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być szansą inwestycyjną dla wyspecjalizowanych 
funduszy). Natomiast można je traktować jako górny 
wyznacznik transakcji hotelarskich na polskich rynkach. 
I rekordowe hotele, jak np. Sheraton Grand Kraków, 
sprzedawane były po ok. 300 tys. euro za pokój 
(ale było to przed pandemią). Więc na razie takich 
transakcji w  tym roku nie ma, chociaż kilka było 
wcześniej mocno zaawansowanych. 

Na pewno rynek „wtórnego obrotu” hotelami 
urośnie, ale będzie on dotyczył raczej mniejszych 
hoteli w  nieoczywistych lokalizacjach. Chociaż 
zapewne trzeba się też liczyć z kilkoma spektakular-
nymi bankructwami. 

Natomiast jak najbardziej żywy będzie obrót 
hotelami wysokojakościowymi, bo jak stwierdza 
agencja JLL, co można odnieść do całego rynku 
inwestycji i  transakcji hotelowych: „Bez wątpienia 
globalna pandemia uświadomiła nowe zagrożenia 
dla sektora hotelowego i zupełnie nową ich skalę. 
Nie oznacza to jednak, że hotele stały się mniej 
atrakcyjne, ale jedynie to, że te nowe ryzyka będą 
uwzględniane w podejmowaniu decyzji inwestycyj-
nych na poziomie zabezpieczeń zarówno operacyj-
nych, jak i biznesowych”. 

Hotel jako proces  
inwestycyjny

Ale najpierw taki hotel, który można dobrze 
sprzedać, trzeba wybudować. I już tu pojawia się 
wiele problemów. Pierwszym, który można potrak-
tować jako sito selekcyjne, jest zdobycie finansowa-
nia. Nierzadko bywa, że po ogłoszeniu inwestycji 
ona nie rusza, bo inwestor dopiero szedł po kredyt 
do banku. I nie dostał. 

Kolejnym jest sama budowa, czyli jeszcze do 
niedawna znalezienie wykonawców, ludzi i mate-
riałów nie po paskarskich cenach. Teraz to bardziej 
pytanie – zatrudniać do nowej/kontynuacji inwe-

stycji? Czekać? Pracować dalej nad projektem, czy 
na razie odłożyć wszystko na później? Na kiedy?

Znowu, każdy musi odpowiedzieć sobie sam 
– na jakim poziomie zaawansowania jest inwestycja, 
ile już wydał, a ile ma jeszcze do wydania, jak stoi 
z bezpiecznym finansowaniem, no i wreszcie, last 
but not least, jak bardzo wierzy w swój produkt 
i w to, że go wcześniej dobrze przemyślał. Wie, 
kto tam będzie mieszkał, na czym hotel będzie 
zarabiał, i  ma szacunki budżetu na dwa lata od 
uruchomienia (które jest w stanie pokrywać).

Jak zrobić,  
żeby hotel był zyskowny

Najpierw trzeba go wybudować zgodnie ze 
standardami i  najlepiej zgodnie z  zaplanowanymi 
kosztami, bo ma to potem wpływ na rentowność 
hotelu. Od razu pojawia się kwestia działki – czy 
inwestor ją ma, czy chce kupić pod inwestycje? 
A  już to potrafi zróżnicować koszty inwestycji 
o  10-20 proc., na najlepszych rynkach nawet 
więcej. 

Ale zostawmy to. Jeśli chodzi o samą inwesty-
cję i jej budżet, można było wcześniej kierować się 
takim benchmarkiem, o jakim pisze Maciej Knyrek, 
ekspert od inwestycji i zarządzania hotelami: 

„Na podstawie moich najlepszych doświadczeń 
z ostatnich pięciu lat średni koszt budowy jednego 
pokoju hotelowego w  standardzie trzech czy 
czterech gwiazdek wynosi od 350 tys. do 
400 tys. zł. Dodatkowo należy założyć około 
35 tys. zł/pokój na FF&E i 10-12 tys. zł/pokój na 
wydatki związane z OS&E” (co to FF&E i OS&E 
można się dowiedzieć w artykule autora).

Jak te koszty wyglądają teraz? Przy inwestycjach, 
które trwały i miały się ku końcowi, raczej się nie 
zmieniły. Pytanie, jak będą wyglądały te koszty 
budowy w nowo uruchamianych inwestycjach albo 

tych, które mogą dopiero teraz wyjść spod ziemi. 
I to jest jeden z pozytywnych aspektów pandemii 
– bo powinny spaść. Podobnie jak ceny materiałów 
budowlanych i robocizny. Więc jeśli ma się swoje 
fundusze – i pomysł – to nic, tylko budować. 

Ale jak ostrzega kolejny ekspert ds. inwestycji 
hotelarskich Bogdan Czajkowski w  tekście we 
wrześniowym „Hotelarzu”, trzeba uważać na 
pułapki niskiej ceny:

„Bywa, że w trakcie postępowania przetargo-
wego lub zapytania ofertowego inwestor otrzymu-
je oferty w rażąco niskich cenach, odbiegające od 
pozostałych nawet o  30-50 proc. Co gorsza, 
czasami firma składająca taką ofertę godzi się bez 
większych oporów na spełnienie dodatkowych 
oczekiwań inwestora”.

„Są wykonawcy, którzy specjalizują się w takich 
zaniżonych na etapie przetargu ofertach i mają swoją 
strategię działania, która ma im przynieść dodatkowe 
dochody na późniejszych etapach inwestycji, a one 
skompensują im zaniżone ceny w  kosztorysie 
umownym”. 

„Niestety na rynku są firmy znane z oszustw czy 
nieuczciwych praktyk w stosunku do podwykonaw-
ców czy dostawców. Wykorzystywane są wszelkie 
preteksty do nieregulowania należnych płatności. 
Większość inwestorów niechętnie wchodzi w rolę 
arbitra i na ogół pozostaje z boku w czasie sporów 
wynikających z takich działań”.

Ale na końcu to wszystko zależy od inwestora 
– jego podejścia i profesjonalizmu, i to jest akurat 
prawda uniwersalna, chociaż może obecnie jeszcze 
bardziej się będzie sprawdzała. 

Że to „sam inwestor jest kluczową postacią 
procesu inwestycyjnego, a  jego profesjonalizm, 
wiarygodność, decyzyjność, umiejętność wyboru 
i słuchania doświadczonych osób i firm oraz zdolność 
do współpracy z nimi opartej na szacunku i uczci-
wości przekłada się istotnie na szanse odniesienia 
sukcesu” – jak pisze Bogdan Czajkowski już w „ABC 
Inwestycji”. A np., co wcale nierzadkie, „są inwe-
storzy, którzy lubują się w ciągłym wprowadzaniu 
zmian w  projekcie, czasem do samego końca 
inwestycji, nie patrząc na konsekwencje, choćby dla 
kosztów czy terminów. Do tego oczekują, że 
wpiszą się one zawsze w ceny ryczałtowe”.

O tych i wielu innych kwestiach związanych 
z  inwestycją hotelarską – w tych i nie tylko tych 
czasach – piszemy w tym wydaniu „ABC Inwestycji 
Hotelowych. Buduj Hotel 2020/21”.

to buduJ hotel, czy nie buduJ?
Up to you. My tylko dostarczamy profesjonal-

ne narzędzia do podjęcia decyzji w postaci najbar-
dziej rzetelnych tekstów najlepszych ekspertów od 
inwestycji hotelarskich na rynku. Na tej podstawie 
niech każdy inwestor sam rozważy swoją inwestycję. 
Oby było tych inwestycji jak najwięcej, bo na końcu 
to jest naprawdę bardzo dochodowy biznes. Ale 
na początku bardzo trudny i kosztochłonny. Nawet 
bardziej, niż niedoświadczony inwestor może 
przewidywać na starcie.

Rafał Szubstarski

Well well well, mr Anderson 
– inwestycja hotelarska w obecnych 
czasach… To na pewno wyzwanie 

– szczególnie dla tych, którzy byli 
na końcu procesu inwestycyjnego, 

więc i tak muszą wprowadzić ją 
na rynek (tylko w Warszawie po 

wybuchu pandemii weszło/wchodzi 
do końca roku 8-10 hoteli z ok. 

1,5 tys. pokoi). Ale równie wiele 
jest inwestycji w fazie początkowej 

– fundamenty, pierwsze 
kondygnacje (część z nich została 

zamrożona, część jest 
kontynuowana), a także w fazie 

koncepcyjnej – teraz główne 
pytanie: budować czy nie? 

Każdy inwestor i  hotelarz inaczej musi 
sobie odpowiedzieć na to pytanie. 
A  ta odpowiedź zależy od wielu 
czynników, z dwoma podstawowymi. 

Ale zanim do nich przejdę, nie powstrzymam się 
przed zacytowaniem swojego własnego leadu w tym 
samym dodatku sprzed 12 miesięcy, bo on lepiej 
nawet pokazuje, jak zmieniła się sytuacja na rynku 
inwestycji w hotelarstwie od wszystkich liczb. 

Wrzesień 2019. Pierwszy akapit dodatku „ABC 
Inwestycji Hotelowych. Buduj Hotel 2019/20”: 
„Koszt inwestycji hotelowej rośnie niemal z miesiąca 
na miesiąc. Spowodowane jest to dwoma czynni-

kami, które nałożyły się na siebie. Z jednej strony 
– boomem inwestycyjnym (nie tylko w hotelarstwie), 
co przekłada się na gwałtowny wzrost cen wszyst-
kich materiałów budowlanych oraz na problemy ze 
znalezieniem wykonawców. Z drugiej – spadkiem 
(a praktycznie likwidacją) bezrobocia, co przekłada 
się na to, że nie ma kto pracować na budowach, 
więc drastycznie rosną też koszty robocizny. W efek-
cie trudno jest zaplanować budżet inwestycji, bo 
dzisiejsze wyliczenia jutro tracą sens. Jednak zapla-
nować go jakoś trzeba, żeby oszacować też, kiedy 
ta inwestycja ma szansę się zwrócić”. 

 Tak zmienił się świat inwestycji hotelarskich 
w  ciągu 12 miesięcy, a wręcz w  ciągu sześciu. 
Wracając do dwóch czynników (podstawowych 
zawsze, ale teraz szczególnie), od których zależy 
powodzenie inwestycji hotelarskiej, rozumiane też 
jako zyski w okresie funkcjonowania, są to:

– po pierwsze –  zabezpieczone finansowanie 
na budowę, ale i  – o  czym inwestorzy często 
zapominają – na otwarcie i prowadzenie obiektu 
w pierwszym okresie,

– po drugie – czy sam inwestor jest wystarcza-
jąco dobrze przygotowany profesjonalnie do funk-
cjonowania w  bardzo konkurencyjnym biznesie 
hotelarskim. Innymi słowy, czy ma doświadczenie 
albo otoczył się ludźmi mającymi doświadczenie 
w inwestycjach i operacjach hotelarskich. 

Bo inwestycja hotelarska to jedna z najbardziej 
skomplikowanych inwestycji w branży nieruchomo-
ściowej, szczególnie biorąc pod uwagę jej okres 
zwrotu – gdy mieszkaniówka zwraca się od razu, 
biura są proste i  co do wyposażenia, i  co do 
czynszu, powierzchnie handlowe również nieskom-
plikowane, a w hotelarstwie trzeba postawić, mówiąc 
obrazowo, sto małych mieszkań i  sprzedawać je 
codziennie. Pamiętając przy tym, że to jest też 
gastronomia, konferencje, wellness, a  sukces jest 

składową umiejętnego połączenia tych elementów 
w  zależności od wyboru lokalizacji i  sprawnego 
procesu budowlanego (mieszczącego się w założo-
nym budżecie, a  już to się rzadko udaje). I  od 
zmieniającej się sytuacji na rynku, czasami z dnia na 
dzień, jak ostatnio (ale w ramach pocieszenia, na to 
nikt nie był przygotowany). 

Temu poświęcone są nasze coroczne dodatki 
„ABC Inwestycji Hotelowych. Buduj Hotel”, które 
dołączamy do wrześniowych „Hotelarzy”. 
Pokazujemy w nich krok po kroku, jak zaplanować 
inwestycję, jak ją sprawnie przeprowadzić, sfinanso-
wać, wyposażyć i poprowadzić, aby jak najszybciej 
przynosiła zysk. Ta edycja jest specjalna, bo w cza-
sach COVID, ale:

– po pierwsze – to nie pierwszy kataklizm 
w historii, a hotelarstwo nadal będzie istniało, choć 
niewątpliwie w trochę nowej rzeczywistości; 

– po drugie – budowa i prowadzenie inwe-
stycji i hotelu rządzą się wciąż tymi samymi prawami, 
trzeba je tylko lekko dopasować do różnych 
wymogów, reżimów i zmian w grupach docelowych 
i samym produkcie. 

Hotel jako produkt  
inwestycyjny

No właśnie, bo na samym końcu, czy może na 
samym początku hotel jest produktem na rynku, 
również inwestycyjnym. I powinien być tak prowa-
dzony, żeby właściciel, gdy będzie chciał go 
sprzedać, bo np. się znudził (nie mówiąc już o tym, 
że w obecnych czasach wielu musi), to jeszcze na 
tym zarobi po zliczeniu wszystkich nakładów. 
Najlepszymi produktami hotelowymi interesują się 
fundusze inwestycyjne – ale tu już mowa o dużych, 
kilkusetpokojowych hotelach sieciowych w centrach 
Warszawy i  Krakowa (natomiast teraz najbardziej 
poszkodowanych w czasach COVID, co też może 

ABC
inwestycji  

hotelarskiej
– teraz
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na etapie wizji pełne, odpowiedzialne finanso-
wanie całego procesu – od projektowania do 
przynajmniej 12 miesięcy po uruchomieniu.

Rozpoczynając proces inwestycyjny, jak 
w każdym innym przypadku, inwestor powinien 
określić precyzyjnie budżet całej inwestycji, 
podliczyć, jakimi środkami dysponuje i ile chce 
przeznaczyć na wybudowanie, uruchomienie 
i  prowadzenie hotelu. Proces inwestycyjny 
wymagający intensywnego finansowania dzielimy 
na trzy podstawowe etapy. Czas trwania tych 
etapów jest uzależniony od sprawności plano-
wania, rozmiarów inwestycji, finansowania 
i organizacji procesu.

1. Budowa – zwykle 24 miesiące, chociaż 
znam budowy zakończone w 12 miesięcy lub 
trwające ponad 36 miesięcy.

2. Pre-opening – minimum sześć do 12 
miesięcy. Im lepiej zorganizowany pre-opening, 
tym lepszy start operacyjny hotelu.

3. Uruchomienie – od sześciu do 24 mie-
sięcy po otwarciu hotelu.

Podczas planowania budżetu inwestorzy, 
szczególnie spoza branży hotelarskiej, mają ten-
dencję do koncentrowania się tylko na pierwszym 
etapie, czyli na zapewnieniu środków wystarcza-
jących na wybudowanie i wyposażenie obiektu 
w tzw. FF&E. Zapominają o kosztach OS&E, 
pierwszym zatowarowaniu oraz kosztach okresu 
pre-opening i uruchomienia, kiedy hotel co praw-

da już przyjmuje gości, ale koszty funkcjonowania 
przekraczają wpływy ze sprzedaży.

Wizja – dla kogo buduję? 
Pomnik?

Bardzo kuszące jest wybudowanie hotelu 
dla siebie i tak, jak JA chcę. Spotkałem się już 
z określeniem inwestora, że hotel ma być zwień-
czeniem osiąganych sukcesów biznesowych. 
Swoistym pomnikiem.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli inwestor 
traktuje budowę hotelu jako inwestycję, on sam, 
jego rodzina i znajomi nie będą raczej główną 
grupą gości hotelu. Hotel to przedsięwzięcie 
biznesowe, które ma zapewnić zwrot z inwe-
stycji. Inwestycje hotelarskie to inwestycje 
długoterminowe, bardzo podatne na nawet 
najdrobniejsze wahania koniunktury lokalnej 
i światowej.

Pomysł inwestora jest niesamowicie istotny 
z punktu widzenia emocjonalnego, jednak musi 
być wzbogacony o pomysł na spełnienie ocze-
kiwań gości, których hotel będzie obsługiwał.

Planowanie inwestycji  
– architekt, hotelarz,  
PraWnik, reżyser śWiatła

W pierwszej części planowania inwestycji 
budujemy zespół wsparcia procesu. Najważ-
niejszymi osobami angażowanymi w pierwszym 

etapie są architekt, kierownik projektu, hotelarz, 
doradca inwestycyjny, inwestor zastępczy, 
prawnik. Dobór osób lub instytucji do każdej 
roli powinien być gruntownie przemyślany. 
Najlepiej, aby członkowie zespołu mieli 
doświadczenie z  innych podobnych przed-
sięwzięć, cechowali się kreatywnością, 
potrafili dyskutować i podejmować wyzwania. 
Muszą być autentycznym wsparciem dla 
inwestora.

Sugeruję do zespołu projektu w późniejszym 
okresie dołączyć także reżysera światła oraz 
akustyka. Osoby te muszą być niezależne i nie 
mogą być powiązane z którymkolwiek dostaw-
cą. W roli reżysera światła świetnie sprawdza-
ją się osoby projektujące sceny świetlne dla 
różnego rodzaju instytucji kultury: teatru, opery, 
telewizji. Analogicznie w roli akustyka powinno 
się zatrudnić osoby zajmujące się nagłośnieniem 
sal koncertowych, teatrów itp.

Ale od początku – co ma piernik 
do wiatraka albo co ma 
COVID do budowy hoteli? 
Przede wszystkim zachęcam do 

tego, aby popatrzeć w przyszłość z optymizmem 
lub przynajmniej z odrobiną optymizmu. Hotele 
budujemy na lata, mam na myśli wiele, wiele 
lat. Wykorzystajmy najbliższy czas na obserwa-
cje, najlepsze praktyki, zdobycie wiedzy 
i właściwe przygotowanie inwestycji.

Kiedy budować, jak nie w czasie kryzysu?

inWestor – dlaczego hotel?
W  czasach pandemii to pytanie jeszcze 

bardziej nurtuje wyobraźnię potencjalnego 
inwestora. Ostatnie miesiące po raz kolejny 
boleśnie potwierdzają, jak wymagającym i trud-
nym biznesem jest budowa i  prowadzenie 
hotelu. Sukcesy biznesowe w głównych intere-
sach inwestora nie zawsze przekładają się na 
sukces w hotelarstwie. Należy przede wszyst-
kim poznać specyfikę branży ze wszystkimi jej 
zaletami i wyzwaniami. Ponadto zapewnić już 

NA podstAwie moich NAjlepszych 
doświadczeń z ostatnich pięciu lat średni 

koszt budowy jednego pokoju 
hotelowego w standardzie trzech  

czy czterech gwiazdek wynosi  
od 350 tys. do 400 tys. zł. dodatkowo 

należy założyć około 35 tys. zł/pokój  
na FF&e i 10-12 tys. zł/pokój  

na wydatki związane z os&e

Maciej Knyrek

„Dziwne, dziwne czasy” – od 
kilku miesięcy odmieniamy to 

stwierdzenie na różne 
sposoby. Niektórzy pogrążają 
się w marazmie i beznadziei, 

a tymczasem powinniśmy 
raczej – bo co innego nam 

zostało – zidentyfikować 
szanse, jakie w związku 

z COVID-19 pojawiają się 
w każdej dziedzinie życia. 
Również w hotelarstwie. 

Wydaje się, jak gdyby higiena 
i bezpieczeństwo epidemiczne 

naszych gości, pracowników 
i dostawców wymyślono 

dopiero w marcu 2020 r. 
Tymczasem przecież czystość 
i bezpieczeństwo są naszym 

priorytetem od zawsze. 
Procesy planowania inwestycji 

i budowy hoteli od zawsze 
oparte są właśnie m.in. na 

tych podstawowych zasadach.

project manager 
jest absolutnie 

kluczową osobą 
do zatrudnienia 

w zespole budują-
cym hotel.  

kierownik projektu 
powinien zacząć 
pracę najpóźniej 
w momencie, kiedy 

rozpoczyna się 
poszukiwanie 

dostawców wypo-
sażenia poszcze-
gólnych Funkcji 
hotelu. powinien 

być aktywnym 
uczestnikiem 

procesu projekto-
wania technologii 

niskich prądów 
i technologii 

kuchni
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układ funkcjonalny hotelu  
– zacząć od zaPlecza

Często inwestorzy i  mniej doświadczeni 
architekci zastanawiają się, od czego zacząć 
projektowanie hotelu. Największe sieci hotelo-
we sugerują: zacznij od heart of house. Co to 
jest to serce hotelu? To jest to wszystko, czego 
nie widać, a co stanowi o sprawności funkcjo-
nowania obiektu.

Najpierw zaprojektuj zaplecza, lokalizację 
szatni pracowniczych, dróg ewakuacyjnych, 
komunikacji i dostaw, administracji, magazynów, 
kuchni, uwzględnij bezpieczeństwo życia i poża-
rowe, tzw. FLS (Fire Life Safety). Planowanie 
układu funkcjonalnego hotelu nie jest łatwe 
i wymaga czasu. W procesie powstaje przynaj-
mniej kilka wersji układu funkcjonalnego. W wyni-
ku konsultacji i dyskusji z zespołem projektowym 
wybierana jest wersja optymalna. Podstawową 
zasadą projektowania funkcji hotelu jest: każdy 
metr kwadratowy powinien zarabiać lub mieć 
wpływ na obniżenie kosztów operacyjnych.

Podoba mi się pomysł jednego z architektów 
o rozpoczynaniu planowania od nanoszenia na 
obrys każdego piętra kolorowych plam repre-
zentujących poszczególne funkcje hotelu. Na 
przykład kolor zielony – strefa pracowników, 
żółty – kuchnia i magazyny, fioletowy – poko-
je, niebieski –pomieszczenia techniczne itd. Na 
razie nakładamy plamy bez konkretnych kresek, 
wielkości czy liczby pokoi, restauracji, lobby, 
baru. Próbujemy znaleźć optymalne wykorzy-
stanie przestrzeni.

ergonomia Pracy hotelu
Podczas tego planowania należy pomyśleć 

o ergonomii pracy – koszty personelu stanowią 
dzisiaj często ponad 30 proc. kosztów hotelu. 
Warto pomyśleć, że każdy dodatkowy kurs 
pracownika do oddalonego od kuchni magazy-
nu generuje dodatkowe roboczominuty kucharza. 
Takich kursów podczas zmiany jest kilka lub 
kilkanaście. Przez miesiąc zbierze się parę godzin.

