
poboru na IV piętrze

Możliwe jest dodatkowe spowolnienie 
rozwoju bakterii, a nawet usunięcie istnieją-
cych osadów organicznych z rur, w których 
rozwijają się bakterie. W  tym celu warto 
zastosować dozowanie jonów srebra i mie-
dzi poprzez elektrolizę. Przykładową i spraw-
dzoną w hotelach technologią jest Bifipro, 
która pozwala nie tylko na dozowanie jonów, 
ale także na nadzorowanie procesu płukań 
poprzez monitoring online. •

Autor jest specjalistą  
ds. technologii Blue Fifty Polska

Środki czystości do walki z zarazkami.
Czym dezynfekować ręce, 

a czym czyścić powierzchnie? 
Marek krzemieniewski

Żyjemy w nowej przestrzeni, ukształtowanej przez pandemię. Uczymy się nowych zachowań, wpajamy 
dobre nawyki. Jednym z nich jest dezynfekcja – i rąk, i przedmiotów. Preparaty służące do tego obecne 
są na każdym kroku – w  domach i  przestrzeniach publicznych. Do czego służą? Co to jest PH?  

Czy można dezynfekować powierzchnie tym samym preparatem co dłonie? 

środki do dezyNfekcji rąk.  
Na co zwracać uwaGę?

Za sprawą cOViD-19 wysokie standardy higie-
niczne to obecnie podstawa funkcjonowania 
wszystkich miejsc, w których są ludzie. Zwiększony 
popyt m.in. na dezynfekcję rąk stwarza problem 
z jej dostępnością, a niejednokrotnie ma także wpływ 
na jakość produktów. Gdzie kupić środki do dezyn-
fekcji rąk i na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Dezynfektanty w  miejscach publicznych to 
obecnie norma. Już odruchowo odkaża się dłonie, 
np. przed wejściem do sklepu czy apteki, wkrótce 
do hotelu, a wszystkie tego rodzaju miejsca powin-
ny zapewnić nam taką możliwość. Jednym ze 
skutków tej sytuacji jest wysyp różnego rodzaju 

preparatów do dezynfekcji rąk. Żel, piana, płyn, 
spray czy nasączane chusteczki – wszystko to ma 
służyć naszemu zdrowiu i  pomagać w  walce 
z koronawirusem. 

Okazuje się jednak, że nie wszystkie preparaty 
spełniają podstawowe wymogi dla środków dezyn-
fekujących, jak np. zawartość 60 proc. etanolu lub 
co najmniej 70 proc. izopropanolu. Dlatego też przy 
zakupie dezynfektantów należy zwrócić szczególną 
uwagę na skład produktu. etanol jest substancją 
dezynfekującą, skuteczną przeciwko florze rezydu-
jącej i przejściowej takiej jak bakterie (np. MRSA) 
oraz drożdże. Jest on skuteczny zarówno wobec 
wirusów otoczkowych jak wirus grypy, jak i wobec 
wirusów bezotoczkowych jak Norowirus 
i Adenowirus. 

Jak zabezpieczyć instalację wodną
przed bakteriami Legionella  

w czasie okresowego zamknięcia hotelu?
Bartosz korwin

Brak gości – oprócz utrudnienia płynności finansowej – jest również przyczyną braku przepływu wody w instalacjach 
w budynku. Takie warunki sprzyjają rozwojowi bakterii, które mogą szybko mnożyć się w stagnującej (pozostającej 
w bezruchu) wodzie. Chcąc uniknąć sytuacji, gdy po zakończeniu kryzysu i otwarciu hotelu zostanie on ponownie 

zamknięty z powodu występujących w wodzie bakterii Legionella, warto już teraz podjąć odpowiednie działania.
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Postaramy się także zwrócić uwagę na waż-
ne rzeczy szczególnie, teraz gdy pojawiło się 
dużo ofert produktów do tzw. dezynfekcji. 
Nauczymy się też jak odróżniać te, które są 
oparte o wiedzę i bazują na doświadczeniu 
producenta i te, które powstały dosłownie 
przed chwilą. Przecież wiemy, że kupując 
te produkty i stosując je w swoim obiekcie, 
musimy mieć gwarancję, że stosujemy pro-
dukty skuteczne i co najważniejsze przede 
wszystkim bezpieczne. 
Tematem wielu rozmów i analiz jest obo-
wiązkowe noszenie maseczek. Maseczka 
zabezpiecza nas przed działaniem wirusa 
z zewnątrz, ale na zewnętrznej części ma-
seczki zostaje wszystko, co może być niebez-
pieczne. Podobnie jest w przypadku pościeli 
czy ręczników. By mieć gwarancje, że po-
zbędziemy się drobnoustrojów, musimy ją 
poddać dezynfekcji. Oczywiście nie należy 
wpadać w paranoję. Należy odpowiedzieć 
sobie na pytanie, co daje 100% pewność, 
że pozbędziemy się niechcianych wirusów 
oraz bakterii? Tylko wiedza naukowa, a nie 
gdybanie ekspertów odpowie na to pytanie. 
O  niszczeniu drobnoustrojów podczas 
prania możemy mówić, gdy poddamy na-
sze ubrania działaniu temperatury 90°C 
przez 10 minut lub 85°C przez 15 minut 
– mówimy wtedy o dezynfekcji termicznej. 
Metoda ta była powszechnie stosowana do 
lat 90 tych XX wieku, znały je nasze babcie 
i mamy. Pozwala ona na wyeliminowanie 
wirusa czy bakterii z każdego ubrania. Bu-
dowa współczesnych tkanin nie pozwala 
na pranie w tak wysokiej temperaturze, 
ponieważ często mamy do czynienia z mie-
szanką bawełny z syntetykami. Struktura 
budowy tych materiałów w  przypadku 
działania dużych temperatur ma w sobie 
efekt pamięci i podczas działania mecha-
nicznego powoduje zagniecenia, które po 
tym procesie odbieramy jako zniszczenie 
materiału. Dodatkowo materiały z tworzyw 
sztucznych w wyższych temperaturach po 
prostu się „topią". W przypadku prania ni-
skotemperaturowego z eliminacją wirusów 
w przedziale od 40 do 65°C potrzebne są 
środki piorące przebadane pod kątem dzia-
łania wirusobójczego takie jak np. proszek 

piorąco-dezynfekujący Clovin II Septon 
lub płyn piorąco-dezynfekujący Clovin II 
Septon Liquid. Co ciekawe ten ostatni swoje 
skuteczne działanie ma już w temperatu-
rze 40°C i  do- skonale 
pierze kolory. P r o c e s 
prania różni się od 
mycia rąk, czy c z y s z -
czenia twar- d y c h 

powierzchni. Tam w sposób mechaniczny 
lub poprzez powierzchniową dezynfekcję 
niszczymy wirusa. Dezynfekcja w praniu 
to złożony proces, który polega m.in. na 
rozpulchnieniu włókien poprzez odpo-
wiednio dobrane pH, dzięki czemu pozo-
stałe składniki produktów do prania mogą 
wniknąć w ich głąb i penetrować włókna. 
Dobrze dobrane detergenty piorące, wraz 
z odpowiednią mechaniką maszyny piorą-
cej, usuwają zabrudzenia z tkaniny w sposób 
mechaniczny lub je emulgują. Po wstępnym 
przygotowaniu tkaniny następuje dezyn-

fekcja właściwa. 
Specjalnie dobrane substancje dezyn-
fekujące, których powszechnie stoso-
wane produkty piorące nie posiadają, 
docierają w głąb włókien nawet na 
poziomie komórkowym. Wówczas 
możemy mówić o dezaktywacji ze-
wnętrznej części wirusa (otoczka 
lipidowa) i zniszczeniu jego kodu 
genetycznego poprzez jego utle-
nienie (spalenie), czyli całkowitej 
jego eliminacji. Pojawiające się 
w wielu poradach stwierdzenia, 
że zwykły detergent poradzi sobie 

z Wirusem to domniemania nie-
poparte żadnymi badaniami naukowymi! 
Zatrzymajmy się przy rodzajach materiałów. 

Dlaczego ważne jest to, aby w niskiej 
temperaturze pozbyć się wiru-
sa? Struktura włókien natural-
nych (np. bawełna) jest bardzo 
skomplikowana i to z nich jest 
dużo trudniej usunąć wszel-
kiego rodzaju drobnoustroje, 
w tym wirusy. 
Aby dotrzeć do brudu i drob-
noustrojów, musimy przy po-
mocy właściwego odczynu pH 
rozplątać te włókna. Inaczej 
jest w przypadku tkanin po-
liestrowych lub innych tkanin 
z tworzyw sztucznych, których 
budowa przypomina strukturę 
siatki. Dlatego nie bez przyczy-
ny tkaniny z tworzyw sztucz-
nych używane są na blokach 
operacyjnych, po prostu dużo 

łatwiej jest z nich usunąć wszelkie drobno-
ustroje, które nie wnikają w głąb włókna, 
tylko utrzymują się na powierzchni i nie 
przenikają w głąb tkaniny. Zatem stwier-
dzenie, że wirus dłużej pozostaje na tka-
niach poliestrowych, często wypowiadane 
przez pseudoekspertów całkowicie mija się 
z prawdą. Należy pamiętać, że mimo tego 
łatwiejszego pozbycia się drobnoustrojów 
z poliestrów tkaniny z tworzyw sztucznych 
również należy poddać dezynfekcji che-
miczno-termicznej, czyli po prostu praniu. 
Podsumowując Skuteczne, czyli definityw-
ne usuwanie wirusów, bakterii i grzybów 
w niskich temperaturach z naszych ubrań 
jest możliwe w procesie prania tylko przy 
pomocy przebadanych środków, których 
składniki czynne likwidują drobnoustroje. 
Nie wyeliminujemy ich za pomocą zwykłe-
go prania przy pomocy zwykłych detergen-
tów i to jest fakt poparty nauką.   
Aby skutecznie umyć ręce, należy myć je 
przez 30 sekund w odpowiedni sposób za 
pomocą wody i mydła. To zdanie powtarza-
ne od rana do wieczora, słyszymy zarówno 
w radiu, jak i telewizji. Właściwe metody 
i technika mycia są ogromnie ważne, ale 
tak jak w  przypadku prania, dochodzą 
także inne elementy. Czas, czyli zalecane 
minimum 30 sekund, temperatura i śro-
dek, jakiego używamy do mycia. Zwykłe 
mydło nie jest samo w sobie antybakteryjne, 
choć oczywiście pozbywamy się bakterii 
podczas mycia. Działanie to ma jednak 
charakter mechaniczny. Im dokładniej to 
robimy, tym więcej ich zginie. Ostatnio na 
rynku pojawiło się wiele produktów, które 
szczycą się mianem antybakteryjnych 
czy dezynfekujących. Należy jed-
nak uważać, bo nie koniecznie 
to, co jest na nich napisane, jest 
zgodne z bardzo dobrze skon-
struowanym prawodawstwem 
w tym zakresie. Firmy prześcigają 
się w ilości alkoholu w produk-
tach do dezynfekcji. Tymczasem 
WHO, czyli światowa organiza-
cja Zdrowia stoi na stanowisku, 
że poziom 60% jest właściwym 
poziomem, a przede wszyst-
kim poziomem bezpiecznym. 
Takie stężenie alkoholu także 
mocno wysusza skórę. Aby 
produkt był w pełni dezyn-
fekujący, musi biobójczy. 
Co oznacza ta biobójczość. 
Produkt ten musi być przeba-
dany i dopuszczony do obrotu 

przez nadanie mu numer pozwolenia na 
obrót produktem biobójczym przez Urząd 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyro-
bów Medycznych i Produktów Biobójczych. 
Numer ten jest umieszczony na opakowa-
niu. Jeżeli produkt nie ma takiego numeru, 
wcale nie musi dezynfekować i istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że możemy stać się 
ofiarą oszustwa. Koniecznie zwróćmy na to 
uwagę. Należy też pamiętać, że w przypadku 
produktów zawierających alkohol musi być 
go co najmniej 60%. Ciekawostką jest to, że 
ilość alkoholu w składzie produktu nie może 

przekraczać 80%. Nieprawdą 
jest, że czysty spirytus 96% 
skutecznie dezynfekuje. Do 
właściwej dezynfekcji po-

trzebna jest w składzie woda. 
Czyli przedział 60-80% jest 
tym który dezynfekuje. Ostatnią 

rzeczą, na którą należy zwrócić 
uwagę w tego typu produktach, jest przy-
jemny zapach. Dla niedoświadczonych 
„producentów” bardzo trudny do uzy-

skania. Lubimy przecież, jak coś 
ładnie pachnie.   
Podłogi, klamki, poręcze to 
miejsca najczęściej mające 
kontakt z wieloma osobami. 
W przypadku miejsc publicz-
nych ogromnie ważną rzeczą 
jest, co będziemy stosować, 
by skutecznie je zdezynfeko-
wać. W przypadku powierzchni 

ważna jest skuteczność, ale i wy-
dajność. Należy jednak zwró-

cić uwagę, że w niektórych 
przypadkach jedno z drugim 

nie idzie w parze. Po kolei… 
Tak samo, jak w przy-

padku dezynfekcji 
w  trakcie prania, 
jak i w przypadku 
dezynfekcji rąk, 
by mieć pew-
ność, że produkt, 
który stosujemy 
jest skuteczny, 
musi być biobój-
czy. Pamiętajmy, 
produkt biobój-
czy ma na opa-
kowaniu numer 
pozwolenia na 
obrót produktem 
biobójczym, a jego 
zakres działania 
możemy sprawdzić 

w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych. Dodatkowym czynnikiem 
jest producent, czyli firma, która na rynku 
istnieje wiele lat i ma za sobą wiele wdro-
żeń produktów skutecznych w działaniu 
i docenionych przez rynek. Te dwa aspekty 
to gwarancja skuteczności. Wspomniana 
wydajność to przede wszystkim rozsądne 
stosowanie. Nie można tak jak w praniu, 
tak i w dezynfekcji powierzchni stosować 
ilości niezalecanych przez producenta. Efekt 
może być odwrotny od zamierzonego. Nie 
zwiększymy tym wydajności, a możemy 
doprowadzić, że dany produkt nie będzie 
skutecznie działał. Dobrym przykładem są 
środki biobójcze na podstawie alkoholu. 
Rozcieńczenie takiego produktu pozba-
wia go jego właściwości wirusobójczych. 
Wspomniany przy temacie rąk przedział 
alkoholu na poziomie 60-80% jest skutecz-
ny. Najważniejszą rzeczą w przypadku płynu 
do powierzchni na bazie alkoholu jest jego 
przechowywanie. Alkohol jest środkiem 
łatwo palnym w  niektórych stężeniach 
wybuchowym, dlatego zalecamy ogromną 
ostrożność w magazynowaniu tych produk-
tów, czyli w nienasłonecznionych chłodnych 
miejscach.

sklep.clovin.com.pl 
wszystkowporzadku.pl

p r o m o c j a

Dezynfekcja  to słowo, które teraz jest odmieniane  
przez wszystkie przypadki. Opowiemy trochę o nim, obalając kilka mitów 
i przedstawiając kilka faktów. 



SPA & LifeStyLe SPA & LifeStyLe

SPA i na pewno nie będzie dla nikogo nowo-
ścią np. praca w  maskach chirurgicznych. 
Goście podczas takich zabiegów jak mani-
cure i pedicure bardzo często widzieli kosme-
tyczki ubrane w takie maseczki, które miały 
na celu chronić je przed pyłem oraz ludzkimi 
wirusami. Ze względu na bliski kontakt, 
maseczki zakładane były także do innych 
zabiegów np. w razie lekkiego przeziębienia. 

Teraz nie ma innego wyjścia, jak zakładać 
maseczki do każdego zabiegu, jaki będziemy 
wykonywali w hotelowych SPA. Tu specjalnej 
zmiany nie będzie poza rozszerzeniem tego 
obowiązku na każdy rodzaj zabiegów. 

Goście, którzy będą korzystali z zabiegów, 
także powinni takie maseczki nosić. A  co 
w razie zabiegu na twarz? Wówczas pracow-
nik może zabezpieczyć się dodatkowo 
przyłbicą ochronną, aby osoba korzystająca 
z zabiegu nie miała kontaktu z naszymi dro-
gami oddechowymi. Ochronne przyłbice 
medyczne też niekiedy w obiektach SPA były 
używane, np. do zabiegów manicure i pedi-
cure. Teraz, jeśli będzie taka potrzeba, także 
można je stosować podczas innych zabiegów. 

Ochrona dłoni, czyli praca w rękawiczkach 
jednorazowych, już od dawna jest normą 
w obiektach SPA. Nie przy wszystkich zabie-
gach były one stosowane, ale można je 
wykorzystać po restarcie także w  innych 
usługach tego departamentu.

Higiena podczas zabiegów  
– mydło antybakteryjne, 
ręczniki jednorazowe 
zamiast frotte
To nie jest pusty slogan, który polega na 

ustawieniu w  widocznym miejscu „planu 
higieny”. To faktyczna czynność, z  którą 
każda odpowiedzialna osoba pracująca 
w  SPA ma faktycznie do czynienia. Wiele 
osób spoza branży nie ma pojęcia, że pod-
czas jednego zabiegu terapeuta myje ręce 
od pięciu do 10 razy. 