Ważna jest także np. wielkość wydawki 
kuchennej oraz jej odległość od restauracji lub 
sali bankietowej. Znaczenie ma wielkość i loka-
lizacja magazynów. Niestety często popełnia-

nym błędem jest np. brak magazynów mebli 
konferencyjno-bankietowych i bielizny bankie-
towej. Te magazyny powinny mieć odpowied-
nią wielkość do pomieszczenia sztaplowanych 
krzeseł, składanych stołów itd. Powinny znaj-
dować się w pobliżu sal konferencyjnych. Innym 
problemem są niewystarczające magazyny 
działu obsługi pokoi.

technologia  
niskoPrądoWa…

Jednym z  najistotniejszych elementów 
projektowania jest zaplanowanie technologii 
niskoprądowej (technologia przeciwpożarowa, 
Wi-Fi, CCTV, TV). Warto zaprojektować 
trochę więcej punktów dostępu do internetu, 
przyłączy kamer, położyć trochę więcej kabla. 
Da nam to elastyczność na przyszłość na 
wypadek nieprzewidzianego pomysłu w fazie 
wykańczania hotelu tuż przed otwarciem.

Zdarzało mi się usłyszeć pytanie/sugestię 
inwestora na tydzień przed uruchomieniem: na 
tej ścianie w barze chciałbym powiesić dodat-
kowy duży telewizor. Jakież było zdziwienie, 
kiedy okazało się, że najbliższy kabel znajduje 
się kilkanaście metrów od tego miejsca. Firmy 
zajmujące się dostarczaniem technologii AV 
i Wi-Fi do hoteli zaproszone właśnie na tym 
etapie z pewnością doradzą i pomogą zapro-
jektować technologię niskoprądową.

…i technologia kuchni
Innym istotnym miejscem do zaprojektowania 

już w  tej fazie jest technologia kuchni. 
Zatrudnienie specjalistów zajmujących się tech-
nologią kuchni zapewni inwestorowi sprawne 
spełnienie wymogów sanitarnych, w obecnych 
czasach COVID-19 tak bardzo istotnych, 
i uzyskanie akceptacji projektu technologicznego 
kuchni przez sanepid.

Specjalista technolog kuchni wspólnie z sze-
fem kuchni dobierze sprzęt, a wyselekcjonowa-
ny dostawca określi jej energochłonność. To nie 
oznacza, że już teraz musimy zatrudnić szefa 
kuchni – będzie na to czas na etapie pre-ope-
ning. Obecnie potrzebujemy jego konsultacji.

Dobór wyposażenia kuchni pomoże projek-
tantowi dobrać i umiejscowić odpowiedniej mocy 
przyłącza prądu i  gazu oraz zaprojektować 
wentylację. W  ostatnim czasie coraz częściej 
spotykam się ze zdaniem szefów kuchni o wyż-
szości gotowania na indukcji nad gotowaniem na 
gazie. Z pewnością oba rozwiązania mają swoje 
zalety i wady. Z punktu widzenia bezpieczeństwa 
pożarowego gotowanie na gazie wymaga więk-
szych zabezpieczeń (np. system gaszenia 
ANSUL), bardziej zaawansowanych pochłania-
czy i okapów, kanałów wentylacyjnych o więk-
szych przekrojach, a w okresie eksploatacji czę-
stego ich czyszczenia ze względu na osadzające 
się w  kanałach łatwopalne drobiny tłuszczu. 
Wszytko to ma wpływ na koszt inwestycji. Zaletą 
jest na pewno różnica w koszcie paliwa gazowe-
go w porównaniu z kosztem energii elektrycznej.

Z kolei zastosowanie technologii indukcyjnej 
jest droższe na poziomie zakupu samych kuche-
nek, ale już pozostałe elementy są bezpieczniej-
sze i mniej kosztowne. Nawet zużycie energii 
jest warte zainteresowania – gotowanie na 
indukcji jest szybsze, generuje mniej oparów, 
okap nie działa z  taką intensywnością jak 

należy pomyśleć 
o ergonomii 

pracy – koszty 
personelu 

stanowią często 
ponad 30 proc. 

kosztów hotelu. 
warto pomyśleć, 

że każdy 
dodatkowy kurs 

pracownika  
do oddalonego 

od kuchni 
magazynu 

generuje 
dodAtkowe 

roboczominuty 
kucharza. takich 
kursów podczas 
zmiANy jest kilkA 
lub kilkanaście

ETAPY PROCESU INWESTYCYJNEGO
Proces inwestycyjny wymagający intensywnego finansowania dzielimy na trzy podstawowe etapy. Czas 

trwania tych etapów jest uzależniony od sprawności planowania, rozmiarów inwestycji, finansowania i organizacji 
procesu.

1. Budowa – zwykle 24 miesiące, chociaż są budowy zakończone w 12 miesięcy lub trwające ponad 36 miesięcy.
2. Pre-opening – minimum sześć do 19 miesięcy. Im lepiej zorganizowany pre-opening, tym lepszy start opera-

cyjny hotelu.
3. Uruchomienie – od sześciu do 24 miesięcy po otwarciu hotelu.
Podczas planowania budżetu inwestorzy, szczególnie spoza branży hotelarskiej, mają tendencję do koncentrowania 

się tylko na pierwszym etapie, czyli na zapewnieniu środków wystarczających na wybudowanie i wyposażenie obiektu 
w tzw. FF&E. Zapominają o kosztach OS&E, pierwszym zatowarowaniu oraz kosztach okresu pre-opening i uruchomienia, 
kiedy hotel co prawda już przyjmuje gości, ale koszty funkcjonowania przekraczają wpływy ze sprzedaży.
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w przypadku gotowania na gazie, czyli zuży-
wamy mniej energii. Dlatego tak ważne jest 
porównanie energochłonności kuchni przed 
podjęciem decyzji o wyborze wersji.

Do funkcjonalnego projektowania zaliczam 
także przemyślaną lokalizację szachtów technicz-
nych gwarantujących – z jednej strony – kom-
fort mieszkania dla gości, z  drugiej – łatwy 
dostęp dla obsługi w razie awarii. Tak np. jedną 
z  podstawowych zasad jest lokalizowanie 
pionów kanalizacyjnych od strony korytarza, 
aby zapewnić dostęp do nich bez konieczno-
ści wchodzenia przez obsługę do pokoju gościa. 
Ze względu na bezpieczeństwo terrorystyczne 
pamiętajmy o  lokalizowaniu innych szachtów, 
np. elektrycznych lub wentylacyjnych, w spo-
sób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.

lokalizacja – lokalizacja, 
lokalizacja

Lokalizacja to klucz do sukcesu. Kemmons 
Wilson, założyciel sieci Holiday Inn, mawiał, 
że większość gości jest widoczna z  dachu 
hotelu w  promieniu 500 m. Na znaczenie 
lokalizacji powinniśmy patrzeć oczami przyszłych 
gości. Nie zawsze można i trzeba być w cen-
trum miasta lub w pobliżu lokalnego zabytku. 
Wszystko zależy od celu podróży. Zastanówmy 
się, dla kogo nasza lokalizacja będzie miała 
znaczenie, i to właśnie z myślą o tych gościach 
zaprojektujmy nasze usługi.

Podstawowy podział charakteru obiektów 
ze względu na ich lokalizację można określić 
w następujący sposób:

– wypoczynkowe – zlokalizowane przede 
wszystkim w atrakcyjnych turystycznie miejscach 
nad morzem, w górach, nad jeziorami, z dala 
od zgiełku dużych miast, biurowców, fabryk; 
w pobliżu atrakcji zapewniających wypoczynek;

– biznesowe – najczęściej zlokalizowa-
ne w sercach miast lub w dystryktach przemy-
słowych i  biznesowych, w  pobliżu lotnisk 
i hubów komunikacyjnych;

– konferencyjne – podobnie jak biznesowe 
z naciskiem na dostępność; w pobliżu dużych sal 
konferencyjnych i kongresowych i/lub hal targowych;

– mieszane – w  lokalizacjach łączących 
wypoczynek z biznesem.

Oczywiście podział ten jest tylko umowny. 
Obecnie największe sieci hotelowe w  swoim 
portfolio starają się posiadać zróżnicowany 
wachlarz marek adresujących produkt do szero-
kiego grona odbiorców, spełniających ich 

zróżnicowane oczekiwania pod względem 
serwisu, wystroju, ilości bodźców dostępnych 
w pokojach i częściach wspólnych.

Project manager  
– hotelarz, inżynier,  
zakuPowiec

Project manager jest absolutnie kluczową 
osobą do zatrudnienia w  zespole budującym 
hotel. Kierownik projektu powinien zacząć pracę 
najpóźniej w momencie, kiedy rozpoczyna się 
poszukiwanie dostawców wyposażenia poszcze-
gólnych funkcji hotelu. Powinien być aktywnym 
uczestnikiem procesu projektowania technologii 
niskich prądów i technologii kuchni.

Przy wyborze osoby na to stanowisko 
należy kierować się jej doświadczeniem w przy-
gotowywaniu hoteli do otwarcia, wiedzą 
techniczną, znajomością wymogów technicznych 
i technologicznych wyposażenia hoteli, znajo-
mością najnowszych trendów, np. rozwoju 
technologii, trwałości i  funkcjonalności mebli, 
drzwi, zamków, wykładzin, podłóg itd.

Project manager ma za zadanie dobór 
i  dopilnowanie właściwego przygotowania 
pomieszczeń oraz powierzchni do instalacji 
zaprojektowanego wyposażenia. Już na tym 
etapie budowy jest w kontakcie z dostawcami, 

uczestniczy w projektowaniu urządzeń, mebli, 
rozwiązań technicznych. Swoje propozycje 
przedstawia inwestorowi, który decyduje 
o wyborze konkretnego dostawcy.

komunikacja – wyznaczenie 
ról, książka telefoniczna 
Projektu

Warto już na początku określić kanały 
komunikacji zespołu. Rozpocząć należy od 
doboru odpowiednich osób do poszczególnych 
ról. Proponuję zorganizować zespół w następu-
jący sposób:

Inwestor – osoby administrujące procesem 
budowy, w tym prezes, prawnik, doradca do 
spraw inwestycji;

Projekt – osoby z pracowni architektonicznej 
zajmujące się projektowaniem hotelu. Zwykle 
znajdzie się tutaj projektant instalacji mediów, 
projektant konstruktor, projektant systemów 
niskoprądowych, projektant instalacji elektrycznej, 
projektant wentylacji i klimatyzacji, doradca do 
spraw przeciwpożarowych, doradca do spraw 
sanitarnych;

Zarządzanie projektem – kierownik projektu, 
kontroler kosztów;

Hotelarz – przyszły dyrektor hotelu;
Projektant wnętrz – projektanci z pracowni 

architekta wnętrz, reżyser światła, akustyk.

Zestawienie osób biorących udział w projek-
cie wraz z ich numerami telefonów oraz adresami 
poczty elektronicznej powinno zostać przygoto-
wane przez biuro inwestora i  rozesłane do 
uczestników procesu budowy. Oczywiście 
z zachowaniem wszystkich zasad RODO. Biuro 
powinno zadbać o  zorganizowanie sprawnego 
przepływu informacji, organizacji spotkań rady 
budowy, określenia zasad przedstawiania rozwią-
zań i akceptacji ich realizacji.

No tak, ale ile to wszystko kosztuje? Na 
podstawie moich najlepszych doświadczeń 
z ostatnich pięciu lat średni koszt budowy jed-
nego pokoju hotelowego w standardzie trzech 
czy czterech gwiazdek wynosi od 350 tys. do 
400 tys. zł. Dodatkowo należy założyć około 
35 tys. zł/pokój na FF&E i 10-12 tys. zł/pokój 
na wydatki związane z OS&E. Oczywiście to 
nie koniec wydatków. Nie można zapominać 
o kosztach pre-opening. Pierwszym krokiem do 
rozpoczęcia kolejnej części procesu inwestycji 
hotelowej jest przygotowanie Ścieżki Krytycznej 
i budżetu pre-opening. O tym więcej w kolejnym 
numerze „Hotelarza”.  

Maciej Knyrek. Hospitality Consulting. 
Otwierał i prowadził Holiday Inn Wrocław, 
Scandic Wrocław, Best Western Plus Brzeg, 

AC by Marriott Wrocław, obecnie odpo-
wiada za pre-opening Courtyard by Marriott 

Szczecin. Trener Akademii Hotelarza. 
Członek Rady IGHP

FF&E (Furnitur, Fixture & Equipment) – 
meble, elementy wyposażenia montowane na stałe 

i urządzenia.
OS&E (Operating Supplies & Equipment) – drobne 

wyposażenie operacyjne hotelu, od programu PMS i POS po 
łyżeczki do herbaty.

zdarzało mi się 
usłyszeć pytanie/

sugestię inwestora 
na tydzień przed 
uruchomieniem: 

na tej ścianie 
w barze chciałbym 

powiesić 
dodatkowy duży 
telewizor. jakież 
było zdziwienie, 

kiedy okazało się, 
że najbliższy kabel 

znajduje się 
kilkanaście 

metrów od tego 
miejscA
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Jednak w każdym przypadku sam inwestor 
jest kluczową postacią procesu inwesty-
cyjnego, a  jego profesjonalizm, wiary-
godność, decyzyjność, umiejętność 

wyboru i słuchania doświadczonych osób i  firm 
oraz zdolność do współpracy z nimi opartej na 
szacunku i  uczciwości przekłada się istotnie na 
szanse odniesienia sukcesu. 

W swojej karierze miałem do czynienia z wie-
loma inwestorami. Każdy z nich miał swoje mocne 
i słabe strony, specyficzny temperament i podejście 
do ludzi oraz do rozwiązywania napotkanych 
trudności.

Architekt pAtrzy nA inwestycję 
inAczej niż inwestor

Część inwestorów jest przekonana, że powie-
rzenie projektowania i budowy hotelu doświadczo-
nym w tym zakresie osobom czy podmiotom jest 
wystarczającą gwarancją sukcesu inwestycji hotelowej. 
Moje kilkunastoletnie doświadczenie w budowie 

i  modernizacji hoteli oraz doradztwie na rzecz 
inwestorów ponad wszelką wątpliwość pokazuje, 
że tak nie jest. 

Oczywiście, doświadczenie architekta czy 
wykonawcy jest bardzo ważne i zwiększa znaczą-
co szanse na powstanie atrakcyjnego hotelu, jednak 
ich wiedza na temat zasad funkcjonowania hoteli 
oraz obecnych i spodziewanych trendów w bran-
ży hotelowej często nie jest wystarczająca. Już 
właściwe zwymiarowane niektórych pomieszczeń, 
takich jak choćby biura administracji hotelowej czy 
pomieszczenia socjalne, wymaga wiedzy operacyj-
nej w  zakresie działania hotelu, np. liczebności 
personelu.

Miałem okazję nadzorować wiele projektów 
hotelowych i  na palcach jednej ręki mógłbym 
policzyć te, dla których przedstawione przez pro-
jektantów koncepcje czy projekty można byłoby 
od razu skierować do realizacji. Zdecydowana 
większość wymagała większych lub mniejszych korekt, 
a czasami wręcz całkowitego przerobienia, nawet 
gdy wychodziły spod ręki bardzo doświadczonych 
architektów, mających w  swoim portfolio wiele 
udanych projektów hotelowych. 

Projektanci patrzą na inwestycję z innej perspek-
tywy niż inwestor czy użytkownik hotelu. Dla nich 
ciekawy architektonicznie i sprawny technicznie obiekt 
jest celem w samym sobie. Natomiast dla zdecy-
dowanej większości inwestorów atrakcyjny i dobrze 
funkcjonujący hotel to jedynie sposób i środek do 
tego, żeby uzyskać mocną pozycję na rynku oraz 
przynosić wysokie dochody i zyski. 

To, że jakieś urządzenia zostały zaprojektowa-
ne tak, aby działały sprawnie, to za mało. Powinny 
działać też ekonomicznie, niezawodnie, komforto-
wo i przyjaźnie dla gości, nie powodując przy 
okazji uciążliwości (np. hałas) i  nie stwarzając 
zagrożeń. Np. brak zabezpieczeń ścian czy słupów, 
niewłaściwa farba czy tapeta lub nieodpowiednie 
materiały obiciowe będą prowadzić do koniecz-
ności ciągłego malowania ścian, prania lub czysz-
czenia obić. Inny przykład to niewłaściwie 
dobrana barwa światła. Od strony technicznej 
wszystko może być perfekcyjnie wykonane, jednak 
np. nieodpowiednie światło może skutecznie 

zniechęcać niektórych gości do pobytu w prze-
strzeniach hotelowych.

jAk ocenić efektywność  
rozwiązAń?

Niedoświadczony inwestor często nie ma 
wiedzy ani nawet świadomości tego, na co zwró-
cić uwagę w trakcie sprawdzania otrzymanej kon-
cepcji czy projektu, jak ocenić efektywność rozwią-
zań proponowanych przez projektanta, wykonaw-

ców czy dostawców wyposażenia. Co gorsza, 
niektórzy uczestnicy inwestycji utwierdzają takiego 
inwestora, że wsparcie doświadczonego konsultan-
ta, eksperta czy hotelarza jest zbędne. Po co 
wydawać na to pieniądze, skoro projektant czy 
wykonawca mają za sobą kilka czy nawet kilkanaście 
zrealizowanych hoteli?

Ostatnio przygotowywaliśmy dla jednego 
z inwestorów wycenę nakładów inwestycyjnych na 

Na palcach JedNeJ 
ręki mógłbym 

policzyć projekty 
hotelowe, 

dla których 
przedstawione 

przez 
projektantów 

koncepcje można 
byłoby od razu 

skierować 
do realizacji

O tym trzeba pamiętać
– to od inwestora zależy
sukces inwestycji

Bogdan Czajkowski

Pisząc o prowadzeniu inwestycji 
hotelowej – bez względu na 

sytuację gospodarki i rynku – nie 
można pominąć roli samego 

inwestora w jej sukcesie. Są różne 
sposoby prowadzenia inwestycji 

w zależności od założonego celu. 
Inne podejście będzie miał 

inwestor, który zamierza po 
zakończeniu budowy czerpać 
zyski z działalności hotelowej, 

a inne developer, który liczy na 
sprzedanie z zyskiem 

wybudowanego hotelu, często 
zanim nastąpi jego otwarcie. 

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
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podstawie wstępnej koncepcji przygotowanej przez 
znaną pracownię o bardzo dużym doświadczeniu 
w projektowaniu hoteli. Przewymiarowane i niedo-
stosowane do lokalizacji funkcje hotelowe, umiesz-
czenie pokoi hotelowych w bezpośrednim sąsiedz-
twie sal konferencyjnych – to tylko przykłady jej 
grzechów ciężkich. Gdyby inwestor zdecydował 
się zrealizować na tej podstawie inwestycję, nie 
byłoby żadnych szans na to, żeby była rentowna, 
bez względu na atrakcyjność wnętrz, jakość wyko-
nania czy obsługi hotelu.

Większość inwestorów, którzy nie mają dużego 
doświadczenia, na szczęście ma świadomość braku 
znajomości tematu i  rozumie, że samodzielne pro-
wadzenie przez nich takiej inwestycji czy podejmo-
wanie strategicznych decyzji byłoby obciążone 
dużym ryzykiem. Korzystają oni ze wsparcia tech-
nicznego, które oferują niektóre sieci hotelowe, lub 
z usług niezależnych, wyspecjalizowanych konsul-
tantów. Takie usługi wprawdzie nie są tanie, jednak 
w zdecydowanej większości przypadków to dobrze 
wydane pieniądze, które często zwracają się, jeśli 
już nie na etapie inwestycji, to najpóźniej w ciągu 
dwóch-trzech lat użytkowania obiektu.

Jest też grono inwestorów, którzy bez wzglę-
du na skalę inwestycji budują hotele metodą 
gospodarczą. Są przekonani, że tak jest najtaniej, 
że dadzą radę sami poprowadzić inwestycje i  są 
przeświadczeni, że hotel nie różni się niczym spe-
cjalnym od innych obiektów, które już zrealizowali 
wcześniej. Szukają inspiracji, próbują podpatrywać, 
naśladować, czasami kopiować inne obiekty hote-
lowe. Niestety, często pozostają nieświadomi 
błędów, które popełniają, i żyją w przekonaniu, że 
to, co robią, jest optymalne.

inwestor może być siłą  
nApędową. Albo hAmulcowym

Aby inwestycja przebiegała sprawnie, nie 
wystarczy, żeby inwestor otoczył się profesjonalny-
mi firmami i  pozostawił im proces projektowania 
i budowy. To sam inwestor odgrywa w inwestycji 
wiodącą rolę i może być siłą napędową, ale też 
hamulcowym lub obciążeniem dla niej.

Zdarzają się inwestorzy, których wymagania 
i oczekiwania w stosunku do uczestników inwesty-
cji są skrajnie wysokie. Sami natomiast nie grzeszą 
reaktywnością czy zdolnością szybkiego podejmo-
wania decyzji. Bywa, że nie można skontaktować 
się z  wyznaczonym przedstawicielem inwestora 
przez kilka dni, a na odpowiedź mailową trzeba 
czekać tygodniami.

Wielu inwestorów wymaga od osób czy firm, 
którym powierzyli prowadzenie inwestycji, szcze-
gółowych, obszernych i regularnych raportów z jej 
przebiegu. Nie ma w tym nic złego. Jednak cza-
sami można odnieść wrażenie, że raporty te wpa-
dają u inwestora w czarną dziurę. Żąda on dużo 
informacji, ale nie znajduje czasu, żeby z raportami 
się zapoznać czy je przeanalizować.

Wiele razy zetknąłem się z sytuacją, gdy inwe-
stor oczekiwał przygotowania analizy, raportu czy 

oferty w bardzo krótkim terminie i bardzo na ten 
termin nalegał. Potem okazywało się jednak, że 
wracał z  tematem dopiero po kilku tygodniach. 
A czas to pieniądz, w szczególności w odniesieniu 
do realizacji inwestycji, a zdarzają się inwestorzy, 
którzy utożsamiają ją z  robieniem wszystkiego na 
wczoraj. Generalnie wprowadza to nerwowość, 
chaos, stanowi ryzyko, że niektóre procesy, np. 
kontrolne, mogą zostać pominięte lub niebezpiecz-
nie zawężone.