Jedynym mydłem, z  jakiego powinny 
korzystać osoby wykonujące zabiegi w SPA, 
jest to antybakteryjne i tylko takie. Tak było, 
jest i będzie. Istotne znaczenie ma natomiast 
to, jakich ręczników będziemy używać, 
dlatego należy wdrożyć bezwzględny nakaz 
stosowania wyłącznie jednorazowych ręcz-

ników papierowych, które będą natychmiast 
po wytarciu rąk wyrzucane. Musimy abso-
lutnie wyeliminować ręczniki frotte do osu-
szania rąk przez pracowników SPA. 
W powszechnym użyciu są także preparaty 
dezynfekcyjne do skóry i, jeśli będzie taka 
potrzeba, także można z nich korzystać.

Mycie i  dezynfekcja powierzchni mebli 
i wyposażenia gabinetów są również dosko-

nale opracowane i stosowane w dbających 
o higienę obiektach SPA. Preparaty do dezyn-
fekcji nanoszone są na czyszczoną powierzch-
nię i po upływie zalecanego przez producen-
ta czasu usuwane są ręcznikami jednorazo-
wymi z dezynfekowanej powierzchni. 

Od kilku lat coraz więcej obiektów posiada 
w swoich zasobach autoklawy, które służą 
do sterylizacji drobnych narzędzi wykorzysty-
wanych do zabiegów. Kwestia bezpieczeń-
stwa gości, dbania o sterylność i nienaraża-

nie na zakażenia to priorytet w profesjonal-
nych SPA. Mimo że autoklawy nie są tanie, 
coraz więcej obiektów hotelowych decyduje 
się na ich zakup w trosce o najwyższe stan-
dardy higieny i stale z nich korzysta.

kiedy będzie normalnie?
Wszystkie wymienione wcześniej działania 

od dawna są normą w  pracy hotelowych 
SPA. Kwestią kluczową jest, jak rzetelnie do 
tych czynności podchodzimy i  czy jest 
odpowiedni nadzór nad tymi procedurami. 
Dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że stoso-
wanie rozszerzonych procedur ochrony 
i bardzo rygorystyczny reżim higieniczny są 
jedyną drogą do ponownego uruchomienia 
tych hotelowych departamentów. 

Dopóki nie zostanie wynaleziona szczepion-
ka, dopóty nie mamy szans na zmianę i powrót 
do normalności w tej branży sprzed czasów 
pandemii. Możemy ubolewać nad tym i być 
może trudno będzie to zaakceptować, jednak 

nie mamy innego wyjścia, jak przejść nad tym 
do porządku dziennego i na nowo organizować 
pracę w departamentach SPA. 

Do zakażenia koronawirusem dochodzi 
drogą kropelkową. Eksperci twierdzą, że 
70-80 proc. populacji przechodzi to bezob-
jawowo lub w  stopniu lekkim. Przejście 
infekcji wiąże się z nabyciem odporności na 
ten rodzaj wirusa w  postaci wytworzenia 
przeciwciał, które nas przed tym patogenem 
chronią na przyszłość. Zastosowanie testów 
serologicznych, które mają potwierdzić fakt 
posiadania przeciwciał w organizmie czło-
wieka, chcą wprowadzić Austriacy i Niemcy 
w celu bezpiecznego powrotu ludzi do pracy. 
Pozostaje jeszcze kwestia osób, które takich 
przeciwciał nie mają.

nowa rzeczywistość  
– odreagować stres, oby nie 
w „podziemiu beauty”
W departamentach SPA goście relaksują 

się, poprawiają swoje samopoczucie, wygląd, 
ćwiczą – co oznacza, że wzmacniają swoją 
odporność, która w  walce z  wirusem ma 
kolosalne znaczenie. Długotrwały stres, 
jakiemu jesteśmy poddawani, jest jedną 

z przyczyn obniżenia odporności ludzi, a tym 
samym większej podatności na zakażenie 
koronawirusem. 

Goście chcą wrócić do hotelowych SPA, 
czekają na to, aby mogli odreagować stres 
i zapomnieć o tym trudnym czasie. Lepiej 
zrobić to w  bezpiecznych miejscach, niż 
korzystać z „podziemia beauty”, które mimo 
zakazu prowadzenia działalności, gdzieś 
może dzisiaj funkcjonować. 

Inną kwestią jest, jaki będzie popyt na 
usługi SPA, jakie bariery trzeba będzie poko-
nać zarówno po stronie gości, jak i pracow-
ników, a także jak będzie wyglądał ten biznes 
po reaktywacji. Ile te nowe standardy pracy 
będą nas kosztować? Czy goście będą 
chcieli za to zapłacić? Jaka będzie rentow-
ność zabiegów po restarcie ? Na pewno nie 
będzie łatwo i nie każdy wyjdzie z tej wojny 
zwycięsko. Rynek SPA, moim zdaniem, 
mocno się zmieni, ale o tym już w kolejnych 
wydaniach „Hotelarza”. •

B
ranża turystyczna od „czarnego” 
piątku 13 marca stanęła w miej-
scu i  tak jest do dzisiaj. 
COVID-19 zatrzymał nas 
i  doprowadził do zamknięcia 

całej branży hotelarskiej. Na początkowym 
etapie wszyscy byliśmy w ogromnym szoku, 
ponieważ nikt tak katastroficznego scena-
riusza się nie spodziewał. 

Dziś jesteśmy już po decyzji rządu 
o odmrożeniu hoteli od 4 maja. A co z depar-
tamentami SPA & wellness? Prognozowane 
otwarcie w IV etapie nie jest, nawet szacun-
kowo, osadzone w czasie. Nie wygląda to 
najlepiej, także w kontekście ekonomicznym, 
zarówno dla hotelarzy, jak i dla personelu 
SPA. Jednak wcześniej czy później branża 
wróci do życia, dlatego już teraz musi opra-
cowywać nowe standardy i  procedury 
powrotu do pracy, tak aby były to miejsca 
bezpieczne zarówno dla gości, jak i  dla 
pracowników. 

kontrola reżimów  
i ponowne szkolenia
Restart stref SPA & wellness wymagać 

będzie nowego ładu i  przeorganizowania 
wielu procesów obsługi gościa, na które 
trzeba się przygotować już dziś. Pewne jest, 
że rzeczywistość operacyjna pracy w  tym 
departamencie będzie po odmrożeniu całej 
branży wyglądała inaczej niż do momentu 

wybuchu pandemii. Kluczowe jest przygo-
towanie nowych reżimów higienicznych, 
obligatoryjna kontrola ich wykonywania oraz 
nadzór nad personelem. Nie obędzie się bez 
precyzyjnie i  konkretnie opracowanych 
nowych standardów higienicznych dla 

departamentów SPA oraz listy kontrolnej ich 
przestrzegania.

W  tym miejscu nie można nie odnieść 
się do specyfiki pracy oraz kwalifikacji 
personelu. Osoby, które kończą studia na 
kierunku kosmetologia lub policealne szko-
ły o tym kierunku, są bardzo dobrze przy-
gotowane z  zakresu wiedzy o  higienie 
w  gabinetach kosmetycznych i  SPA. 
Podczas zajęć szczegółowo przedstawiane 
są zagrożenia epidemiczne, z jakimi spo-
tykamy się w  naszej pracy, ale także jak 
wyglądają ścieżki zakażenia oraz jak może-
my pracować bezpiecznie i  nie narażać 
siebie oraz naszych gości. 

Ale dzisiaj, kiedy znamy już koronawirusa 
i stajemy w obliczu ogromnego wyzwania, 
jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa 
gościom i sobie, bezwzględnie każdy z pra-
cowników SPA powinien być przeszkolony 
z  nowych, bardziej restrykcyjnych zasad 

higieny. Takie szkolenia mogą być wykony-
wane przez firmy zewnętrzne, ale także mogą 
być zrobione przez managera, pod warun-
kiem jednak, że jest to osoba, która posiada 
doświadczenie zawodowe i ma wykształce-
nie kierunkowe w zakresie kosmetologii. Jeśli 
tak nie jest, to trzeba do tego celu zatrudnić 
ekspertów w tej dziedzinie.