Niektórzy inwestorzy narzucają swoim kontra-
hentom zasadę ceny ryczałtowej obejmującej sze-
roki zakres usług/robót. W  założeniu ma to 
uchronić inwestora przed pojawieniem się kosztów 
dodatkowych w  trakcie trwania inwestycji, np. 
w  razie ewentualnych zmian czy wydłużenia się 
inwestycji. W rzeczywistości kontrahenci, uwzględ-
niają takie ryzyka w cenie swoich usług/robót czy 
dostaw i ma to oczywiście przełożenie na poziom 
oferowanych przez nich cen. W  konsekwencji 
inwestor płaci za ryzyko pojawienia się zdarzeń, 
które mogą nigdy nie wystąpić.

Są inwestorzy, którzy lubują się w  ciągłym 
wprowadzaniu zmian w  projekcie, czasem do 
samego końca inwestycji, nie patrząc na konsekwen-
cje, choćby dla kosztów czy terminów. Co gorsza, 

niektórzy oczekują, że bez względu na okoliczności, 
ich liczbę czy skalę, wpiszą się one zawsze w ceny 
ryczałtowe projektantów czy wykonawców. 

Rzadko się zdarza, żeby uczestnicy inwestycji 
skarżyli się głośno na wspomniane praktyki, bo – 
słusznie lub nie – obawiają się, że mogłoby to 
zaszkodzić dobrym relacjom biznesowym. Nie 
zmienia to jednak faktu, że nie wpływają one 
pozytywnie na przebieg i końcowe efekty inwe-
stycji, a w konsekwencji nie służą one samemu 
inwestorowi.

wybór produktu hotelowego 
optymAlnego w stosunku 
do lokAlizAcji i rynku

Na koniec o wyborze optymalnego do lokali-
zacji i  rynku produktu hotelowego – tej decyzji 
inwestora, od której w  bardzo dużym stopniu 
zależy biznesowy sukces projektu. Na ten produkt 
składa się kilka elementów 

Po pierwsze – segment, w  którym będzie 
działał (obiekt ekonomiczny, średnia półka, hotel 
luksusowy). Jego wybór powinien uwzględniać 
lokalizację, rynek i konkurencję w chwili podejmo-
wania decyzji, ale też w przyszłości. 

Po drugie – typ obiektu, tj. skategoryzowany 
hotel czy obiekt hotelowy bez kategoryzacji. 
W końcu wielkość obiektu (liczba pokoi), zawar-
te w nim funkcje (np. konferencyjna, SPA, typ 
restauracji itp.). Obiekt za duży trudno będzie 
wypełnić. Obiekt za mały może nie pozwolić 
osiągnąć „masy krytycznej”, od której hotel zaczy-
na być dochodowy.  

Nie zawsze dążenie przez inwestora do jak 
najniższych nakładów inwestycyjnych w  ujęciu 
długoterminowym ekonomicznie jest najlepszym 
rozwiązaniem. Czasem podwyższony standard 
obiektu, bogatsze wyposażenie, ciekawsze wnętrza 
czy architektura obiektu, mogą w niektórych lokali-
zacjach przełożyć się na możliwość uzyskania 
wyższych dochodów, które z nawiązką skompen-
sują dodatkowe nakłady inwestycyjne. 

Od kilku lat daje się zaobserwować rosnący 
poziom kompetencji naszych firm projektowych, 
wykonawczych czy usługowych, obsługujących 
inwestycje hotelowe. To samo można powiedzieć 
o  osobach zarządzających takimi inwestycjami ze 
strony inwestora. To powoduje, że jakość projektów 
oraz powstających nowych i  modernizowanych 
hoteli nie odstaje już od standardów i  trendów 
światowych. Wiele obiektów zrealizowanych 
w Polsce w ostatnich latach międzynarodowe sieci 
uznają za swoje flagowe obiekty. Pisze się o nich 
na łamach uznanych branżowych czasopism. Te 
najlepsze są nagradzane na międzynarodowych 
konkursach i  wyróżniane w  rankingach. Rynek 
oczekuje coraz bardziej właśnie takich atrakcyjnych 
oraz przyjaznych dla gości i środowiska hoteli.

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

inwestycje hotelowe

są inwestorzy, 
którzy lubują się 

w ciągłym 
wprowadzaniu 

zmian 
w projekcie, 
czasem do 

samego końca 
inwestycji, nie 

patrząc na 
konsekwencje, 

choćby dla 
kosztów czy 
terminów. do 

tego oczekują, 
że wpiszą się one 
zawsze w ceny 

ryczałtowe

a d v e r t o r i a l
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Kiedy świat znajdzie lek na koronawirusa i  kiedy 
powstanie szczepionka, która pozwoli zapanować 
nad pandemią. 

MK: Zwróćmy jeszcze uwagę na inny aspekt 
zagrożeń dla branży. Chodzi nie tylko o to, jak zapaść 
gospodarki bezpośrednio wpłynie na sektor turystycz-
ny i  kiedy ona się skończy. Przebieg oraz tempo 
rozprzestrzeniania się pandemii niewątpliwe bardzo 
mocno będą miały też przełożenie na psychologię 
podróżowania, zarówno krajowego, jak i międzyna-
rodowego. Klienci będą stać przed dylematem, czy 
spędzać 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 bizne-
sowych (budżety firm przeznaczone na szkolenia 
i  podróże mogą ulec drastycznym ograniczeniom), 
a inaczej do podróży typowo turystycznych (wyjazd 
wakacyjny po tak długim okresie przebywania w domu 
byłby czymś naturalnym). Stłumiony popyt ponad 
wszelką wątpliwość wpłynie na wszystkie obszary 
globalnej i krajowej gospodarki. 

Ale nie jest to pierwszy kryzys, z jakim przyszło 
się mierzyć branży turystycznej w ciągu ostatnich kil-
kudziesięciu 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 turystyczny w  obliczu nowego zagrożenia. 
Terroryzm, tak samo jak zagrożenia 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 przypadku powrót poczucia bezpieczeń-
stwa. Polska w trakcie kryzysu związanego z wyda-
rzeniami 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. 
Niezależnie od zakazów administracyjnych i nawet 
wtedy, kiedy już wszystkie zostaną zniesione, a gra-
nice ponownie całkowicie otwarte, musi minąć 
jeszcze trochę czasu, zanim większość Polaków 
zdecyduje się na zagraniczny wyjazd wypoczynkowy. 

MK: Teraz wiele będzie również zależało od 
tego, jakie postawy wobec podróży przyjmą zarów-
no podróżujący w celach typowo turystycznych, jak 
i  biznesowych. Podróże międzynarodowe będą 
podlegały innej dynamice niż krajowe. Różne segmen-
ty rynku wracają do gry w różnym tempie. W naj-
bliższym czasie nie należy się spodziewać powrotu 
do organizowania dużych wydarzeń konferencyjnych. 

Od tego, że Polacy zdecydowali się wyjechać 
na urlop w kraju, w dużym stopniu zależało prze-
trwanie w sensie biznesowym różnych przedsiębiorstw 
hotelowych czy turystycznych w rejonach nadmorskich 
i górskich. Podróże międzynarodowe mają większy 
wpływ na Warszawę, Kraków czy też Gdańsk niż 
np. na Szklarską Porębę czy Kołobrzeg.

BCz: W perspektywie długoterminowej mamy, 
przynajmniej na razie, znacząco mniej zachorowań niż 
na zachodzie Europy. Gdy już otworzą się wszyst-
kie granice, może okazać się to magnesem do 
powrotu oraz nowych przyjazdów turystów zagra-
nicznych czy organizacji międzynarodowych konfe-
rencji lub imprez w Polsce.

POWRÓT DO NORMALNOŚCI 
ZABIERZE DWA-TRZy LATA

BCz: Hotelarze są zgodni, że obecny rok należy 
uznać za stracony. Powolna odbudowa zacznie się 
dopiero w przyszłym roku, a powrót do normalno-
ści zabierze 2-3 lata. Pomimo to raczej nie spodzie-
wam się gwałtownych ruchów, masowego wstrzy-
mywania już realizowanych budów czy modernizacji, 
choć słychać o  zatrzymaniu niektórych budów 
i  wstrzymaniu realizacji inwestycji będących na 

O  problemach branży hotelowej 
rozmawiają specjaliści od plano-
wania i obsługi inwestycji hotelo-
wych, którzy dzielą się refleksją 

na temat sytuacji na rynku hotelowym oraz perspek-
tyw dla inwestycji hotelowych: Bogdan Czajkowski, 
prezes firmy HRCA, która doradza, obsługuje 
i realizuje inwestycje hotelowe, oraz Marek Kaszewski, 
niezależny konsultant i partner HRCA w obszarze 
analiz biznesowych oraz studiów wykonalności 
i biznesplanów.

Bogdan Czajkowski: Od momentu pojawienia 
się pandemii i wprowadzenia rządowych obostrzeń 
drastycznie spadły przychody hoteli. Im dłużej 
utrzyma się ten stan rzeczy, tym dłużej będzie trwał 
powrót do normalności. Najszybciej odbudowuje 
się turystyka krajowa oraz turystyka oparta na dojeź-
dzie własnym. Trudno jest 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 prze-
łożenie na gospodarkę? Pomimo że rządy większości 
krajów wdrażają różne programy pomocowe, widać 
już, że nie ochronią one światowej gospodarki od 

zapaści i recesji. A branża turystyczna należy do tych 
obszarów ekonomicznych, których pandemia doświad-
cza najmocniej.

Marek Kaszewski: Wprowadzone restrykcje 
w zakresie podróżowania już spowodowały znacz-
ne straty dla wielu przedsiębiorców, a hotele były 
jednymi z pierwszych, które w praktyce całkowicie 
utraciły na pewien czas możliwość generowania 
przychodów. Obecnie można zauważyć zróżnico-
wanie 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  branży turystycznej. Czy Polska znajduje się 
w  grupie, w  której może liczyć na łagodniejszy 
przebieg tego kryzysu? Powinniśmy liczyć się z tym, 
że ożywienie, które nastąpi po okresie zastoju, zamiast 
litery V bardziej będzie przypominało literę W i to 
pisaną w dłuższym czasie. Czy Polska znajduje się 
w  grupie, w  której może liczyć na łagodniejszy 
przebieg tego kryzysu? 

PSyCHOLOGIA PODRÓŻOWANIA
BCz: Na rynku nadal panuje niepewność  

i  atmosfera wyczekiwania, co się dalej wydarzy. 

Bogdan Czajkowski 
Marek Kaszewski

Pojawienie się 
i rozprzestrzenianie pandemii 

koronawirusa oraz 
wprowadzone przez rządy 

większości krajów ograniczenia 
i obostrzenia doprowadziły do 

zapaści branży turystycznej, 
a powrót do normalności 

wydaje się odległym 
horyzontem. Pandemia jest 
sytuacją, w której my jako 

współczesne społeczeństwo 
jeszcze nigdy się nie znaleźliśmy. 
Globalność i wszechobecność 
koronawirusa wywołała reakcje 
łańcuchowe, na które nikt nie 

był przygotowany w takiej skali. 
Trudno określić, ile czasu 

zabierze ich wyhamowanie, jak 
zmieni się funkcjonowanie branży 
po opanowaniu tej sytuacji oraz 

jakie będą długoterminowe 
skutki tych wydarzeń. Ale 

można spróbować. 

Spadek cen 
nieruchomości 

i usług 
budOwlanych 
pO kilku latach 
nieprzerwanych 

wzrOStów 
StwOrzy nOwe 

możliwości 
i szanse dla 

inwestycji w wielu 
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pomieszczeń po każdym gościu mogą zostać zagwa-
rantowane przy najmie w systemach typu Airbnb. 

BCz: Choć te działania oznaczają dodatkowe 
koszty dla hoteli, to zgadzam się, 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 pla-
nowanych czy koniecznych modernizacji. Takie 
inwestycje zawsze wiążą się z niedogodnościami dla 
gości, spadkiem przychodów czy różnymi ogranicze-
niami dla samej inwestycji, przekładającymi się na 
koszty i okres realizacji. Modernizując obiekt w okre-
sie pandemii, można je całkowicie albo przynajmniej 
bardzo poważnie ograniczyć. 

Część inwestorów i  hotelarzy to dostrzega 
i jeżeli obecny stan będzie się przedłużał, to zamie-
rzają to wykorzystać na przeprowadzenie niezbędnych 
remontów. Dostajemy zapytania od naszych klientów 
krajowych i zagranicznych wskazujące, że całkiem spora 
ich część nie rezygnuje z zaplanowanych modernizacji.

ByĆ GOTOWyM Z INWESTyCJĄ,  
GDy RyNEK ODZySKA WIGOR

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 perspektywa działania 
w dłuższym okresie daje nam pewne wskazówki. 
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 decy-
zji biznesowych, ale właśnie takie trudne decyzje 
przynoszą najlepsze rezultaty w dłuższej perspektywie. 
Uważam, że w  perspektywie dwóch-trzech lat 
będziemy mile zaskoczeni odrodzeniem się rynku. 

BCz: Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi 
i zależy to od wielu czynników. Proces inwestycyj-
ny w realiach polskich trwa około dwóch-trzech lat. 
W miarę jak rynek stopniowo będzie wracał do 
normalności, inwestorzy hotelowi będą coraz śmielej 
podejmować decyzje inwestycyjne. Na jednym 
biegunie mamy tutaj inwestorów z długim horyzon-
tem inwestycyjnym, a na drugim – tych z podejściem 
spekulacyjnym i  wysokim poziomem akceptacji 
ryzyka. Spodziewam się, że lada moment pojawią 
się na rynku bardzo atrakcyjne oferty zakupu nieru-
chomości i  już otwartych lub budowanych hoteli, 
które uaktywnią popyt i skuszą jedną lub drugą grupę 
inwestorów.

MK: Podsumowując – przyszłość dla branży 
hotelowej nie rysuje się w  najbliższych miesiącach 
kolorowo, ale w perspektywie średnio- i długoter-

minowej 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 podmio-
tów 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  zaangażować środki, by 
w jak największym stopniu skorzystać na załamaniu 
branży dla znalezienia atrakcyjnych lokalizacji czy 
obiektów. Przez pewien czas będzie o nie przy-
najmmniej trochę łatwiej niż w  okresie boomu 
ostatnich lat.

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

inwestycje hotelowe, a Marek Kaszewski, 
niezależnym konsultantem i partnerem HRCA 

w obszarze analiz biznesowych oraz studiów 
wykonalności i biznesplanów

wczesnych etapach. Natomiast inwestycje, których 
rozpoczęcie planowane było w  II lub III kwartale 
tego roku, prawdopodobnie w większości przypad-
ków zostaną przełożone na późniejszy okres, tj. gdy 
sytuacja zacznie się trwale normalizować.

Znam inwestorów, którzy po pojawieniu się 
pandemii wycofali się lub właśnie się wycofują 
(czasami nawet ze stratą) z transakcji inwestycyjnych, 
które finalizowali w ostatnich miesiącach. 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.

Mówimy o  hotelach, ale obecna sytuacja nie 
uderza w samych hotelarzy. Inwestycje hotelowe to 
tysiące firm wykonawczych, projektowych, usługowych, 
dostawców wyposażenia oraz setki tysięcy miejsc 
pracy. Wiele polskich firm realizujących inwestycje 
hotelowe zaczyna również 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 zagranicą już musiało wstrzymać 
swoje prace, dostawy czy usługi. HRCA zarządza 
modernizacją hotelu w Berlinie i w marcu niemal z dnia 
na dzień musieliśmy wstrzymać tę inwestycję i powró-
cić do kraju. Podobnie polscy wykonawcy i dostaw-
cy, z którymi pracowaliśmy przy tej inwestycji. Przez 
kilka miesięcy staraliśmy się na odległość posuwać 
inwestycję do przodu na tych odcinkach, które reali-
zują lokalne firmy, ale nawet w tych obszarach inwe-
stycja 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 dopro-
wadzą do zmiany trendu w  obszarze inwestycji 
hotelowych i stopniowego powrotu do normalności. 
NBP obniżył stopy procentowe do najniższego 
w historii poziomu, co tworzy jeszcze atrakcyjniejsze 
warunki finansowania inwestycji kredytem, choć 
z drugiej strony, mając na uwadze sytuację na rynku, 
banki zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów na 
finasowanie inwestycji hotelowych. Jak już wspo-
mniałem, ceny nieruchomości i  usług budowlanych 
zaczęły wreszcie spadać po kilku latach nieprzerwa-
nych 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 poziomem 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 hotelowe 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 przycho-
dów przez pewien czas oraz ich znaczna redukcja 
w  porównaniu z założonymi biznesplanami przez 

kolejne miesiące będą skutkowały trudnościami w spła-
tach kredytów oraz innych zobowiązań. W wielu 
przypadkach może to wpłynąć na kontynuację 
inwestycji. Konsekwencje mogą być różne. Biznesplany 
przygotowywane w  okresie dobrej koniunktury 
przestają być możliwe do zrealizowania.

Historia pokazuje, że takie okresy stwarzają 
szanse tym przedsięwzięciom, które były przemyśla-
ne i  dobrze przygotowane. W  obecnej sytuacji 
trzeba podchodzić z  rozwagą do podejmowania 
decyzji inwestycyjnych wynikających z rozważań nad 
ich kontynuowaniem 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 pande-
mia jest 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 ana-
lizujących różne lokalizacje dla swoich inwestycji.

Zmiany, które zachodzą na naszych oczach, będą 
też doskonałą okazją do spekulacyjnych transakcji, 
przejęć oraz niestety doprowadzą część firm hotelo-
wych do bankructw. Kryzysy są też często impulsem 
do powstania nisz rynkowych. 

POZyTyWNE ASPEKTy KRyZySU
BCz: Hotelarze borykali się od kilku lat z brakami 

kadrowymi, dużą rotacją pracowników i silną presją 
płacową. Plany rozwojowe hamowały 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  nie-
uchronnie 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 zaobserwo-
wać spektakularny rozwój usług podmiotów typu 
Airbnb, które stały się konkurencją i sporym zagroże-
niem dla tradycyjnych hoteli. Gdy branża turystyczna 
zacznie się odradzać, a podróże zaczną wracać do 
poziomu z ubiegłych lat, to właśnie hotele będą mogły 
zaoferować nowe, wyższe standardy, m.in. związane 
z higieną i bezpieczeństwem, których Airbnb nie zdoła 
zapewnić. W konsekwencji branża hotelowa może 
na tym finalnie skorzystać. Niektórzy eksperci uważa-
ją, że może nastąpić średniookresowy zwrot w kie-
runku tradycyjnych hoteli, a  to z  powodu obaw 
o ograniczone możliwości egzekwowania podwyż-
szonych norm sanitarnych w przypadku indywidualnych 
mieszkań na wynajem. Ludzie mogą być mniej 
skłonni do rezerwowania w obiektach nieskategory-
zowanych czy też prywatnych mieszkaniach ze 
względu na postrzegane problemy z czystością. Trudno 
po prostu uwierzyć, że procedury dezynfekcji 
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Public area in hospitality can be impac-
ted – takie głosy napływają od 
naszych kolegów zza oceanu. 
Projektowanie przestrzeni publicznych, 

które dają możliwość szybkiej adaptacji i zmian 
funkcji – to będzie kluczowa idea! Aby w pełni 
się cieszyć się odzyskaną swobodą przemiesz-
czania, musimy mieć pewność, że hotele speł-
niają określone normy, a  jednocześnie wciąż są 
przyjazne i  komfortowe. Integrowanie ludzi 
i  tworzenie nieformalnych miejsc spotkań nadal 
będzie przyświecać architektom i designerom, ale 
niektóre rozwiązania zostaną całkowicie przede-
finiowane. Projektujemy w  czasie pandemii, 
starając się przewidywać, jak hotele będą funk-
cjonować po epidemii. To największe wyzwanie. 

Recepcja
Rewolucja w postrzeganiu recepcji jako jedne-

go z ważniejszych punktów w hotelu zaczęła się 
już przed pandemią. Rozważaliśmy, czy tradycyjne 
recepcje mają rację bytu. W niektórych miejscach 
organizowaliśmy możliwość dopełnienia check in 
w wygodnych fotelach przy stolikach kawiarnianych, 
czasem całkowicie rezygnowaliśmy z recepcji. 

Obecnie nasuwa się pytanie, czy zrobimy jeden 
krok w tył czy dwa kroki do przodu. Czy recepcje 
powrócą do dawnego kształtu dużej lady z pew-
nymi osłonami i  zabezpieczeniami, czy w  ogóle 
znikną i powstanie check in bez recepcjonisty? Myślę 
że w  tym podejściu trzeba być elastycznym. 
Wszystko zależy od miejsca, typu klienta etc.

 RestauRacje i baRy
Nie ulega wątpliwości, że obecnie ważny 

jest dystans, ale budzi on zarówno u gości, jak 
i u projektantów naturalny sprzeciw, bo do tej 
pory restauracje i bary stanowiły miejsca spotkań 
i integracji. Trzeba więc przygotować rozwiąza-
nia, które pozwolą zadbać o bezpieczeństwo, 
a  jednocześnie zachować atmosferę wspólnoty 
i  nieformalny nastrój. Będziemy się posługiwać 
nie tylko półprzezroczystymi dividerami, wyko-
rzystamy również siłę natury. Rośliny również 
mogą skutecznie podzielić przestrzeń, jednocze-
śnie dając poczucie przytulności, w przeciwień-
stwie do nieestetycznych przesłon z pleksi. 

sale konfeRencyjne
Ostatnie dwa miesiące pokazują przyspieszenie 

w kontekście informatyki i digital solutions. Kontakty 
odbywają się zdalnie, z wykorzystaniem aplikacji 

i na webinarach. To nie tylko konferencje online, ale 
również spotkania w  małych grupach, w  tzw. 
pokojach. Być może to właśnie będzie kluczem do 
rozwiązania problemu. Spotkania będą się mogły 
odbywać w mniejszych salach, a następnie na dużym 
ekranie w większym gronie. Dla nas, architektów 
i designerów, sprowadza się to po raz kolejny do 
myślenia o łatwości adaptacji pomieszczeń i możli-
wości szybkiej zmiany ich funkcji.

 cowoRking
We wspólnych strefach pracy najważniejsza 

będzie elastyczność i możliwość szybkiego dosto-
sowywania do potrzeb. Może zdecydujemy się na 
wyspy do pracy z możliwością odgradzania divide-
rami mobilnymi lub wysuwanymi z  sufitów? 
Rozwiązaniem mogą być też przestrzenie zamknięte, 
zaprojektowane specjalnie do spotkań w  małych 
grupach. Uważam, że to właśnie przestrzeń biurowa 
zostanie dotknięta pandemią w największym stopniu. 
Dlatego być może na jakiś czas pożegnamy się z ideą 
coworkingu i  open space. Może trzeba będzie 
zrobić krok w  tył i  powrócić do dawnych stref 
biurowych podzielonych na małe przestrzenie czy 
boksy? To wszystko wpłynie na coworking również 
w  hotelach. Zyskają na znaczeniu niewielkie VIP 
roomy – strefy przeznaczone do pracy w małych 
grupach i realizowania indywidualnych zadań. 

Obecnie projektując, szukamy nowych idei 
i  pozostajemy w  gotowości na innowacje. 
Aktywnie poszukujemy i tworzymy rozwiązania, 
które w przyszłości mogą być pomocne. Z jed-
nym ze znanych producentów mebli tworzymy 
np. prototyp kabiny dezynfekującej. W  tej 
sytuacji wszyscy musimy zmienić nasz sposób 
myślenia. Dotyczy to hotelarzy, gości i  nas, 
architektów i designerów. Musimy myśleć o tym, 
co dzieje się dziś, ale także o  przyszłości. 
Pracujemy po to, by świat był piękniejszy, 
a ludzie w miejscach, które tworzymy, czuli się 
dobrze i  byli szczęśliwi. Dlatego przed nami 
wyzwanie, jak stworzyć przestrzeń funkcjonalną, 
bezpieczną, a  zarazem piękną i  romantyczną. 
Taką, w której mimo potencjalnego zagrożenia 
ludzie będą czuć się dobrze.

Autorka jest prezesem  
pracowni projektowej Tremend

Projektowanie 
Przestrzeni 

Publicznych, 
które dają 
możliwość 

szybkiej adaPtacji 
i zmian funkcji  

– to będzie 
kluczowa idea

Magdalena Federowicz-Boule

Wraz ze zmianą naszego sposobu 
życia zmienia się design oraz 

funkcjonowanie hoteli. Wcześniej 
dążyliśmy do integracji i stref 

wspólnych. Dziś towarzyszy nam 
to samo pragnienie, ale 

doświadczenie epidemii stawia 
nowe wyzwanie: jak zapewnić 
bezpieczeństwo, nie rezygnując 

z integracji? Wcześniej nacisk przy 
projektowaniu hoteli położony był 

na tworzenie social spaces – jak 
pogodzić to z obecnymi realiami 

social distancing?

Hotele po pandemii 
Jak zmieni się design

poszczególnych stref?
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Jeżeli z powyższej analizy wynikać będzie, że 
firma może w  najbliższym czasie utracić płynność 
finansową (a w zdecydowanej większości przypad-
ków wraz z przedłużającym się stanem epidemii tak 
będzie), zachęcam do dalszej lektury, w  której 
opisuję instytucję formalnej restrukturyzacji, chroniącej 
przedsiębiorstwo przed upadłością i wierzycielami. 
Dodatkową pomocą stanie się znajdująca się w pakie-
cie specustaw – ustawa o  udzielaniu pomocy 
publicznej w  celu ratowania lub restrukturyzacji 
przedsiębiorców.

Możliwości już są 
Pomimo że od wejścia w życie nowych prze-

pisów dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstw 
minęły już ponad cztery lata, wciąż wiedza o praw-
nych możliwościach ratowania firmy hotelowej jest 
bardzo niewielka, w  szczególności wśród małych 
i średnich przedsiębiorców. 

Winą za to po części należy obciążyć także 
panujące stereotypy głoszące, że nie należy przy-
znawać się do trudności finansowych, a już nieza-
płacenie za zobowiązania kompromituje. W obecnej 
rzeczywistości nikt już raczej takich oporów nie ma. 
Teraz, zanim będzie za późno, warto wykorzystać 
możliwości, które na wzór rozwiązań europejskich 
zostały wprowadzone do polskiego prawa.

W  styczniu 2016 r. w  życie weszło nowe 
prawo restrukturyzacyjne, które w  sformalizowany 
sposób umożliwia firmom przejście od etapu uświa-
domienia sobie przez właścicieli trudnej sytuacji 
finansowej, poprzez proces restrukturyzacji, do etapu 
wyjścia na prostą. Cały czas w pełnej i uczciwej 
komunikacji z wierzycielami. I co bardzo ważne – ze 
wsparciem przepisów prawa.

Całe zagadnienie jest oczywiście skomplikowane 
i ta złożoność powoduje, że często odrzucane przez 
małe i średnie przedsiębiorstwa. Ale dzisiaj, w wyjąt-
kowej sytuacji gospodarczej, warto przynajmniej 
zapytać, czy nie jest to rozwiązanie właśnie dla 
mojego hotelu, mojego biznesu. Dlatego poniżej 
przedstawione zostały podstawowe zasady nowej 
restrukturyzacji, główne idee i  konsekwencje. 
Ponieważ materia jest dość skomplikowana, ustawo-
dawca zadbał też o stworzenie zawodu doradcy 
restrukturyzacyjnego, który ma w tej materii pomagać 
przedsiębiorcom.

Kogo i czego dotyczy prawo 
restruKturyzacyjne?

Kogo dotyczy prawo restrukturyzacyjne? Przede 
wszystkim ustawa dotyczy podmiotów niewypła-
calnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Podmiot 
niewypłacalny to w  domniemaniu ten, którego 
opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych 
przekracza trzy miesiące. I nie dotyczy to oczywiście 
jednostkowych płatności, ale sytuacji całościowo 
(drugi przypadek, kiedy dłużnik jest niewypłacalny, 
to sytuacja, gdy przez 24 miesiące jego zobowią-
zania pieniężne przekraczają wartość jego majątku). 

To ważne jako punkt wyjścia, ale to, co jest 
w tej części najważniejsze, to to, że nowa ustawa 

otwiera furtkę do restrukturyzacji podmiotom, które 
są zagrożone niewypłacalnością, czyli takich, których 
sytuacja ekonomiczna wskazuje, że mogą w niedłu-
gim czasie stać się niewypłacalne (czyli obecnie 

większości). Ten aspekt daje szanse na restruktury-
zację, zanim wszelka pomoc będzie już bardzo 
trudna. A w obecnej sytuacji właściciel, zarządza-
jący hotelem już wie z dużym prawdopodobień-
stwem, że obiekt może w  pewnym momencie 
utracić/już utracił płynność finansową. 

W  wielkim skrócie, prawo restrukturyzacyjne 
ustala, w jaki sposób zrestrukturyzować firmę, ułożyć 
się z wierzycielami, jakie czynności i działania w fir-
mie przeprowadzić, aby uniknąć ogłoszenia upadło-
ści. Należy bowiem pamiętać, że generalnie nie jest 
w  interesie wierzycieli, aby firma upadła. Po 
pierwsze – szanse na spłatę długu radykalnie maleją, 
a po drugie – utrata klienta to utrata potencjalnej 
przyszłej sprzedaży.

Ustawodawca określił cztery tryby postępowa-
nia, które w zależności od sytuacji firmy – hotelu 
– przedsiębiorstwa można zastosować. Różnią się 
one także rolą lub możliwą rolą aktualnych zarządza-
jących w procesie restrukturyzacji. Poniżej postaram 
się te podstawowe różnice pokazać, chociaż każdy 
przypadek wymaga oczywiście odrębnej analizy, 
nie ma tu prostych schematów, które zawsze się 
sprawdzają. 

Ustawa przewiduje następujące tryby restruktu-
ryzacji:

1. postępowanie o zatwierdzeniu układu,
2. przyspieszone postępowanie układowe,
3. postępowanie układowe,
4. postępowanie sanacyjne.

czyM są działania sanacyjne 
i co to jest uKład

Na początek kilka wyjaśnień. 
Czym są działania sanacyjne? Upraszczając, to 

działania, które zmierzają do poprawy sytuacji ekono-
micznej i  przywrócenia dłużnikowi zdolności do 
wykonywania zobowiązań. Niby oczywiste w trud-
nej sytuacji, ale w tym przypadku realizowane są przy 
jednoczesnej ochronie przed egzekucją. A to może 
wiele zmienić. Wielu prowadzących hotel, mając 
szansę oddechu od dopominających się o pieniądze, 
w spokoju może zacząć realizować naprawę.

Co to jest układ? Także upraszczając, jest to 
porozumienie z wierzycielami, które poprzez ustalo-

ne działania umożliwia realizację celu, czyli restruktu-
ryzację firmy. Układ może zawierać w  sobie 
restrukturyzację zobowiązań poprzez: 

– odroczenie terminu płatności, 
– rozłożenie spłaty na raty, 
– zmniejszenie wysokości zobowiązania, 

Celem tego artykułu jest pokazanie 
jednej z dróg działania, która może 
pomóc w  tym co najważniejsze – 
w przetrwaniu.

Formalna restrukturyzacja przewidziana przepisa-
mi ustawy – Prawo restrukturyzacyjne wskazuje 
przedsiębiorstwom działania, które mogą pomóc im 
w wyjściu z trudnej sytuacji ekonomicznej. Zanim 
podejmie się decyzję o  wprowadzeniu formalnej 
restrukturyzacji, należy przemyśleć i  przygotować 
prognozę wydatków – po wszystkich decyzjach 

związanych z ograniczeniem kosztów operacyjnych 
trzeba przygotować aktualny scenariusz oczekiwanych 
wydatków. Należy w  nim uwzględnić przede 
wszystkim koszty pracownicze, mediów, niespłaco-
nych zobowiązań operacyjnych oraz koszty związa-
ne z finansowaniem.

Na tę prognozę należy nałożyć proponowane 
i  możliwe do uzyskania wsparcie państwowe 
(artykuł pisany jest w trakcie prac nad specustawą). 
W ten sposób uzyskamy szacunkowy obraz naszej 
sytuacji finansowej, głównie płynnościowej. 

W razie złożenia przez Wierzyciela Wniosku 
o ogłoszenie upadłości, jeśli hotel złoży 
Wniosek restrukturyzacyjny, to na mocy 

ustaWy o praWie restrukturyzacyjnym 
rozpatrzenie Wniosku upadłościoWego 

jest WstrzymyWane 

Przetrwanie
– jak to zrobić poprzez formalne 
działania restrukturyzacyjne

Tomasz Pieniążek

Trzy tygodnie marca przewróciły 
rynek hotelowy w Polsce i na 
świecie. Po pierwszym szoku 
przychodzi powoli czas dla 

wszystkich, którzy są właścicielami 
hoteli lub działają w ich imieniu, 

do zastanowienia się nad 
decyzjami dotyczącymi dalszej 
strategii działania. Sytuacja jest 

o tyle skomplikowana, że decyzje 
te będą musiały być podjęte 
w trudnej do przewidzenia 
perspektywie i w trudnych 

okolicznościach. Odpowiedzi na 
pytania dotyczące nawet 

najbliższego czasu trudno znaleźć 
i właśnie dlatego tak ważne jest 

rozpoznanie możliwych scenariuszy 
prowadzenia biznesu 

w kryzysowej sytuacji.

pomimo że od 
Wejścia W życie 

noWych 
przepisóW 

dotyczących 
restrukturyzacji 
przedsiębiorstW 

minęły już ponad 
cztery lata,  

Wciąż Wiedza 
o praWnych 

możliWościach 
ratoWania firmy 
hoteloWej jest 

bardzo nieWielka, 
W szczególności 

Wśród małych 
i średnich 

przedsiębiorcóW 

FO
T.

 A
d

O
b

e 
ST

O
c

k



Lider 
mediów hotelowych 

w Polsce

ISSN 0137-7612  INDEKS 385018                       CENA 14 ZŁ (w tym 8% VAT) NR 8 (690) SIERPIEŃ 2020

PÓŁ ROKU PANDEMII
– nastroje 
hotelarzy

GUest 
eXPerienCe

4.0

ISSN 0137-7612  INDEKS 385018                       CENA 14 ZŁ (w tym 8% VAT) NR 8 (690) SIERPIEŃ 2020

PÓŁ ROKU PANDEMII
– nastroje 
hotelarzy

GUest 
eXPerienCe

4.0

ISSN 0137-7612  INDEKS 385018                       CENA 14 ZŁ (w tym 8% VAT) NR 8 (690) SIERPIEŃ 2020

PÓŁ ROKU PANDEMII
– nastroje 
hotelarzy

GUest 
eXPerienCe

4.0

Aby złożyć zamówienie, 
na prenumeratę
wypełnij formularz 
na www.e-hotelarz.pl 
lub zadzwoń do nas 
pod numer 22 333 88 26

abc 
Inwestycji Hotelowych

22
www.e-hotelarz.pl

– konwersję na udziały, 
– mix tych działań. 
Ważną kwestią jest fakt, że w  razie złożenia 

wniosku przez wierzyciela o ogłoszenie upadłości, 

jeśli hotel złoży wniosek restrukturyzacyjny, to na 
mocy ustawy rozpatrzenie wniosku upadłościowego 
jest wstrzymywane. W  najgorszym wypadku są 
rozpatrywane wspólnie. Po prostu nowej ustawie 
przyświeca idea, że dla wszystkich lepiej jest, by 
firma była restrukturyzowana, niż by upadła. Gdyby 
takie przepisy obowiązywały od 10 lat, ilu właści-
cielom hoteli pomogłyby przetrwać kryzys z poprzed-
niego okresu.

W  razie otwarcia postępowania restrukturyza-
cyjnego zdolność prawna i zdolność do czynności 
prawnej firmy nie zmienia się. Do nazwy dopisywa-
ne są tylko słowa „w restrukturyzacji”. W kontekście 
zarządzania, o  tym, czy działa zarząd własny 
w firmie, decyduje sąd. W przypadku postępowa-
nia układowego i  jego przyspieszonej wersji sąd 
powoła nadzorcę, który nadzoruje działanie zarządu. 
Sąd może też powołać zarządcę, który w  takim 
przypadku zarządza firmą. Stanie się tak wtedy, gdy 
sąd uzna, że dłużnik i  jego zarząd nie gwarantują 
realizacji procesu restrukturyzacji.

cztery tryby restruKturyzacji
Przejdźmy do rodzajów możliwych postępowań. 
Postępowanie o zatwierdzeniu układu – służy 

do zawarcia układu z  wierzycielami w  wyniku 
samodzielnego zbierania głosów przez firmę, bez 
udziału sądu. W tym celu firma podpisuje umowę 
z  tzw. nadzorcą układu, czyli osobą posiadającą 
licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Zadaniem tej 
osoby jest nadzór nad przygotowaniem propozycji 
układowych i  zbieraniem głosów oraz złożeniem 
wniosku o  zatwierdzenie układu. W  razie jego 
przyjęcia, przy braku przeciwwskazań sąd wyda 
postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Przyspieszone postępowanie układowe – umoż-
liwia zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdze-
niu spisu wierzytelności w  uproszczonym trybie. 

Spełnione muszą być określone warunki. Te warun-
ki to przede wszystkim udział wierzytelności spornych 
w wartości wierzytelności, który nie może przekraczać 
15 proc. W przypadku, gdy na wniosek dłużnika 

sąd otworzy postępowanie restrukturyzacyjne, 
ustanowi też nadzorcę sądowego, którego rola 
opisana została wcześniej. W  przypadku braku 
gwarancji wykonywania układu lub innych wątpli-
wości sąd ustanowi zarządcę. Nadzorca sporządza 
plan restrukturyzacji i składa do sądu. Plan restruktu-
ryzacyjny to obszerne opracowanie, zawierające m.in. 
opis firmy i jej sytuacji biznesowej, analizę przyczyn 
trudnej sytuacji ekonomicznej, pełny opis środków 

restrukturyzacyjnych, harmonogram ich wdrożenia, 
opis metod i źródeł finansowania itd. 

Postępowanie układowe – umożliwia zawarcie 
układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wie-
rzytelności. W swej konstrukcji bardzo podobne do 
wersji przyspieszonej, dotyczy także firm, w których 
wierzytelności sporne przekraczają próg 15 proc. 
wartości wierzytelności ogółem.  

Postępowanie sanacyjne – umożliwia firmie prze-
prowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu 
po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. 
W tym przypadku generalną zasadą jest odebranie 
zarządu własnego firmie i  powołanie zarządcy. 
W przypadku jednak, gdy zarząd firmy w ocenie sądu 
gwarantuje należyte wykonywanie obowiązków, a jego 
zaangażowanie może być istotne w procesie restruk-
turyzacji, sąd może pozostawić zarząd w  rękach 
dłużnika w zakresie zwykłego zarządu.

MechanizM, Który pozwala 
przejść przez trudny oKres

Powyższa materia jest skomplikowana i najprost-
sze jej przekazanie nie uwzględnia specyfiki danej 
sytuacji. Celem tego artykułu jest ukazanie właści-
cielom, zarządzającym hotelem, dłużnikom i wierzy-
cielom, że już jakiś czas na rynku funkcjonuje 
mechanizm, który pozwala w  sposób w  miarę 
bezpieczny przejść trudny okres w życiu obiektu. 

Ambicjonalnie można powiedzieć: lepiej przejść 
go samemu. Ale poza ambicjami, ryzyko biznesowe 
danej firmy dotyka nie tylko właścicieli, zarządzających, 
ale także szersze otoczenie, do którego zaliczamy 
naszych pracowników i  ich rodziny, a  ostatecznie 
wierzycieli. Procesy, które opisałem, tym różnią się 
od normalnego działania, że wzbogacają je o ochro-
nę przed upadłością, wstrzymują egzekucję i dają 
oddech, który jest tak potrzebny, aby proces zmian 
i wyprowadzenia hotelu na spokojne wody zreali-
zować. Aby jednak z nich skorzystać, warto poznać 
ich podstawowe zasady, otworzyć się na myślenie 
czysto biznesowe i wykorzystać w sposób optymal-
ny dla firmy. Nothing personal, it’s just business.

Podsumowując stronę merytoryczną, prawo 
restrukturyzacyjne jest dla firm, które mogą być 
zagrożone niewypłacalnością, daje możliwość – 
poprzez cztery różne tryby działania – doprowadzić 
do zawarcia porozumienia z wierzycielami i – poprzez 
realizację planu restrukturyzacji – przyczynić się do 
powrotu firmy do normalnego działania. Wszystko 
przy ochronie przed upadłością i egzekucją. 

Jest zatem formalna droga uzyskania ochrony 
przed wierzycielami, restrukturyzacji długów i dal-
szego funkcjonowania. I ważna uwaga na koniec dla 
biznesów finansowanych przez bank. Cały ten 
proces należy realizować w porozumieniu z bankiem. 
Banki też wolą zrestrukturyzować dług, niż borykać 
się z niespłacalnym finansowaniem. 

Tomasz Pieniążek. Doradca restrukturyzacyjny. 
Partner w Mumotive Consulting Group. 

Wiceprezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa 
Polskiego

działania 
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– stan, w którym przyszłość jest niejasna, a my sami 
nawet nie wiemy, czego jeszcze nie wiemy.  

Kiedy mówię „niepewność” – myślę o wielobie-
gunowym świecie VUCA, którego teorię poznałam 
szczegółowo jesienią ub.r. w kontekście Service Design 
(Projektowania Usług). Jednak nawet w najśmielszych 
planach nie przypuszczałam, że tak szybko będę 
stosowała tę wiedzę w  praktyce (i  to w  takim 
natężeniu), pracując w nowym modelu biznesowym 
z nowymi klientami w czasach covidowych. 

VUCA, według definicji, to strategia zarzą-
dzania i  model strategicznego prognozowania na 
przetrwanie trudnych sytuacji, który zwiększa 
świadomość o potencjalnych zachowaniach ludzi 
oraz pomaga szukaniu współzależności zmiennych:

• V (Volatility) – zmienność. Na zmianę 
składają się m.in. dynamika zmian, siła oraz kataliza-
tory zmian;

• U (Uncertainty) – niepewność. Brak prze-
widywalności i  prawdopodobieństwo nieoczeki-
wanych zdarzeń. Nic nie daje pewności, że jakieś 
wydarzenia nastąpią lub nie nastąpią; 

• C (Complexity) – złożoność. To nakładanie 
się na siebie różnych sił, zamieszanie otaczające 
organizację i brak ciągu przyczynowo-skutkowego 
mimo różnych działań;

• A  (Ambiguity) – niejednoznaczność. 
Powoduje to trudność w zrozumieniu rzeczywisto-

ści, bo mamy różne, sprzeczne interpretacje warun-
ków, w  których działamy, a  ciąg przyczynowo-
-skutkowy, który znaliśmy, jest zaburzony.

Koncepcja VUCA to procedura poszerzania 
świadomości oraz wspomagania zarządzania i przy-
wództwa. Niezwykle ważna, bo pomaga interpre-
tować i wykorzystywać nowe możliwości, które się 
pojawiają w  nowych sytuacjach niepewności. 
Chciałabym podkreślić, że kluczową sprawą w zło-
żonych czasach jest model przywództwa w orga-
nizacji.

Temat przywództwa, a właściwie kryzysu lub 
braku liderów w hotelarstwie, którym zajmuję się 
równolegle od wielu lat, zostawię na inne okolicz-
ności i przejdę do tworzenia nowych modeli biz-
nesowych, mając pełną świadomość, że bez 
świetnych liderów hotele sobie nie poradzą, by 
przebrnąć przez trudny czas.

Mając na myśli wielobiegunowy model VUCA, 
na wstępie stawiam tezy o konieczności nowego 
spojrzenia na hotelarstwo oraz potraktowania 
trudnych okoliczności pandemii jako szans na two-
rzenie nowych usług i szukania nowych źródeł zysku 
w nowych usługach hotelu. 

Dlatego bliska jest mi myśl Abrahama Lincolna: 
„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest 
jej tworzenie”. Zatem może zamiast narzekania, że 
jest źle i bardzo źle, lepiej zabrać się za tworzenie 
własnej przyszłości za pomocą narzędzi i metod, 
które pozwalają zobaczyć nową perspektywę i wyjść 
poza schemat myślenia o biznesie hotelowym.