nowe (stare) standardy  
– maseczki i przyłbice  
przy każdym zabiegu
Jak powinniśmy w tej nowej rzeczywistości 

funkcjonować? Wiele elementów higieny już 
wcześniej było wdrożonych do hotelowych 
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Kluczowe jest przygotowanie nowych reżimów higie-
nicznych, obligatoryjna kontrola ich wykonywania oraz 
nadzór nad personelem. Wymaga to precyzyjnie i kon-
kretnie opracowanych nowych standardów higienicznych 
dla departamentów SPA oraz listy kontrolnej ich prze-

strzegania

Wiele elementów higieny już wcześniej było wdrożonych 
do hotelowych SPA i  na pewno nie będzie dla nikogo 

nowością np. praca w maskach chirurgicznych

Wiele osób spoza branży nie ma pojęcia, że podczas jed-
nego zabiegu terapeuta myje ręce od pięciu do 10 razy. 
Jedynym mydłem, z jakiego powinny korzystać osoby wyko-

nujące zabiegi w SPA, jest to antybakteryjne i tylko takie

Restart hotelowego 
SPA
w nowej rzeczywistości
Anita Bajdalska

Usługi osobiste, w tym zabiegi SPA, są dzisiaj zakazane. Czy słusznie? Po kilku tygodniach, od kiedy 
patogen zamknął SPA, wiemy o nim znacznie więcej niż na początku. Również to, że dopóki nie poja-
wi się szczepionka, trzeba nauczyć się z nim żyć. Niezbędne więc jest znalezienie sposobów bezpiecz-
nego wykonywania zabiegów. Można i trzeba to zrobić jak najszybciej, z zachowaniem reżimu higie-
nicznego i nowych standardów pracy. Czas przygotować się na restart departamentów SPA w nowej 
rzeczywistości.
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(ograniczenia liczby pracowników), jak również 
kwestie finansowe (zwłaszcza w  przypadku 
hoteli budowanych w systemie condo, którym 
nie udało się sprzedać pokoi przed wybuchem 
pandemii).

Paradoksalnie nie jest to jednak zła wiado-
mość, ponieważ w  wielu miastach salonów 
było już zbyt dużo. Dochodziło do tak parano-
icznych sytuacji, że na jednej ulicy obok siebie 
funkcjonowało nawet pięć salonów SPA 
i kosmetycznych o podobnym profilu działal-
ności. W ten sposób rynek oczyści się z miejsc, 
które były źle zarządzane, oraz tych, które nie 
będą potrafiły lub nie będą mogły przystosować 
się do nowej sytuacji rynkowej.

wielkie hotele spa 
w tarapatach
Podobnie rzecz się będzie miała z wielkimi 

hotelami z  funkcją SPA, które w  pewnym 
momencie w kurortach powstawały jak grzyby 
po deszczu, dzięki modnemu ostatnimi czasy 
modelowi condo. W wielu z nich nieważna była 
jakość oferowanego zaplecza SPA i  jego 
program, ale maksymalizacja jednostek miesz-
kalnych, które sprzedawano indywidualnym 
klientom – inwestorom. 

Teraz może się okazać, że nie będzie kim 
tych hoteli zapełnić, ponieważ nachodzące lato 
prawdopodobnie nie będzie sezonem letnim, 
jaki do tej pory znaliśmy. Według ministra 
zdrowia Łukasza Szumowskiego, „o  takich 
wakacjach jak do tej pory możemy zapomnieć”. 
Ta zapowiedź może oznaczać tylko jedno: 
ograniczenia w działalności hotelarskiej i bar-
dziej rygorystyczne wymagania sanitarne 
związane z  liczbą przyjmowanych gości na 
dobę.

Łatwo się więc domyślić, że w takiej sytuacji 
wielkie hotele po otwarciu będą musiały ogra-
niczyć działalność operacyjną i zwolnić na stałe 
część personelu lub zupełnie ją zawiesić, 
ponieważ ewentualne przychody mogą nawet 
nie pokryć kosztów ich funkcjonowania.

sezon bez mokrych atrakcji 
spa? 
Nie wiadomo też do końca, w jakim zakresie 

będą mogły funkcjonować w tych obiektach 
strefy SPA. Tymczasem powierzchnia niektórych 
z  nich mierzona była w  tysiącach metrów 
kwadratowych i była magnesem przyciągają-
cym gości. Pod znakiem zapytania stoi funk-
cjonowanie wielkich basenów i  aquaparków 
działających przy tych hotelach. Może się 
bowiem okazać, że liczba osób w tych obiek-
tach będzie ściśle limitowana zaleceniami 
rządowymi oraz GIS, a to może zdecydowanie 

wpłynąć na to, czy otwieranie tych wielkich 
obiektów rekreacyjnych będzie miało jakikolwiek 
sens ekonomiczny. 

To samo dotyczy stref saun i  łaźni. Konia 
z  rzędem temu, kto wymyśli sposób, w  jaki 
zachować w nich zasady dystansu społecz-
nego oraz ograniczyć wdychanie aerozoli 
innych osób w miejscu, gdzie wszyscy się pocą 
i oddychają pełną piersią, próbując zaczerpnąć 
tchu. Większość specjalistów i liderów branży 
SPA z całego świata, którzy wzięli udział w wir-
tualnym spotkaniu dotyczącym przyszłości 
rynku zorganizowanym przez Global Wellness 
Institute, nie miała wątpliwości, że będzie 
trzeba nie tylko ograniczyć liczbę osób prze-
bywających w tych strefach, ale także wyłączyć 
z użytkowania łaźnie parowe i wszelkie urzą-
dzenia, w których temperatura jest niższa niż 
60 °C. Oczywiście z prostego powodu. Tylko 
w  saunach suchych koronawiurs nie może 
przetrwać. 

Część klientów, którzy do tej pory chętnie 
korzystali z  wodnych atrakcji, może więc 
w ogóle nie przyjechać do obiektów objętych 
restrykcjami. Pytanie o  dostępność basenu 
i stref termalnych jest jednym z podstawowych, 
które zadają goście, dowiadując się o oferty 
wakacyjne. Wielu z nich już dziś deklaruje, że 
do hotelu SPA bez czynnej strefy rekreacji nie 
przyjedzie. „Co z obiektami typu hotel SPA? 
Ceny będą takie jak z przed epidemią, ale ze 
znacznej części usług hotelowych nie będzie 
można skorzystać... przecież hotel to nie tylko 
pokój i  łóżko... do d* z takim rozwiązaniem” 
– napisał jeden z  gości na portalu Fly4free, 
który umieścił artykuł o przewidywanych zmia-
nach w działaniach hoteli. 

rentowność w dół
To może chociaż gabinety SPA będą nor-

malnie pracować? W  jakimś stopniu tak, 
ponieważ w  kolejnej fazie rząd zamierza 
zezwolić na działalność usług kosmetycznych, 

a w następnej – salonów masażu. Czy jednak 
goście będą chcieli korzystać z  tych usług 
równie chętnie, jak przed pandemią? 

Zapewne będą chcieli czuć się bezpieczniej, 
więc masażyści będą zmuszeni nie tylko pra-
cować w maseczkach, a kosmetyczki w przy-
łbicach ochronnych, ale także więcej uwagi 
poświęcić na zapewnienie higieny w gabinecie. 
Na świecie mówi się wręcz o  konieczności 
wprowadzenia prawie szpitalnych wymogów 
ochrony. A  to wszystko oznacza większe 
koszty (mniejszą marżę) oraz przychody, 
ponieważ będzie trzeba nie tyko dokładnie 
przeprowadzić dezynfekcję całego pomiesz-
czenia, wymienić wszystkie ręczniki, okrycia, 
wysterylizować narzędzia, ale także zwiększyć 
długość przerw między zabiegami nawet do 
30 minut. 

W praktyce oznacza to, że wykorzystanie 
strefy zabiegowej może zmniejszyć się o co 
najmniej 16 proc. Jeżeli do tego doliczymy 
dodatkowe koszty związane z zapewnieniem 
jeszcze wyższego poziomu higieny niż przed 
pandemią, to nietrudno przewidzieć, że nawet 
najlepiej zarządzane do tej pory SPA, które 
osiągały zysk brutto na poziomie 15 proc., 
będą ledwo zarabiać na koszty operacyjne 
i szorować brzuchem po ziemi. Jeśli w ogóle 
im się uda wyjść na zero.

jakie spa przetrwają  
kryzys?
Słowo „kryzys” po chińsku – „weiji” – składa 

się z dwóch znaków, oznaczających niebez-
pieczeństwo i szansę. Nowa sytuacja rynkowa 
może zatem sprzyjać tym, którzy będą potra-
fili się szybko dostosować do zmieniającej się 
rzeczywistości, a nie pójdą utartymi drogami. 
– Trzeba będzie myśleć nieszablonowo i przede 
wszystkim dostarczyć taką usługę, która będzie 
nie tylko klientom potrzebna, ale z której nie 
będą się bali skorzystać – uważa Sue 
Harmsworth, założycielka marki ESPA. 

będzie to jednak wymagało od obiektów SPA 
nie tylko wprowadzenia nowych procedur higie-
nicznych oraz niezbędnych inwestycji w bezpie-
czeństwo gości, ale także optymalizacji zatrud-
nienia, przedefiniowania i  zmniejszenia oferty 
zabiegowej oraz zmiany strategii sprzedaży. 