Jak powiedział Patrick van der Pijl (ekspert od 
nowych modeli biznesowych) na styczniowej 
konferencji „You cannot not design” w Poznaniu, 
„Niepewność to twoja tajna broń. Niepewność 
oferuje niezliczone okazje do projektowania lub 
przeprojektowywania firm zdolnych zmienić zasady 
gry. Te okazje tylko czekają, aż ktoś je wykorzysta. 
Trzeba jedynie umieć je dostrzec”. Według niego, 
niepewność jest także pożywką dla mózgu. A dla 
mnie niepewność to nowa okoliczność, aby poże-
gnać się z  tym, co nie działało, i  stworzyć coś 
innego, czego rynek potrzebuje. 

A zatem jak wykorzystać niepewność i stworzyć 
nowe zasady gry w hotelarstwie?

KonteKst – dlaczego to taKie 
ważne

Dla hotelarza punktem wyjścia do nowego 
myślenia o wykorzystaniu potencjału niepewności 
jest gość i jego potrzeby, które bardzo się zmieniły 
w czasie pandemii. 

Aby rozpocząć rozważania o tym, jakie są nowe 
potrzeby gości i jak na nie odpowiedzieć, trzeba 
zacząć od poznania kontekstu. Kontekst to punkt 
wyjścia do zadawania pytań, obserwacji i połącze-
nia różnych kropek w całość, czyli łączenia zjawisk 
i zależności.

Weźmy pierwszy z brzegu przykład z ostatnich 
dni z naszego rynku, czyli powtarzające się w wielu 
hotelach hasła promocyjne i pozycjonowania hotelu 
dla gości hotelowych jako domu. Nałóżmy na to 

emocje, nowe zjawiska (np. telepraca) i  nowe 
okoliczności funkcjonowania, czyli wzmocnienia życia 
online. To tylko pierwsze trzy z brzegu elementy, 
które od razu przyszły mi do głowy, myśląc o kon-
tekście, w jakim znajdują się teraz są potencjalni goście.

A co już wiemy o naszych emocjach w czasie 
pandemii, które zostały już zbadane i wyjaśnione 
przez psychologów? Opierając się na aktualnych 
analizach zmian zachowań ludzi w czasie pandemii 
– wiemy, że jeszcze bardziej będziemy potrzebo-
wali odpoczynku od domu, który dla wielu z nas 
stał się równolegle miejscem pracy zdalnej i szkoły 
dla dzieci, ale także miejscem konfliktów rodzinnych, 
stanów depresyjnych czy napięć emocjonalnych. 

Na tym przykładzie łatwo zauważyć, jak ważne 
jest rozumienie kontekstu, w jakim doświadczamy, 
o czym obszerniej w dalszej części. 

To tylko jedno z wyzwań nowej rzeczywisto-
ści, które może być szansą na tworzenie nowych 
usług i produktów hotelowych, by odpowiedzieć 
na nowe potrzeby gości właśnie w kontekście zmian 
naszego stylu życia i innych stanów emocjonalnych. 
Dlatego ku rozwadze polecam używanie słowa 
„dom” jako odpowiednika dla hotelu. Mam wra-
żenie, że jest to kalka wzięta z dawnych czasów 
hotelarstwa (hotel – twój dom, dom poza domem). 

Mając na uwadze powyższe zjawiska, czy hasło 
„poczuj się w  hotelu jak w  domu” jest dobrym 
pomysłem w  tych czasach? Moim zdaniem, nie 
bardzo, bo nasze potrzeby się mocno zmieniły w ciągu 
pół roku (np. w badaniach odnotowano już spadek 

Dla wielu obiektów w  miejscowo-
ściach wypoczynkowych szansą 
będzie przyciągnięcie rodzin 
z dziećmi na jesienne wyjazdy. Dla 

hoteli miejskich to będzie czas albo zamykania 
drzwi, by jakoś przeczekać, albo stworzenia 
nowego popytu i  generowania pomysłów na 
nowe usługi.

Patrząc na statystyki wykorzystania bonu 
turystycznego po dwóch tygodniach programu, 
widać bez dwóch zdań, że bon w jakimś stopniu 
pobudził popyt na wyjazdy rodzinne, ale z dru-
giej strony dochodzi niepewność, bo nie wiado-
mo, jakie będą fale pandemii i  czy nie będzie 
strachu przed podróżami, jeśli krzywa zachorowań 
będzie rosła. 

Nie będę rozpisywać się o trudnościach, jakie 
nas czekają, bo to jest oczywiste. Już wystarcza-
jąco wiele osób nas straszy oraz kreuje czarne sce-
nariusze. Nie lubię słowa „problem” i go świadomie 
nie używam. To słowo zastępuję słowem „wyzwa-
nie”, które nadaje zupełnie inne znaczenie myśleniu 
o trudnej sytuacji. Potraktowanie trudnej sytuacji jako 
wyzwania otwiera zupełnie inną ścieżkę myślenia 

w świecie VUCA (akronim od angielskich słów: 
Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, 
o czym więcej za chwilę).

Nie można przewidzieć, kiedy zakończy się 
pandemia ani jak będzie wyglądać „normalny biznes 
hotelowy”. Przeszłość nie pomaga, bo nawet gdy 
chcemy skorzystać z  zasobów merytorycznych 
z przeszłości, to COVID-19 jest cały czas jak game 
changer, który szybko zmienia i  narzuca swoje 
warunki. 

Dlatego też skupię się na tym, co możemy 
zrobić, kiedy przyszłość jest niepewna, i jak okiełznać 
tę nową rzeczywistość. Mam kilka sprawdzonych 

metod i  narzędzi, którymi się z  tutaj podzielę. 
Większość tematów potraktuję hasłowo, bo to jest 
artykuł wstępny do cyklu tematów z zarządzania 
doświadczeniami gości, czyli w  moim wydaniu 
– Guest Experience 4.0.

Gdzie teraz jesteśmy?
Jest mało prawdopodobne, że wrócimy do 

takiego hotelarstwa, jakie było przed pandemią. 
Właściwie po tych sześciu covidowych miesiącach 
już widać, że hotelarstwa będziemy się uczyć od 
nowa. Jesteśmy na etapie, w którym największym 
wyzwaniem dla firm jest niepewność i dwuznaczność 

Jak tworzyć
nowe modele biznesowe
w hotelarstwie

Violetta Hamerska

Jest połowa sierpnia 2020 r. 
Niebawem wrzesień i nowe 
wyzwania dla hotelarzy po 

wakacjach. Już wiadomo, że 
mało będzie wydarzeń 

biznesowych w hotelach, skoro 
biznes działa zdalnie i wiele firm 

utrzymuje na kolejne miesiące 
pracę tzw. mobile office (sprytnie 

zastąpiono słowo home office), 
a drastyczne cięcia wydatków na 
podróże służbowe lub spotkania 

„na żywo” stały się elementem 
nowej rzeczywistości. 
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zakupów dotyczący ubrań, kosmetyków kolorowych, 
a za to odnotowano wzrost zakupów dotyczący 
wyposażenia domu, co jest rozumiane jako fakt 
dostosowywania domu do funkcji mobile office). 

A co zrobić, kiedy chcemy dobrze poznać swój 
kontekst? Zacznijmy od obserwacji i  zadawania 
pytań. Uprzedzam, że pytanie domaga się odpo-
wiedzi, więc może świdrować w głowie. Możemy 
też długo szukać odpowiedzi. To są prawidłowe 
reakcje. Zaczynamy w ten sposób zmieniać swój 
sposób myślenia o  tym, jaki widzieć kontekst dla 
swojej działalności i usług hotelowych. 

Poniżej pytania, które są podstawą do rozumie-
nia kontekstu w  czasach niepewności i  punktu 
wyjścia do nowych usług lub doskonalenia istniejących.

1. Jakie czynniki teraz bezpośrednio oddziału-
ją na twój obiekt?

2. Jakie zmiany gospodarcze, polityczne, 
społeczne mogą mieć wpływ na popyt rynkowy? 
Czy wiesz, czego się możesz spodziewać?

3. Czy znasz bieżące trendy w zachowaniach 
nabywczych konsumentów, a  w  szczególności 
w zakresie turystyki?

4. Jakie są największe niewiadome dla two-
jego hotelu?

5. Czy wiesz, z kim konkurujesz?
6. Czy znasz nowych graczy rynkowych?
7. Czy wiesz, jaki model biznesowy ma twoja 

firma i jakie ma plany awaryjne na trudne czasy?

nowe potrzeby Gości
Z  badań jakościowych („Badanie nowych 

potrzeb gości w czasach pandemii”), które prze-
prowadziliśmy w Akademii Tworzenia Doświadczeń 
Gościnności dla jednego z hoteli, powtarzającymi 
się powodami wyjazdu gości były m.in.:

– ucieczka od rzeczywistości, 
– chęć posiadania czasu wyłącznie dla siebie,
– wyrwanie się z domu,
– zmiana otoczenia, bo dom kojarzy się z pracą 

i szkołą,
– potrzeba przebywania w ciszy. 
I  to są realne potrzeby, które ujawniły się 

w pogłębionych wywiadach gości, na które teraz 
hotel będzie mógł odpowiedzieć poprzez zapro-
jektowanie swoich usług na nowo, stworzenie 
nowych person (archetypów użytkownika), zrobie-
nie nowych Customer Journey Map itp. A także 
w  efekcie stworzenie (być może) nowych usług 
albo udoskonalenie już istniejących, by zaspokoić te 
nowe (aktualne) potrzeby gości. Dodam, że 
w badaniach tej grupy gości nie wyszły nam skrajne 
potrzeby, które dotyczą mocnych bodźców emo-
cjonalnych, jak np. ryzykowna zabawa, hazard, 
alkohol itp., bo badane miejsce kojarzy się ze 
spokojem i relaksem, więc to odnosi się do innego 
segment rynku. 

Wiedząc, jakie są realne potrzeby gości, hotel 
będzie mógł na nie odpowiedzieć, tworząc 
naprawdę spersonalizowaną ofertę dla swoich gości, 
bo po badaniach poznał ich potrzeby i wie, jak je 
zaadresować. 

Powyżej opisałam jeden z  elementów, który 
pozwala poszukać nowych możliwości dopasowa-
nia istniejącej usługi hotelowej do nowych potrzeb 
gości. Ten hotel postanowił nie zgadywać, czego 
chcą goście, tylko oddać im głos, aby sami o tym 
opowiedzieli. 

W  innym hotelu poszliśmy odmienną ścieżką 
i  stworzyliśmy protopersony (uproszczony model 
person). W czasie, kiedy hotele były przymusowo 
zamknięte, rozpoczęliśmy prace (pod koniec maja), 
by wygenerować pomysły na nowe usługi w cza-
sie pandemii. 

Początkiem procesu projektowego była moja 
prowokacja intelektualna, by zachęcić ich do twór-
czego myślenia. Była to hipoteza, którą postawiłam 
na podstawie moich obserwacji i analiz, że w nowej 
rzeczywistości goście nie będą podróżować 
z powodu łóżka i śniadania w hotelu, więc kreuje-
my nowe powody/pomysły, by chcieli nas odwie-
dzić. Zespół liczył 16 osób, więc po wygenero-
waniu różnych pomysłów wybraliśmy trzy z nich 
z  największym potencjałem na realizację (w  tym 
z ograniczoną koniecznością inwestowania) i podzie-
liśmy się na trzy grupy. 

Pracowaliśmy trzy miesiące online – najpierw dwa 
razy w  tygodniu, potem już raz w  tygodniu. 
Zaczynaliśmy od spotkań po dwie-trzy godziny, 
potem po godzinie, a  ostatnie nasze spotkania 

trwały już tylko 30 minut, więc można śmiało 
powiedzieć, że zespół nauczył się pracować z narzę-
dziami projektowymi, które ułatwiały nam pracę. 

Zrobiliśmy dwa prototypy produktu/usługi. 
Opracowaliśmy Customer Journey i mapę emocji 
dla naszych protoperson. Ostatnio uzgodniliśmy 
Service Blueprint, czyli scenariusz usługi. Następne 
będzie spotkanie kluczowych osób w hotelu, którym 
metodą storytellingu przedstawimy cały projekt, by 
rozumiały, jaka jest ich rola w nowej usłudze. A zaraz 
potem uruchamiamy projekt i rozpoczynamy testo-
wanie prototypu, by poprzez iterację (poprawianie 
prototypu przybliżające nas do celu przez słuchanie 
użytkowników) stworzyć skalowalność. Po tym 
przeniesiemy ten model do drugiego obiektu tej 
grupy, bo w międzyczasie pracowaliśmy na tym, co 
będzie wyróżnikiem w drugim miejscu.

Przed nami proces doskonalenia usługi i produk-
tu, ale zainwestowany czas „uwspólnił” nasze 
rozumienie wielu nieostrych pojęć – wygoda, relaks, 
zdrowy posiłek, przygoda i wiele innych, które nam 
towarzyszyły w całym procesie. Dla mnie to było 
niezwykłe uczucie być częścią tych zespołów, 
prowadzić je poprzez kolejne etapy procesu, 
tworzyć wyzwania, które zmieniały ich myślenie 
o  tym, czym powinna być innowacyjna usługa 
hotelowa, kiedy patrzysz oczami gościa.

To w bardzo dużym skrócie opowieść o dwóch 
metodach podejścia do oswajania niepewności 
poprzez narzędzia do projektowania nowych usług 
(Service Design), które dały kilku obiektom szansę 
na zrobienie czegoś nowego lub w nowy sposób.

Dla mnie to wszystko wydarzyło się w ciągu 12 
tygodni, a od ośmiu tygodni działamy już w większym 
zespole projektantów w  Akademii Projektowania 
Doświadczeń Gościnności. I  to, co nam dodaje 
skrzydeł, to fakt, że po opracowaniu założeń i usta-
leniu celów działamy, opierając się na zaufaniu 
inwestorów/dyrektorów, którzy powierzyli nam kie-
rowanie swoimi zespołami na okoliczność projektu. 

Fakt, że wierzą oni w swój zespół i metodę 
Service Design, to wspaniałe początki dla pionierów 
Service Design w branży hotelowej. A dla mnie 
zaszczyt, że dali mi szansę w czasach pandemii na 
realizację moich marzeń, sprawdzenie moich kompe-
tencji w praktyce i zgodę, by byli częścią moich 
opowieści o  tym, jak wspólnie zmieniamy świat 
usług hotelowych i  tworzymy nowe hotelarstwo 
według Guest Experience 4.0. 

Dzięki tym nowym okolicznościom covidowym 
po raz trzeci zaczęłam nowe życie zawodowe 
i stworzyłam mój nowy model biznesowy. 

Violetta Hamerska. Zajmuje się projektowa-
niem usług dla doświadczeń gości hotelowych. 

Prowadzi warsztaty edukacyjne dla hotelarzy 
w zakresie Guest Experience i psychologii 

obsługi gości. Założycielka Akademii 
Projektowania Doświadczeń Gościnności. 

Prowadzi cykliczne spotkania dla hotelarzy 
Latarnik Hotelowy – myślenie poza schema-

tem. www.ViolettaHamerska.pl

może zamiast 
narzekania,  

że Jest źle 
i bardzo źle,  

lepieJ zabrać się 
za tworzenie 

własneJ 
przyszłości  
za pomocą 

narzędzi i metod, 
które pozwalaJą 
zobaczyć nową 

perspektywę 
i wyJść poza 

schemat myślenia 
o biznesie 

hotelowym



abc 
Inwestycji Hotelowych

abc 
Inwestycji Hotelowych

28
www.e-hotelarz.pl

29
www.e-hotelarz.pl

działania marketingowe jako najbardziej skuteczne, 
w dalszej kolejności na ukrywanie stawek hotelowych, 
następnie redukcję kosztów i  dopiero finalnie na 
dokonywanie przeceny. 

Wśród taktyk dotyczących ukrywania stawek 
hotelowych najpopularniejsze okazało się tworzenie 
oferty opartej na wartości dodanej w formie pakietu 
(73 proc.). Jeśli chodzi o rekomendacje na przyszłą 
recesję, to właśnie ta taktyka była najczęściej wska-
zywana, a w dalszej kolejności oferowanie bezpłat-
nego śniadania w  cenie pobytu. Wśród działań 
marketingowych najczęściej rekomendowano na 
przyszłość rozwijanie nowych segmentów rynkowych. 
Od strony kosztowej, a konkretnie redukcji kosztów, 
badana grupa wskazywała na okresowe wyłączanie 
godzin pracy niektórych części hotelu.

Cornell University badał również zachowania 
ceny i wyniki hoteli w okresie 2001-2007 z podzia-
łem na czasy złe, czyli recesję w latach 2001-2003, 

i  dobre 2004-2007, kiedy na rynku panowało 
prosperity. Badania prowadzono na markowych 
obiektach w całych Stanach Zjednoczonych. O ile 
w  roku 2001 przebadano około 11 tys. hoteli, 
o tyle w roku 2007 było to już ponad 16 tys. ze 
względu na zmieniającą się z latami podaż. 

Wyniki przedstawiały się następująco. W przy-
padku każdego segmentu hoteli, od luksusowych aż 
po ekonomiczne, utrzymywanie cen powyżej kon-
kurencji o 5-10 proc. pozytywnie przekłada się na 
wzrost wskaźnika RevPAR (gain), w  przypadku 
hoteli upscale jest to wzrost o  ponad 9 proc., 
natomiast w razie utrzymywania cen o 5-10 proc. 
poniżej konkurencji najmniej traci na wskaźniku RevPAR 
segment ekonomiczny, bo 3,75 proc., ale jednak 
traci (loss).

Podobne badania prowadziło kilka amerykańskich 
uczelni wyższych jeszcze w  latach 2005-2016, 
gdzie wzięto pod uwagę rynek w Houston w sta-
nie Teksas dysponujący wtedy 84 tys. pokoi. Można 
założyć, że w tym okresie wystąpiły zarówno dobre, 
jak i złe czasy, mianowicie kataklizm związany z hura-

ganem Katrina w 2005 r. oraz wielki kryzys finan-
sowy w roku 2009, a między nimi okres prosperity. 

Wnioski płynące z tych badań, tak jak z pozo-
stałych, to przestroga przed obniżaniem cen, gdyż 
wzrost poziomu frekwencji osiągnięty tym sposobem 
nie pokrywa straty RevPAR-u obniżonego na skutek 
spadku ceny średniej, a hotele, które stosowały tę 
taktykę, napotkały problemy z odbudowaniem ceny 
średniej po recesji w przeciwieństwie do konkuren-
tów, którzy tego nie praktykowali.

Być alBo nie Być,  
czyli przeceniać czy nie?  
oto jest pytanie

Dla wielu z nas revenue management kojarzy się 
z dobrymi czasami, czyli tymi, w których popyt jest 
większy niż podaż. A co jeśli mamy recesję i stoimy 
w obliczu wojny cenowej? Co do zasady powin-
niśmy się trzymać reguły, którą można określić „inte-

ligentną” przeceną. Co to oznacza? Mianowicie to, 
że do dyspozycji mamy dwie drogi, a właściwie 
metody, którymi możemy podążać:

 – non price method zakłada, że konkurujemy, 
opierając się na jakości, budujemy strategiczne part-
nerstwa, skupiamy się na programie lojalnościowym, 
poszukujemy dodatkowych źródeł przychodów, 
rozwijamy dodatkowe segmenty rynkowe;

 – price method z  kolei zakłada oferowanie 
spakietowanych usług (value added), korzystanie 
z dystrybucji w modelu opaque lub też oferowanie 
rabatów, ale tylko dla wybranych segmentów rynko-
wych i z ograniczeniem czasowym; takie działanie jest 
istotne, aby uniknąć kanibalizacji, czyli sytuacji, gdy 
gość z zakontraktowaną ceną korzysta z obniżek cen, 
widząc, że jego wynegocjowana stawka ma wyższą 
wartość. Oczywiście, aby unikać takich sytuacji, 
należy stosować restrykcje i specjalne warunki rezer-
wacji i anulacji dla stawek dostępnych publicznie. 

Przecena jest więc możliwa, musi być jednak 
przemyślana i pasować do całej strategii, tak aby nie 
spowodowała drastycznego spadku ceny średniej. 

Dodatkowym, jeśli nie głównym, zagrożeniem jest 
przecena stawek kontraktowych – to one długoter-
minowo mają większy wpływ na uzyskiwaną cenę 
średnią przez hotele, a  presja cenowa ze strony 
klientów korporacyjnych jest realnym zagrożeniem.

Zanim jednak podejmiemy tę właściwie ostatecz-
ną decyzję, ponieważ tak trzeba ją nazwać, 
powinniśmy przemyśleć i  potrafić odpowiedzieć 
sobie na kilka ważnych kwestii.

– Twoi klienci – należy rozważyć, oferując 
zniżki, czy dotrzemy do segmentu gości, którzy 
wizerunkowo pasują w ogóle do mojego hotelu. 
Targetując segment gości czułych cenowo, należy 
wprowadzić odpowiednie warunki i  restrykcje na 
stawkach cenowych (rate fences), tak aby nie spo-
wodowało to odpływu gości mniej czułych cenowo. 
To mogą być np. czasowo ograniczone promocje 
(flash sales), oferty zniżkowe dla pewnych nisz 
rynkowych, oferta dla seniorów czy członków 

Dlaczego zatem hotele obniżają ceny, 
pośrednio doprowadzając do wojen 
cenowych, niekorzystnych warunków 
na rynku, a finalnie nie osiągając lep-

szych wyników mierzonych RevPAR-em? 

Dlaczego hotele oBniżają 
ceny?

Nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi na 
to pytanie. Można jednak pod uwagę wziąć różne 
okoliczności, np. presję korporacyjną na wynik, 
presję właścicieli i  udziałowców, ale także brak 
kompetencji osób podejmujących decyzje cenowe, 
brak doświadczenia u decydentów, brak odpowied-
nich danych lub błędną analizę danych. 

Innym racjonalnym wyjaśnieniem jest mechanizm 
rynkowy, który można odnieść do teorii gier i jest 
to tzw. równowaga Nasha. Gdy mamy, przykła-
dowo, dwa hotele, oba będą słusznie zakładać, że 
jeden z  nich poprzez obniżkę cen będzie chciał 
zwiększyć sprzedaż i udział w rynku. Działa to mniej 
więcej tak: jeśli Hotel A obniży cenę, to Hotel B 
również obniży cenę, aby nie tracić klientów. Jeśli 

Hotel B obniży cenę poniżej Hotelu A, to może 
sprowokować go do kolejnej obniżki. Sytuacja może 
się powtarzać, aż wszelkie granice rentowności 
zostaną przekroczone, a  sytuacja zakończy się 
upadłością obu hoteli. Optymalną sytuacją będzie 
więc taka, gdy oba hotele wybiorą niską cenę, ale 
na tyle wysoką, aby zapewniła obu obiektom 
prawidłowe funkcjonowanie.

Należy jednak wyobrazić sobie sytuację, gdy 
hoteli konkurujących ze sobą jest więcej niż dwa. 
Wtedy ten mechanizm staje się bardzo niebezpiecz-
ny. Warto to więc przemyśleć dokładnie, zanim 
spanikujemy i pójdziemy tą drogą.

BaDania cornell University
Po poprzedniej recesji na przełomie lat 

2009/2010 na Cornell University prowadzono 
badania wśród prawie tysiąca osób odpowiedzialnych 
za revenue management na całym świecie. Dzięki 

uprzejmości i udostępnionej liście dystrybucyjnej przez 
organizatora konferencji Eye for Travel, badano osoby 
odpowiedzialne i bardzo świadome co do praktyki 
revenue management. Badania miały odpowiedzieć 
na pytanie, jakie strategie i taktyki stosowano w trak-
cie recesji oraz co było skuteczne, a  także co 
mogłoby posłużyć jako rekomendacja i  lekcja na 
przyszłość dla hotelarzy. 

Rezultaty, które otrzymano, były następujące: 
• 72 proc. badanych wskazywało przeceny 

jako najpowszechniej stosowaną taktykę,
• 41 proc. działania marketingowe,
• 38 proc. tzw. ukrywanie stawek hotelowych 

(rate obscuring), 
• 27 proc. redukowanie kosztów.
Jednocześnie te same badane osoby pytane 

o wnioski i rekomendacje na przyszłą recesję w skali 
od 1-7, gdzie 7 oznaczało wysokie prawdopodo-
bieństwo, wskazywały w pierwszej kolejności na 

Wnioski płynące z badań to przestroga 
przed obniżaniem cen, gdyż Wzrost poziomu 

frekWencji osiągnięty tym sposobem nie 
pokryWa straty revpar-u obniżonego na 

skutek spadku ceny średniej, a hotele, które 
stosoWały tę taktykę, napotkały problemy 

z odbudoWaniem ceny średniej po recesji 
W przeciWieństWie do konkurentóW, którzy 

tego nie praktykoWali

Rafał Burski, Satoria Group

Od ponad dwóch dekad 
prowadzone są badania, które 

finalnie udowadniają, że przeceny 
w trakcie spowolnienia 

gospodarczego nie działają 
korzystnie. Mimo tego faktu 

historia lubi się powtarzać i za 
każdym razem działa to podobnie, 

prowadząc często do wojen 
cenowych. Należy pamiętać, że 

optymalną miarą wyniku hotelu nie 
jest frekwencja, lecz RevPAR 
i choć brzmi to banalnie jako 

pewna oczywistość, to jednak 
w trakcie recesji nie dla wszystkich 

jest to już takie oczywiste.

REVENUE MANAGEMENT
w czasach recesji
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8. Hotele miejskie w Polsce zależą od rynków 
europejskich. Wspólnie z dr. Tomaszem Napierałą 
i dr Katarzyną Leśniewską-Napierałą z Uniwersytetu 
Łódzkiego badaliśmy wpływ geograficznego roz-
przestrzeniania się COVID-19 na wyniki hoteli 
w dziewięciu największych miastach Polski. Całość 
została opublikowana w  naukowym czasopiśmie 
„Sustainability” wydawnictwa MDPI pod tytułem 
„Impact of geographic dstribution of COVID-19 
cases on hotels’ performance: Case of polish cities”. 
Jednym z  wniosków płynących z  badań jest 
udowodnienie zależności polskich hoteli od euro-
pejskiego sektora wydarzeń, bez którego nie 
możemy liczyć na szybki powrót do wyników 
sprzed pandemii.

9. Kolejność odbudowy segmentów rynkowych: 
w pierwszej kolejności gość krajowy reprezentujący 
segment indywidualny (transient), w  tym klienci 
instytucjonalni, oraz segment krajowych klientów 
korporacyjnych, małe spotkania firmowe, przyjęcia 
okolicznościowe. Dopiero na koniec grupy turystycz-
ne międzynarodowe, MICE oraz międzynarodowe 
podróże służbowe. 

10. Trendy w  rezerwacjach – krótkie okno 
rezerwacji, wybieranie ofert z elastycznymi warunka-
mi anulacji, bardzo późny przyrost rezerwacji (late 

pick up), skracająca się średnia długość pobytu. Okno 
rezerwacji się skraca, a dynamika sprzedaży na naj-
bliższe dni wzrasta. Nie ma zainteresowania odległy-
mi datami, pomimo to hotele będą próbowały 
obniżać ceny na odległe miesiące, w których definio-
wany był do tej pory wysoki sezon, wierząc, że 
wygenerują w  ten sposób popyt. Takie założenie 
jest błędne i dodatkowo pogrąża już kurczący się 
rynek, należący do klienta.

11. Monitorujmy anulacje rezerwacji grupowych 
i bądźmy w kontakcie z zespołem handlowym, aby 
upewnić się co do follow-upów i ich jakości, w celu 
przenoszenia biznesu, jeśli to w ogóle możliwe, na 
inną dogodną dla klienta datę.

12. Siła wyższa w  kontraktach – ten zapis 
powinien być zdefiniowany na nowo w  obliczu 
pandemii i po pandemii, zwłaszcza w świetle kon-
traktów dotyczących rezerwacji grupowych.

13. Praca zespołowa – wszystkie ręce na pokład, 
wszystkie działy powinny się komunikować i współ-
pracować, dzielenie się i wymienianie informacjami 
będzie wsparciem w realizacji i optymalizacji przyję-
tej strategii działania! 

14. Skupmy się na pozyskiwaniu pozytywnych 
opinii oraz odpowiedziach na negatywne – opinia 
gościa na temat świetnie przygotowanych procedur 
bezpieczeństwa będzie mieć moc rażenia wśród 
kolejnych klientów.

revenUe manager  
– post coviD anno Domini 2020 

Jaki powinien być? Gdy zamiast optymalizacji 
liczy się strategia, wymagana jest pewna zwinność 
określana dziś mianem „agility”. Tutaj na pewno 
istotna jest również elastyczność oraz otwartość na 
nowe rozwiązania i ciągłe testowanie. 

Przyszłość revenue managementu to eksploracja 
tego, co obecnie nieznane. Wskaźniki, które gwaran-
towały osiąganie sukcesu, już nie działają. 
Porównywanie się do roku ubiegłego, miesiąca czy 
też tygodnia straciło sens. 

Jednak jeszcze ważniejsze będzie zaufanie, jakim 
dyrektor hotelu powinien obdarzyć revenue manage-
ra. To samo pożądane będzie po stronie zespołu 
handlowego, działu marketingu, rezerwacji itd. Rzadko 
będziemy dziś dysponować danymi, które będą 
wsparciem i będą pozwalały budować naszą strate-
gię, częściej będziemy mieli natomiast do czynienia 
z  tworzeniem scenariuszy i  ich testowaniem niż 
z tworzeniem 100 proc. prognoz. 

To zrozumiałe na miarę czasów i należy się z tym 
oswoić. To jednak nadal revenue manager będzie 
miał w pierwszej kolejności dostęp do takich danych 
jak STR Forward z widokiem rynku w przyszłość, 
a nie tylko przeszłość, to właśnie ta osoba będzie 
jako pierwsza widziała przyrosty rezerwacji oraz 
trendy w rezerwacjach na przyszłość, również tych 
udostępnianych przez providerów technologicznych 
działających w branży. 

Od strony revenue managera, postrzeganego 
często, poniekąd słusznie, jako analityka „schowa-
nego” za liczbami, będzie z  kolei wymagana 

umiejętność komunikowania się z  udziałowcami, 
właścicielami, umiejętność sprzedawania idei i pomy-
słów, często bez pokrycia w  postaci twardych 
danych, których zwyczajnie nie ma, branie odpo-
wiedzialności na siebie, umiejętność prowadzenia 
trudnych rozmów oraz znajdowania nowych roz-
wiązań w razie porażki.

Mówi się, że okres pandemii i po pandemii, gdy 
wchodzimy w  recesję, to great reset of revenue 
management. To również szansa na edukację lub 
reedukację w tym zakresie dla tych, którzy do tej 
pory nie mieli okazji w swoich organizacjach zaimple-
mentować i  praktykować podstawowych technik 
mierzenia efektywności swojego biznesu. 

Zanim zaczniemy więc myśleć o wykonywaniu 
prognoz, zainwestujmy w narzędzia, które zrobią to 
za nas, a wiemy, że wykonanie prognozy przychodów 
będzie obecnie arcytrudnym zadaniem. Zajmijmy się 
czymś bardziej namacalnym, czyli mierzeniem przyro-
stu rezerwacji (pick up) oraz śledzeniem trendów 
w  rezerwacjach w  porównywalnych okresach 
(booking pace). Dodatkowo analizujmy okno rezer-
wacji (booking window) oraz średnią długość 
pobytu (average length of stay) w poszczególnych 
segmentach rynkowych. Takie dane i  analizy tylko 
dodatkowo zaprocentują, gdy powrócimy na ścież-
kę wzrostu. A kiedy na nią powrócimy – dowiemy 
się właśnie w  ten sposób, zamiast bezmyślnie 
i pochopnie, w panice przeceniać swoje możliwości 
w biznesie.

Rafał Burski, dyrektor ds. e-commerce 
w Satoria Group

konkretnych grup/stowarzyszeń, restrykcja długości 
pobytu, bardziej restrykcyjne warunki rezerwacji itd. 
Warto jednak zaznaczyć, że specyfiką obecnych 
czasów pandemii COVID-19 jest niepewność, ona 
tak naprawdę wymusza elastyczność warunków 
rezerwacji i gros globalnych hotelowych sieci czaso-
wo wprowadziło elastyczne lub przynajmniej czę-
ściowo elastyczne warunki anulowania nawet na 
ofertach bezzwrotnych. 

– Twój hotel a twoja konkurencja – rozważając 
obniżki cenowe, należy wziąć pod uwagę strukturę 
naszych kosztów oraz pozycję hotelu na rynku, 
również w  ujęciu strategicznym. Hotel, który ma 
niższe koszty niż konkurencja na rynku, będzie mógł 
sobie pozwolić na większe przeceny. Jednak może 
być również tak, że hotel pomimo to nie będzie mógł 
oferować większych zniżek ze względu na pozycjo-
nowanie danego brandu na rynku, ceny bowiem są 
częścią ogólnej strategii danej marki hotelowej. Finalnie 
ma też znaczenie sam typ hotelu. Na rynku hoteli 
luksusowych (luxury and upscale) potencjalna prze-
cena musi być jeszcze bardziej ostrożna ze względu 
na negatywny efekt, który długoterminowo może 
zniszczyć wizerunek danej marki hotelu. Z  kolei 
hotele ekonomiczne (midscale and economy) poten-
cjalnie mogą być mniej narażone na wojny cenowe, 
gdy klienci z  hoteli o wyższym standardzie będą 
naturalnie wybierać te, aby zaoszczędzić. Dla konku-
rencji powinno się wykonać tę samą analizę, aby 
zorientować się, jaka może być odpowiedź konku-
renta na wojnę cenową oraz jakie są jej mocne 
strony i podatność na ten rodzaj działania.

– Profitowość – jaki jest nasz najniższy poziom 
cenowy, który pozwala jeszcze zarabiać, czyli jaki 
mamy koszt pokoju z uwzględnieniem kosztów stałych 
i zmiennych. Jeśli nie mamy tej wiedzy lub musimy ją 
zweryfikować, należy odwiedzić nasz dział finansów.

 – Elastyczność popytu – czy potrafię odpo-
wiedzieć na pytanie: ile pokoi sprzedam, obniżając 
cenę, oraz czy w ogóle sprzedam w ten sposób 
dodatkowy pokój, obniżając cenę?

Tu należy się małe wyjaśnienie. Jest zasada: jeśli 
mamy cenową elastyczność popytu, to obniżenie 
cen spowoduje wzrost przychodów, jeśli nie mamy 
cenowej elastyczności, to w razie obniżenia cen nasz 
przychód – uwaga! – spadnie, a klienci nie zakupią 
naszych usług w większej ilości, lecz w tej samej, 
tylko za niższą cenę!

– Koszt dystrybucji – czy w  czasie mocno 
ograniczonego popytu powinniśmy sprzedać te kilka 
pokoi, a może kilkanaście dziennie przez jakikolwiek 
kanał sprzedaży online czy też może należy szukać 
sposobu, aby sprzedać je najmniejszym kosztem. 
Przykładowo, jeśli mój dzienny popyt wynosi 25 
pokoi, to w jaki sposób mogę zarobić więcej bez 
podnoszenia swoich cen?

– Odmienne motywy zakupowe – jaka jest 
relacja ceny oferowanej do postrzeganej wartości 
(lokalizacja, kategoryzacja, wskaźnik opinii, wyposa-
żenie, udogodnienia)? Te wszystkie czynniki do tej 
pory decydowały i motywowały klienta do zakupu, 
a teraz? Ważniejsze jest utrzymywanie reżimu sanitar-

nego, przestrzeganie odpowiednich procedur w tym 
zakresie, czyli dezynfekcja pokoi, przestrzeni publicznych 
itp. Nawet gdy hotel nie jest najnowszy i posiada 
nieodnowione pokoje, to podstawowe oczekiwanie 
klienta jest takie, aby reżim został zapewniony. Zaufanie 
do marki jest tak ważne, jak nigdy dotąd. 

Kilka faktów i  rekomendacji (na podstawie 
poprzednich recesji oraz specyfiki tej obecnej)

1. Hotele, które obniżają ceny w trakcie recesji, 
będą mieć poważne wyzwanie, gdy popyt powró-
ci, dlatego że klienci będą bardzo opierać się 
podwyżce cen. Przeceny powinny więc być mini-
malizowane – im będzie ich mniej, tym szybciej 
wrócimy do normalności. Grafika 1 i 2 przedstawia-
ją okres odbudowywania ceny średniej po zamachu 
na World Trade Center w 2001 r. oraz po wielkim 
kryzysie finansowym w 2009 r.

2. Zmiany cenowe powinny być wprowa-
dzane ostrożnie i uważnie na podstawie raportów 
cenowych z  uwzględnieniem konkurencji oraz 
z danych STR (jeśli te oczywiście są dostępne 
na danym rynku). Po poprzednim kryzysie finan-
sowym sprzed dekady Warszawa odbudowy-
wała cenę średnią aż przez siedem lat, podczas 
gdy frekwencja powróciła do poziomu sprzed 
kryzysu już po roku. 

3. Nie porównujemy wyników do analogicz-
nego okresu z  roku ubiegłego, to już nie działa 

w  recesji. W  zamian za to pełny fokus na dane 
z  przyszłości on the books, czyli rezerwacji na 
przyszłość w dłuższej perspektywie. Idealnie, jeśli 
dysponujemy raportami STR Forward. Jeśli nie, to 
szukajmy danych dostępnych u dostawców systemów 
rezerwacji, to oni dysponują najbardziej pożądanym 
dziś big data.

4. Monitorujmy konkurencję, ale również cały 
rynek. Poziomy cenowe w recesji są często bardzo 
zbliżone u hoteli różnej kategorii i idzie to w parze 
z kurczeniem się gospodarki, warto więc mieć pełny 
obraz otoczenia biznesowego.

5. Standardy bezpieczeństwa powinny stanowić 
główny przekaz marketingowy.

6. Koncentracja na branżach i gałęziach biznesu, 
które rozwinęły się w trakcie pandemii lub stosunko-
wo mało ucierpiały, czyli m.in. ochrona zdrowia, 
farmacja, instytucje państwowe, rządowe, organiza-

cje pozarządowe, kancelarie prawne, e-commerce, 
branża spożywcza, logistyczna. 

7. Hotele miejskie i hotele wypoczynkowe to 
dwa różne biznesy w obecnych okolicznościach. 
Tym bardziej w tej chwili, gdy hotele miejskie będą 
wyczekiwać ścieżki wzrostu w dłuższej perspekty-
wie, a  hotele wypoczynkowe mają szansę na 
optymalizację przychodów i dobry sezon wakacyj-
ny. Po sezonie jednak hotele te będą borykać się 
z tymi samymi problemami co miejskie, czyli niskim 
poziomem popytu. 

co jeśli mamy 
recesję i stoimy 
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1. Okres odbudowywania ceny średniej po zamachu na WTC w 2001 r.
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2. Okres odbudowywania ceny średniej po wielkim kryzysie finansowym w 2009 r.
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Od czego rozpocząć realizację 
strategii direct booking, jeśli 
wcześniej to nie był priorytet 
w hotelu? Wystarczy aktywnie 

zaangażować swoich pracowników i wykorzystać 
dostępne narzędzia. Poniżej kilka podstawowych 
zagadnień, które pomogą pozyskać mniej kosztochłon-
ne rezerwacje. 

Recepcja, spRzedaż, maRketing  
– spójność działań kluczem  
do sukcesu

Osoby/działy wykonujące powyższe obowiązki 
mają bezpośredni wpływ na sukces rezerwacji bez-
pośrednich w obiekcie. Należy upewnić się, że:

• pracownicy recepcji dobrze znają ofertę 
obiektu,

• komunikują się z gościem językiem korzyści,
• potrafią dostosować ofertę do indywidualnych 

potrzeb gościa.
Konieczna jest również dbałość o  prezentację 

oferty. Upewnijmy się, że oferty, które publikujemy, 
posiadają:

• zdjęcie, które oddaje klimat oferty,
• nazwę, która zaciekawi docelową grupę 

odbiorców,
• łatwy i przejrzysty opis oferty, 
• warunki anulacji.
Po każdej rozmowie należy przesłać do gościa 

podsumowanie z propozycjami pobytu. Tutaj pomoc-
ne są wszelkiego rodzaju narzędzia do ofertowania 
typu CRM. Większość tych narzędzi posiada 
dodatkowe funkcjonalności umożliwiające automaty-

zację niektórych zadań. Warto je poznać i  zacząć 
wykorzystywać. Są to chociażby:

• ustawienia automatycznych powiadomień, jak 
przypomnienie o wysłanej ofercie, podziękowanie za 
rezerwację czy pobyt,

• pozyskiwanie zgód marketingowych na etapie 
ofertowania, aby zwiększać bazy mailingowe,

• remarketing dynamiczny, czyli kampania online 
skierowana do osób, które oglądały ofertę, ale z jakichś 
powodów nie dokonały rezerwacji. 

Własna stRona WWW  
z możliWością RezeRWacji  
online

Dla wielu gości liczy się pierwsze wrażenie. Dlatego 
warto zadbać o wygląd własnej strony internetowej. 
Powinna ona być również użyteczna, czyli posiadać 
możliwość szybkiej rezerwacji w wybranej dacie lub 
w przeglądanym pakiecie pobytowym. Ze względu 
na obecną pandemię i  wiele obostrzeń, także na 
własnej stronie warto dodać informacje o podejmo-
wanych działaniach, które mają zagwarantować gościom 
bezpieczny pobyt.

Dla naszej strony WWW kluczowe jest także 
zapewnienie odpowiedniej pozycji w wyszukiwarce 

internetowej. Właściwie prowadzone działania SEO 
pozwalają na utrzymanie wysokich pozycji i większy 
ruch na stronie. Większy ruch na stronie to większa 
szansa na pozyskanie rezerwacji. 

komunikacja W social mediach 
oRaz działania maRketingoWe 

Sprowadzenie ruchu na stronę oprócz działań 
SEO wymaga inwestycji w działania marketingowe 
i obecność w social mediach. Prowadzenie kampanii 
marketingowych online pozwala generować większy 
ruch na stronie hotelu, co może przełożyć się wprost 
na większą liczbę rezerwacji. Warto zainwestować 
w reklamę w Google, metasearche, np. Trivago, czy 
remarketing dynamiczny.

Stale w  działaniach promocyjnych rośnie rola 
mediów społecznościowych. Potencjalni goście spę-
dzają czas na Facebooku czy Instagramie w poszuki-
waniu ciekawych miejsc do odpoczynku. Warto na 
swoich profilach utrzymać dość wysoką aktywność. 
Takie dobrze zaplanowane działanie może przynieść 
duże zainteresowanie obiektem. Najważniejsze jednak, 
aby w komunikacji w social mediach ułatwiać dotarcie 
do ofert, czyli we wpisach zachęcających do poby-
tów wakacyjnych zawsze umieścić bezpośrednie 
odesłanie do oferty.

akcje mailingoWe to najtańszy 
sposób na zWiększenie  
RezeRWacji bezpośRednich

Jeśli hotel posiada bazę mailingową, teraz jest 
odpowiedni moment, aby aktywnie ją wykorzystać. 
Poinformujmy swoich gości o  tym, że obiekt jest 
otwarty oraz jakie środki bezpieczeństwa podjął. 
Zachęćmy do skorzystania z pobytu lub pakietu na 
nadchodzące wakacje. Takie działania pomagają 
w budowaniu trwałych relacji z gośćmi. Zadowolony 
gość to najlepsza i najtańsza reklama dla obiektu. 

Nie zwlekajmy i  już teraz zacznijmy czerpać 
korzyści z wdrożenia strategii direct booking. Dzięki 
temu nie tylko zwiększymy swoje przychody na 
czas pandemii, ale długofalowo zapewnimy obło-
żenie i zainteresowanie obiektem przy relatywnie 
niskim koszcie pozyskania gości.

Joanna Kulesza pełni funkcję head  
of customer success,  

a Izabela Jaśkowiak jest revenue expertem 
w firmie Profitroom

Jest kilka powodów, dla których warto, 
by cały czas dbać o marketing swojego 
hotelu, także w czasie pandemii:

• zachowanie widoczności brandu w sieci 
(wizerunek),

• podtrzymanie ruchu na stronie internetowej,
• zapełnianie list remarketingowych – wyko-

rzystasz 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 
pozycjonowane słowa kluczowe zmienia się 
niemal codziennie. 