Niestety będzie to musiało się odbyć kosz-
tem zmniejszenia marży na usługach, a wręcz 
rezygnacji z części dotychczasowych zysków. 
Jednak będzie to jedyna szansa na przetrwa-
nie następnych 12 miesięcy. •

Autor jest międzynarodowym konsultantem 
SPA oraz doradcą wellness hospitality,  

twórcą koncepcji SPA dla hoteli

N
ie ma co tego ukrywać. Rok 2020 
zapisze się upadkiem wielu 
obiektów SPA. Część z  nich 
zapewne nie przetrwa obecnej 
kwarantanny, bo i tak ledwo się 

bilansowała przed kryzysem. Spotka to zwłasz-
cza miejsca, które miały bardzo wysokie 
koszty stałe oraz zbyt małą bazę własnych 
klientów i na rynku walczyły o swoją pozycję 
jedynie ceną.

Niektóre z nich już zaczynają wyprzedawać 
część swojego wyposażenia, próbują zwracać 
niesprzedane kosmetyki do producentów 
i  dystrybutorów, aby w  ten sposób pokryć 
narastające długi. Jednak nawet jeżeli otworzą 
jakimś cudem swoje drzwi, to szybko będą 
musiały je zamknąć z powodu… braku klientów.

mniej klientów,  
mniej przychodów
Dlaczego będzie tych klientów mniej niż 

przed wybuchem pandemii? Niestety dwumie-
sięczna kwarantanna (do takiej trzeba się 
przygotować) doprowadzi do dużych przeta-
sowań na rynku pracy i wiele osób zostanie jej 
pozbawionych lub ich wynagrodzenia bardzo 
mocno się zmniejszą.

Ekonomiści już przewidują, że bezrobocie 
może wrócić do poziomu dwucyfrowego, czyli 
takiego, jakie było w latach 90. tuż po zmianie 

ustrojowej. „Czas beztroskiego konsumeryzmu 
w Polsce się skończył” – stwierdza Zbigniew 
Jagiełło, prezes PKO bP, największego banku 
w Polsce. Przewiduje, że Polacy będą musieli 
ograniczyć swoje wydatki, oraz ostrzega, że 
dostęp do kredytów będzie dużo trudniejszy.

Niestety ten kryzys nie ominie branży usług 
kosmetycznych i  SPA, tak jak stało się to 
w 2008 r., kiedy światem wstrząsnął upadek 
części banków i instytucji finansowych. Odpływ 
klientów będzie spowodowany bowiem dwoma 
czynnikami:

1. psychologicznym (strach przed zakaże-
niem; pandemia ma, według zapowiedzi, 
potrwać przez minimum 12 miesięcy),

2. finansowym (bezrobocie i  mniejsze 
dochody gospodarstw domowych).

W rezultacie część klientów zmniejszy czę-
stotliwość swoich wizyt i  jeżeli już zdecyduje 
się wybrać do SPA, to bardzo uważnie będzie 
wydawać każdą złotówkę, rezygnując zapew-
ne w pierwszej kolejności z drogich zabiegów 
high-tech, które cieszyły się ostatnio dużą 
popularnością.

mniej salonów i spa
Zapowiadane przez bankowców ogranicze-

nia w dostępie do kredytów spowodują też, że 
nowych salonów i  SPA będzie powstawać 
mniej, bo mniej osób i firm będzie stać na nowe 
inwestycje.

Wiele szumnie zapowiadanych projektów 
nie powstanie w planowanych terminach. Po 
części powodem są opóźnienia na budowach 

Część klientów, jeżeli już zdecyduje się wybrać do SPA, 
to bardzo uważnie będzie wydawać każdą złotówkę, 
rezygnując zapewne w  pierwszej kolejności z  drogich 
zabiegów high-tech, które cieszyły się ostatnio dużą 

popularnością

Nietrudno przewidzieć, że 
nawet najlepiej zarządzane 
do tej pory SPA, które osią-
gały zysk brutto na poziomie 
15 proc., będą ledwo zara-
biać na koszty operacyjne 
i  szorować brzuchem po 
ziemi. Jeśli w ogóle im się 

uda wyjść na zero
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Sezon
bez mokrych atrakcji?
Arkadiusz Dawidowski

Zaledwie w  ciągu dwóch tygodni marca cała polska branża usług kosmetycznych i  SPA stanęła 
w  miejscu. Rynek wart 1,5 mld zł rozpłynął się. A  to wszystko z  powodu jednego koronawirusa. 
Oznacza to, że kiedy wyjdziemy z domów, będziemy musieli się zmierzyć z zupełnie inną rzeczywisto-
ścią. Także w branży SPA, którą ogrania największy w historii kryzys.
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Wa run kiem udzia łu 
w kon kur sie jest 
na de sła nie zgło sze nia 
z kom ple tem fo to gra fii 
obiek tuoraz posiadanie 
prenumeraty 
„Hotelarza”
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Ideą na sze go kon kur su jest przed sta wia nie cie ka wych roz wią zań ar chi tek to nicz-
nych, po my słów o du żych wa lo rach użyt ko wych, pro mo wa nie ini cja tyw łą czących 

naj now sze tren dy ze spe cy fi ką i tra dy cją pol skie go ryn ku.
W kon kur sie zo sta ną wy ło nie ni lau re aci w ka te go riach:

• Na gro da Ju ry 
• Na gro da Czy tel ni ków

ZA SA DY
W kon kur sie mo że brać udział każdy obiekt noc le go wy ska te go ry zo wa ny, 
bę dą cy w trak cie ka te go ry za cji bądź ze wzglę du na swoją spe cy fi kę nie ska-
te go ry zo wa ny, który po sia da wy jąt ko wą lo ka li za cję, pro gram funk cjo nal ny, 
ar chi tek tu rę bądź in ne nie ty po we roz wiąza nia
Naj cie kaw sze z na de sła nych zgło szeń pu bli ko wać bę dzie my na ła mach pi-
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Seaside Park Hotel 
Kołobrzeg to nowy 

4-gwiazdkowy obiekt, 
położony tuż przy 

plaży. Jego pomysł 
opiera się na stworze-

niu kompleksowej ofer-
ty wypoczynkowo-

-rekreacyjnej dla rodzin 
i osób aktywnych spor-
towo, m.in. z rozbudo-
waną strefą wellness & 

SPA, profesjonalnym 
centrum fitness 

i 24-metrową ścianką 
wspinaczkową. 

P rojekt inwestycji zakładał powstanie 391-pokojowego wypo-
czynkowego kompleksu hotelowo-apartamentowego. Część 
hotelowa sprzedawana była w  systemie condo, pozostałe 
jednostki to apartamenty prywatne (położone na ostatnim, 

szóstym piętrze – z  tarasami na dachu). Hotel posiada 210 pokoi 
i apartamentów z balkonami, wyposażonych m.in. w duże 55” telewi-
zory oraz minianeksy kuchenne z lodówką, porcelaną i zestawem do 
parzenia kawy i herbaty. Większość pokoi posiada dodatkowo rozkła-
dane sofy, będące doskonałym rozwiązaniem dla rodzin z dziećmi. 

W części ogólnodostępnej powstała przestronna restauracja On-The- 
-Wave, serwująca świeże dania kuchni regionalnej wzbogacone sma-
kami z bardziej odległych zakątków świata. Goście hotelu w trakcie 
pobytu mogą korzystać z rozbudowanej strefy wellness & SPA, w której 
znajdują się 25-metrowy basen sportowy, basen rekreacyjny dla dzieci, 
jacuzzi oraz strefa saun z trzema rodzajami (sucha, mokra i infrared), 
studnią lodową, tepidarium i ścianką solną. Zintegrowaną część strefy 
wellness & SPA stanowią gabinety SPA oferujące profesjonalne zabiegi 
na twarz i ciało, a ofertę wzbogaca dodatkowo mająca działanie tera-
peutyczne kriokomora. Hotel kieruje swoją ofertę do gości szukających 
możliwości aktywnego wypoczynku przez cały rok, z  tą też myślą 
powstało całodobowe centrum fitness, które zostało wyposażone 
w profesjonalny sprzęt marki Technogym do ćwiczeń siłowych i aero-

bowych, oraz odrębna sala do ćwiczeń grupowych, organizowanych 
cyklicznie dla gości hotelowych.

Serce hotelu to wysokie 24-metrowe Atrium, gdzie swoje miejsce 
znalazła unikatowa atrakcja – profesjonalna ścianka wspinaczkowa, na 
której swoje możliwości mogą sprawdzić zarówno dorośli, jak i dzieci, 
dla których przygotowano osobną strefę. Z myślą o rodzinach z dzieć-
mi hotel przygotowuje wiele udogodnień i atrakcji umilającym ich pobyt. 
Na dzieci czeka też przygotowany dla nich Pokój Małego Pirata.