Zadaniem specjalisty SEO jest kontrola 
i prowadzenie działań utrzymujących stronę na 
topowych pozycjach – tak, żeby jej obecność 
w  wynikach wyszukiwania popularnych fraz 
pozytywnie wpływała na ruch i rezerwacje na 
stronie. Co istotne, działania związane z pozy-
cjonowaniem nie wpływają na pozycje strony 
w czasie rzeczywistym. Ich skutki strona odczu-
wa w perspektywie dni, tygodni czy w nie-
których przypadkach – nawet miesięcy. 

To bardzo ważne w związku z koronawiru-
sem, bo negatywne skutki zaprzestania pozy-

cjonowania wpływają na wyniki strony dopie-
ro po kilku tygodniach, kiedy już sytuacja 
w branży może ulec zmianom. Może się więc 
okazać, że kiedy już zainteresowanie usługami 
hotelarskimi wróci do normy, strona nie będzie 
obecna w wynikach wyszukiwania, przez co 
straci się olbrzymi potencjał na pozyskanie 
rezerwacji bezpośrednich.

W okresie drastycznego spadku zaintereso-
wania usługami hotelarskimi można zauważyć, 
że mimo iż strona ma wypracowane pozycje na 
popularne słowa kluczowe, to ruch na niej spada. 
Jest to naturalna konsekwencja zmniejszenia 
liczby zapytań na pozycjonowane frazy. Nie 
powinna ona oznaczać porzucania dotychcza-
sowych działań.

kampanie kluczoWe  
dla Widoczności hotelu

Ochrona marki. Obiekt pozbawiony kam-
panii ochrony marki, a więc reklam kierowanych 
na wyszukiwania związane z nazwą obiektu, 
to obiekt, który oddaje sprzedaż pośrednikom, 
czyli płaci prowizje od rezerwacji i nie korzysta 
z możliwości, jakie daje strategia direct bookin-
gu. 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  większości przypadków) 
listą OTA.

Frazy lokalne – topowe lokalizacje. 
Pamiętajmy, że każdą reklamę można uściślić. 
Również kampanię na frazy lokalne, związane 
z lokalizacją danego obiektu można zoptyma-
lizować tak, by ograniczyć koszty reklamy 
i zwiększyć prawdopodobieństwo dotarcia do 
użytkowników, którzy w tym czasie poszuku-
ją obiektów hotelowych. Jeśli nie chcemy 
tracić widoczności na frazy związane z lokali-
zacją naszego obiektu, a jednocześnie chcemy 
ograniczyć koszty takiej kampanii, przeanalizuj-
my dane dotyczące najpopularniejszych woje-
wództw lub miast, z których pochodzą goście 
hotelu, i ograniczmy reklamy wyłącznie do tego 
targetu.

Remarketing, zwłaszcza dynamiczny. Jeśli 
do tej pory hotel generował ruch na stronie 
internetowej swojego obiektu, podtrzymujmy 
kontakt z użytkownikami sieci, którzy odwie-

dzili stronę – podążajmy za nimi komunikatami 
reklamowymi. Remarketing z WWW trafia tylko 
do tych odbiorców, którzy już zapoznali się 
z  treściami na naszej stronie internetowej. 
Remarketing dynamiczny jeszcze bardziej uściśla 
tę grupę, bo dociera wyłącznie do tych 
użytkowników, którzy weszli do silnika rezer-
wacyjnego naszego obiektu. Utrwalajmy więc 
w świadomości tych potencjalnych gości brand 
i ofertę swojego hotelu. 

Google Hotel Ads. Główną zaletą kampa-
nii Google Hotel Ads (czyli reklamy przy 
wizytówce naszego hotelu w Google) jest to, 
że pozwala ona konkurować ceną z pośredni-
kami. Mamy więc kolejną szansę na to, by 
zachęcić potencjalnego gościa do odwiedzenia 
właśnie twojej strony internetowej. Dzięki temu 
przyzwyczajamy go do tego, że może dokony-
wać rezerwacji bezpośredniej i  znacząco uła-
twiamy mu zrealizowanie 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 konkretnej lokalizacji.

Facebook Ads – dla pragnących zasięgów. 
Jeśli hotelarz zastanawia się, jak niedużymi 
środkami inspirować użytkowników do myślenia 
np. o pobytach wakacyjnych, kampanie display-
owe stanowią obowiązkowy element takiej 
strategii. Mniejsze koszty od kampanii w sieci 
reklamowej Google generują kampanie display-
owe na Facebooku, warto więc przenieść 
kampanie banerowe do tego systemu reklamo-
wego. 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 przedsta-
wiające oferty pobytowe. Taka kampania jest 
doskonałym elementem wspierającym wszystkie 
inne działania lub naszą główną strategią marke-
tingową na obecny, trudny czas.

Marika Kachelska jest e-marketing team 
leaderem, a  Jakub Zimny – SEO team 

leaderem w firmie Profitroom 

Marketing hotelu
w czasach pandemii koronawirusa

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 
prowadzonych działań 

reklamowych może przynieść 
negatywne konsekwencje.

Ze wZględu na 
obecną pandemię 
i wiele obostrZeń, 
także na własnej 

stronie warto 
dodać informacje 
o podejmowanych 

dZiałaniach, 
które mają 

Zagwarantować 
gościom 

beZpiecZny pobyt

Najwyższy czas na
direct booking 

Joanna Kulesza, 
Izabela Jaśkowiak 

Nigdy wcześniej pozyskiwanie 
rezerwacji nie miało tak dużego 

znaczenia jak teraz. W dobie 
pandemii kluczowe jest 

generowanie przychodów 
z ograniczeniem kosztów. 

Odpowiedzią na to wyzwanie 
jest strategia direct booking.
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Technologie w hotelu
w dobie koronawirusa

Piotr Morawski

Pandemia COVID-19 wstrząsnęła 
branżą hotelarską i zmusiła hotelarzy do 
ponownego zbadania podstawowych 

procedur związanych z organizacją pracy. 
Nowoczesna technologia już dawno 

została zintegrowana, by móc zarządzać 
i obsługiwać wiele aspektów działalności 

hotelowej. Od rezerwacji online, 
poprzez szybkie Wi-Fi, do aplikacji 
mobilnych i sterowania urządzeniami 

w pokoju. Innowacje technologiczne 
staną się teraz siłą napędową, jako 

niezbędne do zapewnienia zdrowia 
i bezpieczeństwa gości. 

Coraz więcej hoteli rozważa wdrożenie 
technologii „bez kontaktu” lub „bezdoty-
kowych”. W praktyce oznacza to mniej 

interakcji fizycznych, a więcej komunikacji cyfrowej. 

Kamery termowizyjne  
zintegrowane z hotelowym  
systemem monitoringu

Wiele rozwiązań umożliwia zautomatyzowanie 
procedur, np. bezkontaktowy pomiar temperatury ciała 
realizowany za pomocą kamer termowizyjnych zinte-
growanych z hotelowym systemem monitoringu. Kamera 
termowizyjna dokonuje pomiaru temperatury w czasie 
krótszym niż sekunda. Jednocześnie może robić to na 
grupie nawet kilkudziesięciu osób. Jeżeli zostanie 
wykryta wyższa temperatura, natychmiast zostanie 
przesłany alarm do operatora systemu. Wszystko 
dyskretnie, szybko i automatycznie. 

Systemy monitoringu korzystają z  rozwiązań 
sztucznej inteligencji. Dzięki temu powstały bezdoty-
kowe systemy kontroli dostępu czy rejestracji czasu 
pracy, oparte na systemie rozpoznawania twarzy. 
Niektóre systemy CCTV potrafią nawet rozpoznać, 
czy goście lub pracownicy hotelu mają założone 
maseczki ochronne czy też nie. 

Obok systemu zautomatyzowanego monitoringu, 
w recepcji powinien być zainstalowany system szyb-
kiego meldunku, gdzie gość za pomocą tabletu lub 
aplikacji zainstalowanej na własnym telefonie może się 

zameldować. Drzwi do pokoju hotelowego również 
można otworzyć za pomocą telefonu i  aplikacji 
mobilnej. 

telewizor do bezkontaktowej 
KomuniKacji

Telewizor stanowi centrum cyfrowej rozrywki 
w pokoju. Goście coraz częściej przywożą ze sobą 
swój własny kontent (BYOC – ang. bring your own 
content). Możliwość bezprzewodowego wyświe-
tlenia swoich własnych filmów na ekranie telewizora 
czy korzystanie z serwisów strumieniowych takich jak 
Netflix czy Youtube staje się już standardem w hote-
lach. Nie ma potrzeby wpisywania danych logowa-
nia w  aplikacji telewizora, skoro wszystko jest już 
dawno skonfigurowane w urządzeniu mobilnym gościa 
i wszystkie dane wrażliwe (hasła, loginy) pozostają 
bezpieczne.

Telewizor może być również doskonałym środkiem 
do komunikacji z personelem hotelu. Tak jak w apli-
kacji mobilnej, można skomunikować się z  recepcją, 
zarezerwować stolik w  hotelowej restauracji lub 
zamówić posiłki do pokoju. Często uzupełnieniem 
systemu telewizyjnego w pokoju jest tablet. Wszystko, 
aby zapewnić gościom łatwą obsługę i bezpieczne 
korzystanie z  usług i  oferty hotelu, ograniczając do 
minimum kontakty z innymi osobami.  

Telewizor, tablet czy aplikacja mobilna umożliwia-
ją, w  dobrze zaprojektowanym technologicznie 
hotelu, także sterowanie ustawieniami pokoju, takimi 
jak np. oświetlenie czy temperatura. To dodatkowy 
plus, ponieważ pobyt w tak przygotowanym poko-
ju ogranicza do minimum kontakt gościa z wieloma 

urządzeniami. Prosty, jednolity interface integruje wszystkie 
systemy w telewizorze, tablecie czy telefonie.

Telewizor w pokoju hotelowym to również dosko-
nałe medium komunikacyjne. Zwłaszcza jeżeli trzeba 
przekazać informacje o  zagrożeniu lub wprowadzeniu 
specjalnych procedur. Aplikacja mobilna pozwala także 
na komunikację z gośćmi będącymi poza terenem hotelu. 

UsłUgi cyfrowe i zbliżeniowe
Cyfrowe i zbliżeniowe usługi wkrótce staną się normą, 

zapewniając gotowość hotelu do cyfryzacji podstawowych 
procesów operacyjnych, takich jak check in i out, samoob-
sługowe systemy płatności, mobilne klucze do pokoju, 
szybki internet, łączność Wi-Fi, digital signage, dwukierun-
kowa komunikacja przez IPTV, sterowanie urządzeniami 
oparte na aplikacji czy nawet polecenia głosowe. Każdy 
gość będzie oczekiwać integracji technologicznej. Stopień, 
w  jakim hotele będą mogły to zaoferować, określi ich 
ogólną satysfakcję.

Na rynku dostępnych jest wiele opisanych rozwiązań 
technologicznych. Integratorzy oferują takie rozwiązania 
będące zbiorem różnych samodzielnie działających systemów. 
Jednak, aby wdrożony system przyniósł korzyści, ważny 
jest sposób zarządzania i  monitoringu. Zintegrowanie 
wszystkich usług i możliwości w jedną platformę, zarządza-
ną przez chmurę, ułatwi konfigurację, zarządzanie i szybkie 
podejmowanie decyzji, takich jak automatyczne wysłanie 
komunikatów o zagrożeniu na ekran telewizora, do aplikacji 
mobilnej czy na stronę logowania do hotelowego internetu.

Upraszcza również proces związany z obsługą serwi-
sową wszystkich rozwiązań multimedialnych w  hotelu 
tworzących jedną, spójną platformę. Dodatkowo pozwa-
la to na rozbudowę systemu o kolejne moduły. Warto 
wziąć to pod uwagę, wybierając technologię i operatora 
systemu hotelowego. Co do tego, że taki wybór nastąpi, 
nie mam wątpliwości, bo wymuszą to zmiany i wymaga-
nia technologiczne. Pozostaje tylko pytanie: kiedy?

Autor jest inżynierem informatykiem, praktykiem, 
z 20-letnim doświadczeniem w branży hotelowej, 

prowadzi blog i stronę telewizjadlahoteli.pl

Telewizor, TableT 
Czy aplikaCja 

mobilna 
umożliwiają, 

w dobrze 
zaprojekTowanym 
TeChnologiCznie 

hotelu, także 
sTerowanie 

usTawieniami 
pokoju, Takimi jak 

np. oświetlenie  
Czy TemperaTura

Czy koronawirus
ma wpływ 
na media 
w hotelu?

Kajetan Makowiec

Czy kwestia koronawirusa ma jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie 
mediów w hotelu z perspektywy zarządzania nimi? Tak, koronawirus 
w wielu hotelach zmienił standardy i wywrócił wiele procesów  
do góry nogami. Jest sporo elementów, które zostały zmienione, 
w tym oczywiście zarządzanie mediami w hotelu. 

hotele musiały w bardzo szybkim tempie wdrożyć nowe wytyczne oraz 
zalecenia. Jedną z wytycznych był obowiązek informowania gości hote-
lowych o  nowych wymogach sanitarnych czy organizacji pracy hotelu, 
w tym restauracji i innych atrakcji. 

w stronę digital signage
Wiele hoteli wykorzystało do tego ekrany Digital Signage w recepcjach i telewizory 

w pokojach hotelowych z odpowiednim systemem zarządzania contentem. Dzięki ekranom 
hotel może informować o aktualnych nakazach (zakrywanie twarzy, dezynfekcja rąk) czy 
np. nakazach (limit gości w restauracji). Sytuacja jest dynamiczna, więc ważne jest to, aby 
ekrany miały odpowiedni system, który w łatwy sposób pozwoli dostosować content do 
otaczającej go rzeczywistości.

od strony gościa w pokojU 
Aby gość hotelowy czuł się w obiekcie komfortowo i bezpiecznie, musi być dobrze 

poinformowany o  zasadach pracy hotelu. Nowa rzeczywistość wymaga od hotelarza 
wprowadzenia dodatkowych usług, takich jak np. dezynfekcja pokoju czy specjalne folie 
antybakteryjne na pilota. Wielu gości, zanim decyduje się na pobyt w obiekcie, weryfi-
kuje wcześniej, jakie nowe procedury zostały wdrożone, aby zapewnić sobie i  swojej 
rodzinie bezpieczeństwo.

od strony klienta konferencyjnego 
W czasie pandemii COVID-19 sale konferencyjne w hotelach są świetnymi miejscami 

do prowadzenia spotkań zdalnych. Warto wykorzystać istniejąca infrastrukturę hotelową 
do prowadzenia profesjonalnych telekonferencji. W nowej rzeczywistości postcovidowej 
można przewidzieć, że spotkania biznesowe w obiektach hotelowych powrócą, ale będą 
wiązały się z ograniczeniami liczby uczestników w jednym pomieszczeniu ze względu na 
ich bezpieczeństwo. Jednym z rozwiązań dotyczących tego ograniczenia jest wykorzy-
stanie systemu wideokonferencyjnego do łączenia kilku sal konferencyjnych w obiekcie, co 
pozwoli na przyjęcie większej liczby gości z zachowaniem przy tym reżimu sanitarnego.

Autor jest key account managerem, SamsungFO
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właściciele i operatorzy obiektów 
dążą do zapewnienia jak najlep-
szej rozrywki gościom przeby-
wającym w pokoju hotelowym, 

a dzięki telewizorom smart otrzymują oni dostęp do 
wielu aplikacji oraz możliwość komunikacji bezprze-
wodowej z  telefonem i  komputerem. Obecnie 
zwiększone zainteresowanie rozwiązaniami obserwu-
jemy w  obiektach do 50 pokojów i w  hotelach 
butikowych. Jest to zapewne związane z dużym 
popytem na wakacyjny wypoczynek w  małych 
ośrodkach. Natomiast większe obiekty, w szczegól-
ności hotele konferencyjne, funkcjonujące w poczuciu 
wyższej niepewności, często wstrzymują decyzje 
o wymianie telewizorów i nowych inwestycjach. 

dobry czas dla digital 
signage

Od strony zarządzania mediami w hotelu pande-
mia koronawirusa na pewno potwierdziła wyższość 
rozwiązań Digital Signage (reklamy i komunikacji cyfrowej) 
nad tradycyjnymi formami komunikacji. W kryzysowych 
sytuacjach liczy się szybkość reakcji oraz skuteczna 
komunikacja z odbiorcami. Dzięki rozwiązaniom Digital 
Signage obiekty mogą szybko i  w  prosty sposób 
rozpocząć emisję tego samego komunikatu na wielu 
monitorach jednocześnie, co usprawnia komunikację 
i egzekucję pożądanych postaw gości hotelu w zakre-
sie zachowania zasad bezpieczeństwa. 

Rozwiązania Digital Signage pracują również na 
korzyść wizerunku obiektów hotelowych – poka-
zują dobre przygotowanie obiektów do prawidło-
wego działania w  nagłych sytuacjach. Należy 
pamiętać, że system DS to nie tylko monitor, na 
którym są wyświetlane treści, ale również odpo-
wiedni program, który pozwala na zarządzanie 
i monitorowanie pracy urządzeń, tworzenie playlist 
czy przygotowanie wyświetlanych treści.

nakładki antybakteryjne 
i szafy antybakteryjne

Czy hotele mogą zaoferować nowe rozwiązania 
dopasowane do obecnej sytuacji? Na pewno 
warto, aby odpowiedziały na oczekiwania klientów 
i zapewniły jak najlepsze bezpieczeństwo sanitarne 
swoim gościom. Warto zainwestować choćby w tak 
proste rozwiązania, jak nakładki antybakteryjne na 

piloty do telewizorów, dzięki którym ich używanie 
będzie dla gości bezpieczne, a  dla właściciela 
hotelu będą łatwe i szybkie w dezynfekcji. 

Obiekty powinny rozważyć zainteresowanie się 
szafami parowymi, które za pomocą ciepłej pary niszczą 
bakterie, mikroorganizmy, roztocza, grzyby i  alergeny 
bez użycia środków chemicznych i  bez uszkadzania 
przy tym tkanin. Dzięki takiej szafie goście hotelu będą 
mogli samodzielnie, nawet codziennie, dezynfekować 
swoje ubrania, pościel i inne tkaniny, co może podnieść 
ich zadowolenie z wypoczynku w hotelu – spędzo-
nego w  poczuciu bezpieczeństwa, bez obaw 
o obecność bakterii i innych mikroorganizmów. 

Wiele obiektów dąży do zmniejszania interak-
cji międzyludzkiej na linii gość – recepcja, dlatego 
teraz mogą się sprawdzić, lepiej niż wcześniej, 
kioski self check-in i check-out, a także rozszerzenia 
komunikacji właśnie za pomocą rozwiązań Digital 
Signage. 

transformacje  
w konferencjach

Transformacji w  hotelach na pewno będą 
potrzebowały sale konferencyjne. Chyba nie ma 
już odwrotu od streamingu większych wydarzeń, 
nawet jeśli będą miały one jednocześnie swoją 
tradycyjną formułę. 

Kiedy wszystko wróci do normy, należy się 
spodziewać, że wydarzenia online nadal będą 
cieszyły się zainteresowaniem części klientów – są 
one po prostu wygodne, a ostatni czas pokazał, 
że pozwalają organizatorom, równie skutecznie co 
spotkania tradycyjne, osiągnąć oczekiwane cele. 

Duże wydarzenia mogą zostać także rozpro-
szone i odbywać się w jednym obiekcie, ale w kilku 
salach jednocześnie, co również rodzi potrzebę 
posiadania odpowiedniej technologii do transmisji. 
Nie wszystkie obiekty w końcu dysponują bardzo 
dużymi przestrzeniami, w których restrykcje co do 
zachowania dystansu społecznego mogą zostać 
wdrożone bez problemu. Dlatego warto zainwe-
stować w  nowoczesne technologie takie jak 
ekrany LED czy OLED, które umożliwiają znako-
mity odbiór obrazu i dźwięku nawet przez bardzo 
oddalone od sceny osoby oraz pozwolą na 
wysokojakościowy streaming wydarzenia. 

Autor jest hospitality vertical account  
managerem ID w LG Electronics

udział technologii w naszym życiu 
wzrasta z  roku na rok i  choć 
niektórych może to przerażać, to 
trudno wyobrazić sobie życie bez 

korzystania z tych udogodnień. Np. nikogo nie 
dziwi fakt, że dziś bezpiecznie płaci się telefo-
nem w  sklepie lub w  szybki sposób można 
uregulować rachunki poprzez mobilną aplikację 
bankową. Uproszczenie procedur obsługi 
w różnych dziedzinach życia poprzez rozwią-
zania cyfrowe to wyraźna tendencja, a w wielu 
wypadkach wręcz standard.

Ze względu na to również branża hotelarska 
zaczęła interesować się wykorzystaniem techno-
logii w walce o poczucie bezpieczeństwa przez 
gości, a przede wszystkim – by osiągać zakła-
dane cele biznesowe. Oto kilka praktycznych 
sposobów, na jakie można je zrealizować.

• Zautomatyzowanie procedur meldunko-
wych poprzez aplikacje mobile instalowane na 
smartfonach gości. 

Aplikacje mobilne to podstawowe narzędzia, 
które ułatwiają meldunek bez kontaktu fizyczne-
go z  personelem hotelu. Ponadto dają łatwy 
dostęp do informacji o  pobycie i  ustalonych 
zasadach funkcjonowania obiektu. Mogą też 
oferować cyfrowy klucz do pokoju i  stref 

publicznych. Stanowią prosty środek komunika-
cji oraz rezerwacji usług. 

Rozwiązanie to może okazać się szczególnie 
przydatne w branży eventowej, gdzie wyzwa-
niem jest obsłużenie dużych grup osób niemal 
w  tym samym czasie bez kumulowania ich 
w  recepcji czy innych strefach wspólnych 
hotelu. 

Warto pamiętać, że użyteczna aplikacja 
mobilna w hotelu powinna w pełni integrować 
się z systemem PMS, kontrolą dostępu i syste-
mem płatności. Aplikację taką należy też 
przygotowywać zarówno na urządzenia z sys-
temem operacyjnym Android, jak i iOS.

• Informacje podawane w formie cyfrowej 
zamiast drukowanej.