Ofertę hotelu uzupełnia część konferencyjna, stanowiąca bazę dla 
firm szukających ciekawych miejsc do organizacji szkoleń, konferencji 
czy wyjazdów integracyjnych. Hotel położony jest w  uzdrowiskowej 
części Kołobrzegu, tuż obok promenady i szlaku rowerowego będące-
go częścią międzynarodowego szlaku R-10.

Hotel kieruje swoją ofertę również do tych gości, dla których sport 
i aktywny styl życia jest nie tylko pasją, ale także sposobem na życie 
i zawodem. Bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne umożliwia gościom 
odbudowywanie sportowej formy, regenerację organizmu i przygoto-
wanie się do nadchodzącego sezonu. Hotel miał już okazję gościć 
zorganizowane grupy profesjonalnych sportowców, którzy szlifowali 
formę zarówno na basenie, jak i w centrum fitness. •

ROdZiNNie, 
AKTyWNie  
i SPORTOWO  
PRZeZ CAły  
ROK
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SEASIDE PARK HOTEL 
MIASTO: kołobrzeg  
GWIAZDKI: 4****
POKOJE: 210 / MIEJSCA: 450
SALE GASTRONOMICZNE: 2 / MIEJSCA: 200
SALE KONFERENCYJNE: 3 / MIEJSCA: 100
BIURO ARCHITEKTONICZNE: RDZ-A Jacek Sudak
PROJEKT WNĘTRZ: Piotr Bujnowski - Architekt oraz Biuro Projektów 
i Realizacji Maciej Ryba
DATA OTWARCIA: sierpień 2019 r.
POMYSŁ: Hotel wypoczynkowy z bogatym zapleczem sportowo-rekreacyjnym, 
skierowanym do rodzin z dziećmi oraz osób i grup aktywnych sportowo 
(rozbudowana strefa wellness & SPA z basenem, profesjonalne centrum fitness, 
ścianka wspinaczkowa).
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kwiecień 2014 Lider 
mediów hotelowych 

w Polsce

Aby złożyć zamówienie, 
na prenumeratę
wypełnij formularz 
na www.e-hotelarz.pl 
lub zadzwoń do nas 
pod numer 22 333 88 26
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Aktualności

4-gwiazdkowy hotel Heron z 80 
pokojami, salami konferencyjnymi 
na 300 osób, dwoma basenami i 

własną mariną ruszyć ma w drugiej 
połowie roku nad Jeziorem Rożnowskim 
koło Nowego Sącza. Inwestorem jest 
firma Wiśniowski, producent bram 
garażowych i ogrodzeń.
Hotel położony jest w gminie Gródek nad 
Dunajcem. Oprócz mariny hotel buduje 
też promenadę wzdłuż nabrzeża. W 
Heronie znajdzie się restauracja a la carte, 
restauracja przy promenadzie nad wodą, 
lobby bar i klub nocny. Do dyspozycji 
gości będzie też strefa SPA & Sport oraz 

baseny wewnętrzny i zewnętrzny z wido-
kiem na jezioro. Projekt hotelu przygoto-
wała pracownia architektoniczna Loesch 
z Nowego Sącza. Hotel dostał już prome-
sę 4-gwiazdek z urzędu marszałkowskie-
go. Dyrektorem generalnym hotelu jest 
Jacek Ulinowski, związany z branżą hote-
larską od blisko ćwierć wieku. Karierę 
rozpoczynał w 1990 roku w warszawskim 
hotelu Marriott. Inwestorem jest firma 
Wiśniowski, obecna na rynku od 25 lat i 
zatrudniająca ponad tysiąc pracowników. 
Należy ona do Andrzeja Wiśniowskiego, 
jednego z najbogatszych przedsiębiorców 
na Sądecczyźnie.•

HeRon nad jeziorem

Inwestorem jest producent bram i ogrodzeń
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Zimowit – nowy 
hotel w Rzeszowie 
Na początku kwietnia w Rzeszowie przy trasie A4 ruszył 

3-gwiazdkowy hotel Zimowit z 55 pokojami, w tym czte-
ry apartamenty (dwa z jacuzzi). Inwestorem jest rzeszow-

ska firma Watkem, która posiada lokalną sieć stacji benzynowych 
i stacji kontroli pojazdów.
Hotel dysponuje dwiema salami restauracyjnymi, mogącymi pomieścić 
do 300 gości, oferuje też najmłodszym ogródek dziecięcy  z zabaw-
kami i innymi atrakcjami, pod okiem profesjonalnej opiekunki. Dorosłym 
gościom proponuje lobby bar i pub oraz kręgielnię z czterema torami. 
Centrum konferencyjne składa się z  kilku sal, z  których największa 
może przyjąć do 400 osób. W hotelu jest też gabinet odnowy biolo-
gicznej i SPA z saunami (suchą i parową), jacuzzi, tepidarium, beczką 
z lodowatą wodą i masażami relaksacyjnymi i zdrowotnymi, manicure, 
pedicure oraz studiem fryzjerstwa. Rzeszowski rynek o  rozwija się 
w ostatnim czasie bardzo dynamicznie. Tylko w ciągu ostatnich dwóch 
lat otwarto tam Hilton Garden Inn, 5-gwiazdkowy Bristol Tradition, hotel 
Rzeszów i Best Western Premier, wcześniej Icam, a pod Rzeszowem 
Blue Diamond. Obecnie w Rzeszowie działa 12 hoteli 3-gwiazdkowych, 
sześć hoteli 4-gwiazdkowych i jeden 5-gwiazdkowy.  •

WieniaWa B&B W LesZnie 

Po uruchomieniu w 2009 roku 4-gwiazdkowego hotelu 
Wieniawa z 11 pokojami na Rynku w Lesznie, właści-
ciele obiektu postanowili uzupełnić ofertę o obiekt typu 

B&B, który zlokalizowany jest 250 m od Rynku. B&B Wieniawa 
znajduje się w zabytkowej kamienicy i oferuje 10 pokoi, wyposa-
żonych w  internet bezprzewodowy, zestaw gościnny z  kawą 
i herbatą i parking strzeżony. Oferuje też śniadania w cenie noc-
legu. Zakończony w tym roku remont z zachowaniem wszelkich 
wymogów konserwatorskich przywrócił pierwotny wygląd budyn-
ku. W  partii dachowej zaadaptowanej na mieszkalną powstał 
duży apartament z w pełni wyposażoną kuchnią, częścią jadal-
nianą, miejscem do pracy i odpoczynku oraz sypialnią. Apartament 
jako jedyna jednostka mieszkalna w tym obiekcie wyposażony 
został w  klimatyzację. Dodatkową cechą charakterystyczną 
apartamentu jest odsłonięcie oryginalnej konstrukcji stolarki 
starej więźby dachowej. Właścicielami obydwu Wieniaw jest firma 
Ika należąca do Izabeli i Adama Kenkelów. Adam Kenkel jest też 
współwłaścicielem dużego producenta opakowań tektury i opa-
kowań Werner Kenkel. •

Hotel należy do właścicieli lokalnej sieci stacji bezynowych

W obiekt zainwestował własciel firmy produkującej tekturę i opakowania
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Rynek hoteli konkuRsy

HOTELE ROKU 2014

A
by ułatwić gościom hotelowym wybór najlepszej oferty, za którą będzie 
stała wysoka jakość usług i oczekiwany komfort pobytu, portal rezer-
wacji hotelowych HRS.pl w 2011 roku stworzył plebiscyt Hotel Roku. 
Największą zmianą w tegorocznej edycji w stosunku do lat poprzed-
nich jest nowa kategoria, w której najlepsze hotele wybiera jury zło-

żone z travel managerów. Osoby te mają doświadczenie we współpracy z hotelami 
i  znają oczekiwania pracowników oraz firm w  zakresie zakwaterowania na czas 
podróży służbowej i organizacji konferencji lub eventów.

Spośród wszystkich hoteli znajdujących się na platformie HRS.pl do udziału 
w plebiscycie Hotel Roku zakwalifikowało się ponad 90 hoteli w kategoriach: Premiera, 
Hotele Biznesowe, Najlepszy Serwis Hotelowy, Hotele Ekonomiczne, Luksusowe, 
Design, SPA, Wypoczynkowe oraz Pałace i  Zamki. O  nominacji w  plebiscycie 
decydowały ankiety i opinie pozostawione przez klientów, którzy za pomocą porta-
lu HRS skorzystali z usług danego hotelu. 

Od listopada 2013 roku do marca 2014 roku na stronie www.hotelroku.com 
trwało otwarte głosowanie. Główną nagrodę i tytuł Hotel Roku 2014 zdobył obiekt, 
który uzyskał najwięcej głosów spośród wszystkich kategorii. Wygrał podobnie jak 
w  ubiegłym roku, zwycięzca kategorii Pałace i  Zamki. Tym razem był to Pałac 
Wiechlice. Po raz drugi przyznane zostały nagrody specjalne dla Hotelarza Roku. 
Został nim Ireneusz Węgłowski, wiceprezes Orbisu i nowy prezes Izby Gospodarczej 
Hotelarstwa Polskiego. Siecią Hotelową Roku została sieć Puro Hotel. W ubiegłym 
roku otworzyła ona w Krakowie swój drugi hotel, a w tym roku ruszyć mają obiekty 
w Poznaniu i Gdańsku. 

W trakcie gali, która odbyła się w warszawskim Ufficio Primo (niegdyś klub Ground 
Zero) wyróżniono również hotele wybrane przez Travel Managerów oraz użytkow-
ników serwisów społecznościowych. W tym roku po raz pierwszy przyznana zosta-
ła również nagroda dla hotelu, który oferuje najlepsze śniadania biznesowe w Polsce. 
O wyborze tego obiektu zdecydowali użytkownicy serwisów społecznościowych, 
głosując na śniadania oznaczone jako #HRSBusinessBreakfast. Najlepsze śnia-
dania są w Best Western Villa Aqua w Sopocie. 

Patronami plebiscytu Hotel Roku 2014 są magazyn „Forbes” i tygodnik „Newsweek”, 
a patronat branżowy nad plebiscytem objął „Hotelarz”. •

Pałac Wiechlice został Hotelem Roku 2014, Marina Golf Club Premierą Roku, Ireneusz Węgłowski Hotelarzem 
Roku, a Puro Hotel Siecią Roku – to niektóre z rozstrzygnięć 3 edycji plebiscytu na Hotele Roku organizowa-
nego przez serwis HRS. Na podstawie głosów gości hotelowych przyznano nagrody w dziewięciu katego-

riach tematycznych, rozdano też nagrody specjalne.

Laureaci plebiscytu HOTEL ROKU 2014
HOTELE BIZNESOWE
Hotele niezależne: Hotel Koronny, Zamość 
Hotele sieciowe: Parkhotel Vienna, Bielsko-Biała 
 
HOTELE DESIGN
Hotele niezależne: Solei City Boutique Hotel, Poznań 
Hotele sieciowe: Hotel Andel's, Łódź 
 
HOTELE EKONOMICZNE
Hotele niezależne: WenderEDU Business Center, Wrocław
 
HOTELE LUKSUSOWE
Hotele niezależne: Podewils Old Town, Gdańsk 
Hotele sieciowe: Hyatt Regency Warsaw (obecnie 
Regent Warsaw Hotel)
 
PAŁACE I ZAMKI
Pałac Wiechlice, Szprotawa
 
PREMIERA
Marina Golf Club, Gietrzwałd
 
NAJLEPSZY SERWIS
Hotel Aristo, Białystok
 
HOTELE SPA
Marina Golf Club, Gietrzwałd
 
HOTELE WYPOCZYNKOWE
Kościelisko Residence, Zakopane

HOTEL ROKU 2014 
Pałac Wiechlice, Szprotawa

WYBÓR TRAVEL MANAGERÓW
1. WYBÓR TRAVEL MANAGERÓW – BIZNES 
Warsaw Marriott Hotel
Hotel Angelo, Katowice
Hotel Qubus, Wrocław

2. WYBÓR TRAVEL MANAGERÓW – MICE 
InterContinental Warsaw
Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre
Narvil Conference & Spa, Serock

3. WYBÓR TRAVEL MANAGERÓW 
– NAJLEPSZY SERWIS 
Hotel Angelo, Katowice
Radisson Blu Hotel, Wrocław
Hotel Qubus, Gdańsk

NAGRODY SPECJALNE – HRS QUALITY SEAL
Willa Koba, Ustroń
Pałac Brzezina, Brzezina k. Wrocławia
Hotel Fado, Świdnica

ŚNIADANIE ROKU
Best Western Villa Aqua, Sopot
 
SIEĆ HOTELOWA ROKU
PURO Hotels 
 
HOTELARZ ROKU
Ireneusz Węgłowski – wiceprezes zarządu Orbis, 
za wieloletni wkład w rozwój polskiego hotelarstwa 
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Łukasz Dąbrowski, Ireneusz Węgłowski, Anna Dereszowska, Artur Lisowski
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i  znają oczekiwania pracowników oraz firm w  zakresie zakwaterowania na czas 
podróży służbowej i organizacji konferencji lub eventów.

Spośród wszystkich hoteli znajdujących się na platformie HRS.pl do udziału 
w plebiscycie Hotel Roku zakwalifikowało się ponad 90 hoteli w kategoriach: Premiera, 
Hotele Biznesowe, Najlepszy Serwis Hotelowy, Hotele Ekonomiczne, Luksusowe, 
Design, SPA, Wypoczynkowe oraz Pałace i  Zamki. O  nominacji w  plebiscycie 
decydowały ankiety i opinie pozostawione przez klientów, którzy za pomocą porta-
lu HRS skorzystali z usług danego hotelu. 

Od listopada 2013 roku do marca 2014 roku na stronie www.hotelroku.com 
trwało otwarte głosowanie. Główną nagrodę i tytuł Hotel Roku 2014 zdobył obiekt, 
który uzyskał najwięcej głosów spośród wszystkich kategorii. Wygrał podobnie jak 
w  ubiegłym roku, zwycięzca kategorii Pałace i  Zamki. Tym razem był to Pałac 
Wiechlice. Po raz drugi przyznane zostały nagrody specjalne dla Hotelarza Roku. 
Został nim Ireneusz Węgłowski, wiceprezes Orbisu i nowy prezes Izby Gospodarczej 
Hotelarstwa Polskiego. Siecią Hotelową Roku została sieć Puro Hotel. W ubiegłym 
roku otworzyła ona w Krakowie swój drugi hotel, a w tym roku ruszyć mają obiekty 
w Poznaniu i Gdańsku. 

W trakcie gali, która odbyła się w warszawskim Ufficio Primo (niegdyś klub Ground 
Zero) wyróżniono również hotele wybrane przez Travel Managerów oraz użytkow-
ników serwisów społecznościowych. W tym roku po raz pierwszy przyznana zosta-
ła również nagroda dla hotelu, który oferuje najlepsze śniadania biznesowe w Polsce. 
O wyborze tego obiektu zdecydowali użytkownicy serwisów społecznościowych, 
głosując na śniadania oznaczone jako #HRSBusinessBreakfast. Najlepsze śnia-
dania są w Best Western Villa Aqua w Sopocie. 

Patronami plebiscytu Hotel Roku 2014 są magazyn „Forbes” i tygodnik „Newsweek”, 
a patronat branżowy nad plebiscytem objął „Hotelarz”. •

Pałac Wiechlice został Hotelem Roku 2014, Marina Golf Club Premierą Roku, Ireneusz Węgłowski Hotelarzem 
Roku, a Puro Hotel Siecią Roku – to niektóre z rozstrzygnięć 3 edycji plebiscytu na Hotele Roku organizowa-
nego przez serwis HRS. Na podstawie głosów gości hotelowych przyznano nagrody w dziewięciu katego-

riach tematycznych, rozdano też nagrody specjalne.

Laureaci plebiscytu HOTEL ROKU 2014
HOTELE BIZNESOWE
Hotele niezależne: Hotel Koronny, Zamość 
Hotele sieciowe: Parkhotel Vienna, Bielsko-Biała 
 
HOTELE DESIGN
Hotele niezależne: Solei City Boutique Hotel, Poznań 
Hotele sieciowe: Hotel Andel's, Łódź 
 
HOTELE EKONOMICZNE
Hotele niezależne: WenderEDU Business Center, Wrocław
 
HOTELE LUKSUSOWE
Hotele niezależne: Podewils Old Town, Gdańsk 
Hotele sieciowe: Hyatt Regency Warsaw (obecnie 
Regent Warsaw Hotel)
 
PAŁACE I ZAMKI
Pałac Wiechlice, Szprotawa
 
PREMIERA
Marina Golf Club, Gietrzwałd
 
NAJLEPSZY SERWIS
Hotel Aristo, Białystok
 
HOTELE SPA
Marina Golf Club, Gietrzwałd
 
HOTELE WYPOCZYNKOWE
Kościelisko Residence, Zakopane

HOTEL ROKU 2014 
Pałac Wiechlice, Szprotawa

WYBÓR TRAVEL MANAGERÓW
1. WYBÓR TRAVEL MANAGERÓW – BIZNES 
Warsaw Marriott Hotel
Hotel Angelo, Katowice
Hotel Qubus, Wrocław

2. WYBÓR TRAVEL MANAGERÓW – MICE 
InterContinental Warsaw
Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre
Narvil Conference & Spa, Serock

3. WYBÓR TRAVEL MANAGERÓW 
– NAJLEPSZY SERWIS 
Hotel Angelo, Katowice
Radisson Blu Hotel, Wrocław
Hotel Qubus, Gdańsk

NAGRODY SPECJALNE – HRS QUALITY SEAL
Willa Koba, Ustroń
Pałac Brzezina, Brzezina k. Wrocławia
Hotel Fado, Świdnica

ŚNIADANIE ROKU
Best Western Villa Aqua, Sopot
 
SIEĆ HOTELOWA ROKU
PURO Hotels 
 
HOTELARZ ROKU
Ireneusz Węgłowski – wiceprezes zarządu Orbis, 
za wieloletni wkład w rozwój polskiego hotelarstwa 
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Łukasz Dąbrowski, Ireneusz Węgłowski, Anna Dereszowska, Artur Lisowski
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4-gwiazdkowy hotel Heron z 80 
pokojami, salami konferencyjnymi 
na 300 osób, dwoma basenami i 

własną mariną ruszyć ma w drugiej 
połowie roku nad Jeziorem Rożnowskim 
koło Nowego Sącza. Inwestorem jest 
firma Wiśniowski, producent bram 
garażowych i ogrodzeń.
Hotel położony jest w gminie Gródek nad 
Dunajcem. Oprócz mariny hotel buduje 
też promenadę wzdłuż nabrzeża. W 
Heronie znajdzie się restauracja a la carte, 
restauracja przy promenadzie nad wodą, 
lobby bar i klub nocny. Do dyspozycji 
gości będzie też strefa SPA & Sport oraz 

baseny wewnętrzny i zewnętrzny z wido-
kiem na jezioro. Projekt hotelu przygoto-
wała pracownia architektoniczna Loesch 
z Nowego Sącza. Hotel dostał już prome-
sę 4-gwiazdek z urzędu marszałkowskie-
go. Dyrektorem generalnym hotelu jest 
Jacek Ulinowski, związany z branżą hote-
larską od blisko ćwierć wieku. Karierę 
rozpoczynał w 1990 roku w warszawskim 
hotelu Marriott. Inwestorem jest firma 
Wiśniowski, obecna na rynku od 25 lat i 
zatrudniająca ponad tysiąc pracowników. 
Należy ona do Andrzeja Wiśniowskiego, 
jednego z najbogatszych przedsiębiorców 
na Sądecczyźnie.•

HeRon nad jeziorem

Inwestorem jest producent bram i ogrodzeń
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Zimowit – nowy 
hotel w Rzeszowie 
Na początku kwietnia w Rzeszowie przy trasie A4 ruszył 

3-gwiazdkowy hotel Zimowit z 55 pokojami, w tym czte-
ry apartamenty (dwa z jacuzzi). Inwestorem jest rzeszow-

ska firma Watkem, która posiada lokalną sieć stacji benzynowych 
i stacji kontroli pojazdów.
Hotel dysponuje dwiema salami restauracyjnymi, mogącymi pomieścić 
do 300 gości, oferuje też najmłodszym ogródek dziecięcy  z zabaw-
kami i innymi atrakcjami, pod okiem profesjonalnej opiekunki. Dorosłym 
gościom proponuje lobby bar i pub oraz kręgielnię z czterema torami. 
Centrum konferencyjne składa się z  kilku sal, z  których największa 
może przyjąć do 400 osób. W hotelu jest też gabinet odnowy biolo-
gicznej i SPA z saunami (suchą i parową), jacuzzi, tepidarium, beczką 
z lodowatą wodą i masażami relaksacyjnymi i zdrowotnymi, manicure, 
pedicure oraz studiem fryzjerstwa. Rzeszowski rynek o  rozwija się 
w ostatnim czasie bardzo dynamicznie. Tylko w ciągu ostatnich dwóch 
lat otwarto tam Hilton Garden Inn, 5-gwiazdkowy Bristol Tradition, hotel 
Rzeszów i Best Western Premier, wcześniej Icam, a pod Rzeszowem 
Blue Diamond. Obecnie w Rzeszowie działa 12 hoteli 3-gwiazdkowych, 
sześć hoteli 4-gwiazdkowych i jeden 5-gwiazdkowy.  •

WieniaWa B&B W LesZnie 

Po uruchomieniu w 2009 roku 4-gwiazdkowego hotelu 
Wieniawa z 11 pokojami na Rynku w Lesznie, właści-
ciele obiektu postanowili uzupełnić ofertę o obiekt typu 

B&B, który zlokalizowany jest 250 m od Rynku. B&B Wieniawa 
znajduje się w zabytkowej kamienicy i oferuje 10 pokoi, wyposa-
żonych w  internet bezprzewodowy, zestaw gościnny z  kawą 
i herbatą i parking strzeżony. Oferuje też śniadania w cenie noc-
legu. Zakończony w tym roku remont z zachowaniem wszelkich 
wymogów konserwatorskich przywrócił pierwotny wygląd budyn-
ku. W  partii dachowej zaadaptowanej na mieszkalną powstał 
duży apartament z w pełni wyposażoną kuchnią, częścią jadal-
nianą, miejscem do pracy i odpoczynku oraz sypialnią. Apartament 
jako jedyna jednostka mieszkalna w tym obiekcie wyposażony 
został w  klimatyzację. Dodatkową cechą charakterystyczną 
apartamentu jest odsłonięcie oryginalnej konstrukcji stolarki 
starej więźby dachowej. Właścicielami obydwu Wieniaw jest firma 
Ika należąca do Izabeli i Adama Kenkelów. Adam Kenkel jest też 
współwłaścicielem dużego producenta opakowań tektury i opa-
kowań Werner Kenkel. •

Hotel należy do właścicieli lokalnej sieci stacji bezynowych

W obiekt zainwestował własciel firmy produkującej tekturę i opakowania
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Dobre samopoczucie od Westina

M
arka westin zainaugurowała roczną kampanię 
pod hasłem „ruch dobrego samopoczucia”, 
której celem będzie poprawa jakości życia gości 
oraz pracowników swoich hoteli.

21 marca, w dniu globalnej inauguracji kampanii, 
pracownicy Westina w  Warszawie wzięli udział w  medytacji, która 
odbyła się na dachu hotelu. Tego dnia hotele Westin na całym świecie 
otworzyły swoje drzwi i zachęcały gości, partnerów biznesowych i pra-
cowników do odkrycia sposobów na dobre samopoczucie. 

Następnie w ramach Tygodnia Dobrego Samopoczucia prawie 200 
obiektów zorganizowało wydarzenia otwarte, takie jak biegi RunWestin, 
mini zabiegi w Heavenly Spa degustacje dań SuperFoods & Juice Bar, 
sesje jogi itp. Do 27 marca w hotelowym lobby w Warszawie można 
było oglądać westinowskie Niebiańskie Łóżko oraz produkty charak-
terystyczne dla marki. 

W globalny program Ruch Dobrego Samopoczucia Westin Hotels 
& Resorts zainwestuje 15 mln dol. W ramach inicjatywy marka zapro-
ponuje programy opracowane z  partnerami specjalizującymi się 
w dziedzinie dobrego samopoczucia. Programy te będą się koncen-
trować na sześciu filarach wellnessu marki Westin: Poczuj się lepiej, 
Ćwicz lepiej, Pracuj lepiej, Jedz lepiej, Śpij lepiej i Odpoczywaj lepiej.

Przy okazji premiery programu ogło-
szono pierwszego partnera kampanii 
– firmę Headspace, eksperta w dziedzi-
nie zdrowia i dobrego samopoczucia. 
Założyciel firmy Headspace i specjalista 
od medytacji Andy Puddicombe będzie 
przewodniczył inicjatywom, których 
motto brzmi „Poczuj się lepiej”. Można 
się będzie np. z nim umówić za pośred-
nictwem Twitera na 10-minutowe medy-
tacje w Nowym Jorku w ramach akcji 
„Tweet It If You Need It”. 

Westin to pierwsza marka hotelowa, która wprowadza program 
medytacji. Inicjatywa Ruch Dobrego Samopoczucia jest naturalną 
kontynuacją zaangażowania marki w promocję zrównoważonego życia 
i  dobrego samopoczucia. Globalne partnerstwo z  SuperFoodsRx 
oferuje potrawy bogate w witaminy, składniki mineralne i przeciwutle-
niacze, które na dodatek świetnie smakują. Również wystrój wnętrz 
inspirowany naturą i m.in. zapach białej herbaty, stworzony specjalnie 
dla marki Westin – dostępny również w kosmetykach – mają stanowić 
relaks po trudach podróży. • Anna Patoleta
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