Kontakt z  przedmiotami, które mogą 
przenosić zarazki, a  jednocześnie trudno je 
zdezynfekować, można zniwelować, wyko-

rzystując niektóre media w  hotelu. Dobrym 
rozwiązaniem będzie zastąpienie drukowanych 
informatorów i ulotek z promocjami systemem 
telewizji hotelowej z  funkcją prezentacji 
oferty w prosty i wygodny dla gościa sposób 
na telewizorze w pokoju. Dodatkowo treści 
te w zaawansowanych rozwiązaniach można 
łatwo zdalnie edytować w  systemie zarzą-
dzania treścią (CMS) niemal w czasie rze-
czywistym. 

• Elektroniczne menu w restauracjach, które 
gość może ściągnąć na swoje urządzenia mobil-
ne poprzez zastosowanie technologii QR 
kodów.

• Tablet w pokoju z aplikacją do komu-
nikacji z personelem, dostępem do informa-
cji, rezerwacją usług czy sterowaniem tele-
wizorem. 

To takie minicentrum rozrywki i zarządzania 
pobytem dostępne dla każdego gościa, ponie-
waż w  odróżnieniu od aplikacji mobilnej nie 
wymaga namawiania gości na instalację na ich 
urządzeniach. Tablet taki można łatwo odkażać, 
dzięki czemu goście będą po niego sięgać bez 
obawy o swoje zdrowie.

Takie rozwiązania pozwalają niwelować 
kontakt z  personelem oraz innymi gośćmi, 
ułatwiają zarządzanie pobytem gościa, zwięk-
szają prawdopodobieństwo zakupu usług 

z oferty hotelu oraz obniżają koszty operacyj-
ne. Dzięki temu łatwiej też będzie przekonać 
gości do tego, że nawet w dużym hotelu mogą 
poczuć się potraktowani indywidualnie i bez-
piecznie. Nadszedł zatem czas, aby hotele 
skierowały swoją uwagę na dobre jakościowo 
technologie IT, które są gotowe wspomagać 
ratowanie ich biznesu.

Autor jest country sales managerem  
w iLumio, Ailleron

kontakt z przedmiotami, które mogą 
przenosić zarazki, a jednocześnie trudno 
je zdezynfekować, można zniwelować, 
wykorzystując niektóre media w hotelu. 
dobrym rozwiązaniem będzie zastąpienie 
drukowanych informatorów i ulotek 

systemem telewizji hotelowej z funkcją 
prezentacji oferty 

Technologie IT
na ratunek hotelom

Daniel Walczyk 

Pandemia COVID-19 pociągnęła 
za sobą skutki, które mogą być 

nieodwracalne, jeśli chodzi 
o sposób obsługi gości obiektów 

noclegowych. Już teraz hotele 
dokładają wszelkich starań, by 

zapewnić poczucie 
bezpieczeństwa swoim gościom, 

przede wszystkim przez wzmożoną 
dbałość o czystość i dezynfekcję 

pomieszczeń. Czy w tych 
działaniach można uwzględnić 

nowe technologie IT w hotelu?

warTo 
zainwestować 
choćby w tak 

prosTe 
rozwiązania,  
jak nakładki 

anTybakTeryjne  
na piloTy  

do telewizorów, 
dzięki którym ich 

używanie będzie dla 
gości bezpieczne, 
a dla właściciela 

hotelu łatwe 
i szybkie 

w dezynfekcji

Większe zainteresowanie
telewizorami smart i monitorami 
do części wspólnych

Łukasz Cyrwus

Czy koronawirus ma wpływ na funkcjonowanie mediów w hotelu? 
Oczywiście tak. W naszym przypadku pandemia koronowirusa 

spowodowała zwiększenie zainteresowania zakupem telewizorów typu smart 
oraz monitorów i telewizorów do części wspólnych. 
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oczekiwania, wymagania ich korporacji, jak również po prostu podtrzymać więzi, 
co będzie procentowało teraz i w przyszłości.  

– Wykorzystałbym okres pandemii, aby zatroszczyć się nie tylko o pracowników, 
ale także o kluczowych kontrahentów. Już teraz nasze działy sprzedaży powinny 
wykonywać telefony do swoich stałych klientów. Niekoniecznie po to, aby 
zadawać pytania, czy i kiedy wrócą do naszych hoteli, kiedy zorganizują najbliższą 
konferencję. Najzwyczajniej należy zapytać kontrahentów o ich samopoczucie, jak 
dają sobie radę w  obecnej sytuacji – tłumaczył Artur Trukawiński, wieloletni 
dyrektor hoteli sieciowych, a obecnie doradca hotelowy, podczas naszej majowej 
konferencji Hotel Trends Poland & CEE. – Pewnego dnia epidemia skończy się, 
a kontrahenci powrócą do obiektów, które w tym okresie wykazały się empatią 
i nie zapomniały o nich. Dam sobie rękę uciąć, że lojalni i „dopieszczeni” klienci 
będą korzystać z tych hoteli, które wykazały zainteresowanie ich sytuacją podczas 
pandemii.

Priorytetem bezPieczeństwo uczestników  
– jak to robi Hilton

Priorytetem jest znalezienie rozwiązań, które przede wszystkim zapewnią bez-
pieczeństwo uczestnikom wieloosobowych spotkań. Odpowiadając na potrzebę 
zapewnienia bezpieczeństwa grupom oraz poszerzając ofertę eventową, sieć Hilton 
przygotowała program skierowany do branży MICE. Jego celem jest dostarczenie 

innowacyjnych rozwiązań organizatorom spotkań, a zarazem poczucia bezpieczeństwa 
ich uczestnikom.

Główne założenia programu to: 
• protokoły czystości – obejmują np. wykorzystanie pieczęci bezpieczeństwa 

na drzwiach pokoi i  sal, stacje sanitarne w  częściach wspólnych oraz checklistę 
EventReady dla pomieszczeń; 

• elastyczność procesu rezerwacji oraz płatności –  elastyczna oferta cenowa 
i  opcji wynajmu; uproszczone umowy przy organizacji małych spotkań; Hilton 
EventReady Playbook z  rozwiązaniami Hybrid Meetings łączącymi spotkania na 
miejscu z wideokonferencjami;

• bezpieczne i społecznie odpowiedzialne rozwiązania – kreatywne rozplanowanie 
powierzchni eventowych i obsługi gastronomicznej gwarantujące zachowanie bezpiecznego 
dystansu oraz rozwiązania w obszarze dbałości o środowisko zgodnie z zasadami LightStay 
– nagrodzonej platformy Hiltona mierzącej odpowiedzialność społeczną biznesu.

– W Hiltonie zawsze wierzyliśmy w siłę kontaktów osobistych. W dzisiejszych 
czasach zdajemy sobie sprawę, że dla osób organizujących spotkania oraz ich 
uczestników ważne jest przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo – stwierdził 
Chris Nassetta, prezes i  dyrektor generalny sieci Hilton, ogłaszając ten globalny 
program, którego wytycznymi może też kierować się każdy hotel, chcący pozyskać 
klientów konferencyjnych w obecnych trudnych czasach.

Autorka jest dziennikarką „Hotelarza”

Jaki wpływ na wyniki hoteli ma klient z sektora MICE? Tłumaczyła to Marta 
Hancock, deputy chief topline officer Eastern Europe Accor, w styczniowym 
wydaniu „Hotelarza” na przykładzie Warszawy, ale można to odnieść do 
większości rynków miejskich i do dużych hoteli w regionach turystycznych 

poza sezonem. „O ich sukcesie w dużej mierze decyduje biznes MICE-owy, gdyż 
tworzy on w wielu hotelach bazę do budowania wyniku w pozostałych segmentach. 
Zadowalający udziału biznesu MICE pozwala hotelarzom spać spokojnie. Generuje 
on, w zależności od specyfiki hotelu, średnio od 30 do 50 proc. całych przychodów 
[a np. w Katowicach czy Łodzi jeszcze większy – red.]. Dlatego obecność dużych 
wydarzeń, eventów w mieście wpływa na potencjalnie stabilną sytuację lokalnego 
rynku hotelarskiego w pozostałych segmentach”. 

Teraz ich nie ma i przez najbliższy czas nie będzie. Co w tej sytuacji?

rozwiązania strumieniowe
Wydarzenia w hotelach odbywały się będą cały czas, również w najbliższych 

miesiącach. Ale ich organizatorzy będą mieli inne oczekiwania niż tylko duża przestrzeń. 
Będą szukali kreatywnych rozwiązań technologicznych do przeprowadzenia imprezy 
w bezpieczny sposób. Już coraz częściej pytają o możliwość organizacji spotkań 
hybrydowych, łączących bezpośrednią obecność prelegentów w hotelu i strumienio-
we przesyłanie treści do uczestników, biorących udział zdalnie. A więc hotele muszą 
sprawdzić i ewentualnie polepszyć przepustowość swoich łączy internetowych, bo 
od tego zależeć często może, czy znajdą klienta na organizację wydarzenia. 

Trend ten jest coraz bardziej widoczny, ponieważ i  hotelarze, i  dostawcy 
technologii mają coraz więcej pomysłów w tej kwestii, a wszystko to w nadziei na 
znalezienie sposobu, aby przyciągnąć biznes grupowy w  czasie pandemii i  po 
pandemii, gdy największe korporacje cały czas będą działały w warunkach „ograni-
czonego zaufania” do dużych spotkań bezpośrednich. 

Nie ma już odwrotu od streamingu większych wydarzeń, nawet jeśli będą miały 
one jednocześnie swoją tradycyjną formułę. Nawet kiedy wszystko wróci do normy, 

wydarzenia online nadal będą cieszyły się zainteresowaniem części klientów, bo są 
one po prostu wygodne, równie skuteczne co tradycyjne.

jedna konferencja w różnycH salacH
Innym hybrydowym sposobem na przyciągnięcie klientów do organizacji 

konferencji w hotelu, i to z większym wykorzystaniem oferowanych przestrzeni, 
jest możliwość odbycia jej nie w jednej dużej sali, ale w kilku mniejszych połą-
czonych transmisją na ekranach. Co jest też sposobem na rozwiązanie problemów 
z czasowym ograniczaniem maksymalnej liczby uczestników spotkań. Zresztą jak 
widać już po wstępnych planach i zapytaniach ze strony firm, jeśli będą one 
organizowały wydarzenia wiosną, to najpierw z niewielką liczbą uczestników do 
25-30 osób. 

Spotkania biznesowe powrócą, ale będą wiązały się z ograniczeniami liczby 
uczestników w  jednym pomieszczeniu. Jednym z  rozwiązań dotyczących tego 
ograniczenia jest wykorzystanie systemu wideokonferencyjnego do łączenia kilku sal 
konferencyjnych w obiekcie, co pozwoli na przyjęcie większej liczby gości z zacho-
waniem reżimu sanitarnego. Duże wydarzenia mogą zostać rozproszone i odbywać 
się w jednym obiekcie, ale w kilku salach jednocześnie, co również rodzi potrzebę 
posiadania odpowiedniej technologii do transmisji.

nowe Przestrzenie w Hotelu,  
Podtrzymywanie kontaktu z klientami

Warto też szukać nowych przestrzeni w swoich hotelach do organizacji spotkań.  
Np. hotel Marriott Sopot po ponownym otwarciu zaoferował możliwość organi-
zacji wydarzeń na blisko 400-metrowym tarasie na dachu hotelu z basenem infinity, 
barem i panoramicznym widokiem na Zatokę Gdańską.

Ważne jest również, aby po prostu podtrzymywać kontakty ze swoimi wcze-
śniejszymi klientami i organizatorami spotkań, nawet mając świadomość, że nie zor-
ganizują wydarzenia jesienią, a pewnie nawet i nie wiosną. Dzięki temu poznać ich 

W stronę konferencji 
hybrydowych

Anna Patoleta

Duże konferencje nie wrócą do hoteli wcześniej niż od 
wiosny, a hotelarze mają nadzieję, że ruch na dobre 
zacznie się odbudowywać od przyszłej jesieni. Co nie 
znaczy, że sale konferencyjne oraz ich wyposażenie muszą 
stać puste i się kurzyć, nie zarabiając na siebie. Trzeba 
tylko wykazać się kreatywnością w nowych warunkach, 
bo klienci będą poszukiwać nowych rozwiązań,  
np. spotkań hybrydowych z udziałem prelegentów 
w hotelu i „zdalnych” uczestników. I przykładać 
szczególnie dużo uwagi do bezpieczeństwa 
higienicznego, jeśli chodzi o samo wyposażenie sal.
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Przemysł spotkań:
odbywają się gale i konferencje, eksplozja spotkań 
face to face będzie w drugiej połowie 2021 r. 

Krzysztof Celuch

Imprezy mogą być bezpieczne. Festiwal w Wenecji czy konferen-
cje medyczne w Polsce są mocnym sygnałem dla całej branży 

spotkań. Przemysł spotkań powoli wychodzi ze stanu hibernacji. 
Na razie odbywa się to bardzo ostrożnie, ale w drugiej połowie 

2021 r. będzie eksplozja spotkań face to face.

Bardzo ważny sygnał dla całego sektora eventowego wysyłają organiza-
torzy festiwalu filmowego w  Wenecji. To gigantyczne wydarzenie, 
podczas którego odbywa się wiele imprez towarzyszących. Gwiazdy 
w maskach, termoskanery, mniej widzów na pokazach, zachowany dystans 

społeczny, rejestracja tylko elektroniczna, materiały drukowane ograniczone do minimum 
– tak to dziś wygląda na weneckim Lido.

W Polsce też już odbywają gale i konferencje, ale oczywiście z obostrzeniami 
– mniej uczestników, maski, dezynfekcja, dystans społeczny. Do tego innowacje. 

nic nie zastąPi sPotkań face to face
To, co nas czeka w najbliższym czasie, to rozwiązania hybrydowe, łączenie 

nowych technologii z kontaktem face to face. Wirtualne spotkania mają wartość, ale 
nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu. Potrzebujemy bowiem spotkań, bliskości 
i emocji, a eventy tworzą do tego przestrzeń. W swoich założeniach kreują doświad-
czenia i wspomnienia. Jest magia, nawiązują się relacje. To stanowi o przewadze 
eventów stacjonarnych i odróżnia je od spotkań online. 

bardziej kameralnie 
Obecna sytuacja pobudza cały sektor kreatywny do wymyślania nowych 

przestrzeni. Do tej pory mieliśmy w obiektach układ teatralny czy okrągłe stoły. Teraz 

musimy zadbać o dystans społeczny. Trzeba wykorzystywać dużo większe sale, 
w których będzie dużo mniej osób. Format wydarzeń będzie otwarty, uczestnicy 
sami wybiorą miejsce i zdecydują, czy chcą śledzić przebieg eventu na tabletach 
i siedzieć z tyłu, czy chcą być w pierwszym rzędzie. Kreatywność event planistów 
będzie bardzo pobudzona, bo musi dopasować się do uczestników. Jeśli obiekt 
nie oferuje dużej przestrzeni, organizatorom przyjdą z pomocą kamery rozmieszczone 
w różnych pomieszczeniach, aby prelegent mógł dotrzeć do szerszej publiczności.

bezPieczne rozwiązania bezkontaktowe
Podczas wydarzeń znika tradycyjna rejestracja. Wszystko odbywa się elektronicz-

nie. Pojawiają się urządzenia do identyfikacji twarzy, skanery tęczówki oka, kabiny 
dezynfekujące, stacje do odkażania rąk dostępne przy wejściu i wyjściu z danego 
obszaru oraz systemy do mierzenia temperatury. Koniec z przekazywaniem mikrofonu 
z  rąk do rąk podczas dyskusji. Znikają plakietki, smycze i broszury. Wszystko ma 
odbywać się bezdotykowo. Pojawiają się za to specjalne aplikacje dla uczestników 
wydarzeń. Organizatorzy eventów muszą je tak zaplanować, aby każda czynność 
była bezpieczna i higieniczna.

inteligenty catering
Bezpieczeństwo jest ważniejsze niż pyszne jedzenie. Znikają więc z przestrzeni 

eventowych samoobsługowe bufety, przy których zwykle kłębiły się tłumy. Stacje 
z kawą i herbatą też odchodzą w przeszłość. Nowym rozwiązaniem są natomiast 
lunch boxy. Jest równie smacznie, ale co istotne – bezpiecznie.

Według badania Poland Events Impact 2020,  w 2019 r. w spotkaniach 
i wydarzeniach wzięło udział 16,3 mln uczestników krajowych i międzynarodowych. 
Branża wygenerowała 1,5 proc. PKB, a jej wkład gospodarczy wynosił ok. 35 mld zł. 
Sektor eventowy zatrudniał 220 tys. osób.

Dr Krzysztof Celuch – wykładowca Szkoły Głównej  
Turystyki i Hotelarstwa Vistula, specjalizuje się w branży spotkań i eventów
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jenia się z zagrożeniem, lekceważenie 20 sekund 
czasu mycia rąk).

Słucham tego, co się mówi o tych wszystkich 
procedurach, i patrzę na dopiero co uruchomione 
sektory gospodarki. I to, co widzę, nie pasuje do 
tego, co słyszę. Na sukces, jakim jest dobre funk-
cjonowanie hotelu, jakim jest bezpieczeństwo gości 
i  higieniczne otoczenie, składa się osiem prostych 
zasad dyscypliny.

ZASADA 1
PIĘĆ FUNDAMENTALNYCH 
ELEMENTÓW I ZERO TOLERACJI

• Ochrona indywidualna: rękawiczki, maseczki, 
odzież ochronna.

• Higiena rąk. Często. Po każdym procesie 
mycia. Każde mycie to minimum 20 sekund. 

• Bezpieczna odległość między osobami. 
• Wpajanie zespołowi, by zgłaszać niedyspo-

zycję zdrowotną przełożonym. 
• Stworzenie kultury prania, mycia i dezynfekcji 

ściereczek, mopów, wózków, kijów i sprzętu. 
Bez tolerancji dla wymówek, opadania czujno-

ści i  drobnych wyjątków. Pięć fundamentalnych 
elementów generuje najmniej kosztów w  użyciu. 
Konsekwencje w wypadku odstępstw są droższe 
niż tylko „odwrotne proporcjonalnie” do utraconego 
czasu na nowe, niewygodne zasady. 

Wytrwałość i asertywność są niezbędne, gdyż 
bez nich zacznie się rozluźnienie i  odwilż, które 
kroczą przed rutyną. Dłuższy okres funkcjonowania 
w cieniu zagrożenia sprawia, że niebezpieczeństwo 
powszednieje. Obostrzenia zaczynają ciążyć. Ma 
to swoje dobre strony, lecz w zakresie higieny to 
grzech, gdyż usypia czujność. 

Sięgnęliśmy po programy certyfikacji, pakiety 
procedur i obszerną dokumentację. Godzimy się na 
dodatkowe wydatki w związku z przystosowaniem 
hotelu do nowych norm. Wszystko to może zostać 
zniweczone przez zlekceważenie czy spowszednie-
nie „wielkiej piątki”. 

Stosujmy ochronę indywidualną: rękawiczki, 
maseczki, odzież ochronną. To te elementy stają się 
najbardziej lekceważone i marginalizowane w czasie. 
Świećmy przykładem, zwracajmy uwagę, stosujmy 
zasadę 3P (powiedz, powtórz, przećwicz). Przy 
brakach czy drobnych ustępstwach w zakresie PPE 
(personal protective equipment) zawodzą nawet 
najbardziej wysublimowane i kompleksowe proce-
dury. Przeprowadźmy szkolenie zespołów w zakre-
sie właściwego sposobu noszenia i  używania 
środków ochrony indywidualnej.

Centralnym punktem łączącym pozostałe elemen-
ty jest nawyk mycia rąk. To zaskakujące, ile na ten 
temat słyszymy, a mimo to jak często to gdzieś umyka. 

Wzmocnienie praktyk higieny osobistej w  całym 
hotelu (gdzie, kiedy, jak i dlaczego jest to ważne) 
powinno być dla hotelarza priorytetem

ZASADA 2
ZORGANIZUJ PROCES SPRZĄTANIA 

Jeżeli jest jakieś słowo w ostatnim czasie równie 
popularne jak „pandemia”, to z pewnością będzie 
to „procedura”. W  tym wypadku stajemy przed 
wyborem między opracowaniem procedury szytej 
na miarę od podstaw własnymi siłami, a zaadapto-

waniem profesjonalnych procedur opracowanych 
przez dostawców higieny, producentów profesjo-
nalnych środków utrzymania czystości czy ekspertów 
wyspecjalizowanych w  doradztwie hotelarskim. 
Warto polegać na doświadczeniu profesjonalistów, 
którzy mają szerokie spojrzenie na całą branżę hote-
larską, śledzą najnowsze rozporządzenia, wytyczne 
i ogólnoświatowe zalecenia. 

Ta prawda była uniwersalna jeszcze przed 
pandemią – nic nie jest tak ważne jak procedury. 
To właśnie one są odpowiedzialne za obniżanie 
kosztów sprzątania poprzez optymalizację kosztów 
operacyjnych. 

Dzisiaj na pierwszy plan wychodzi kolejna 
konsekwencja procedur: zapewnienie, że wszyst-
ko zostanie wyczyszczone i zdezynfekowane jak 
należy. W  procesie sprzątania nic nie można 
pozostawiać przypadkowi. Zorganizowanie pro-
cesu sprzątania polega na ustaleniu co, kto, jak, 
czym i kiedy. Doskonałym narzędziem do wzno-
szenia procedur, które są dostarczane przez part-
nerów z sektora profesjonalnych środków utrzyma-
nia czystości, są plany pracy (dzienne, miesięczne, 
kwartalne, roczne), instrukcje (wspominane: co, 
kto, jak) oraz listy kontrolne. Te ostatnie są nieoce-
nione w  egzekwowaniu zdyscyplinowanego 
i poważnego podejścia do sprzątania. Sięgnięcie 
po te rozwiązania pozwoli na usystematyzowanie 
pracy, skrupulatną kontrolę kosztów operacyjnych 
oraz konsekwentne eliminowanie tzw. nieefektyw-
nego czasu pracy.

Szacuje się, że w Polsce czas nieefektywnej pracy 
wynosi średnio około 30 proc. W  zachodnich 
standardach czas ten waha się tylko w  granicach 
6-8 proc. Biorąc pod uwagę, że koszty pracy 
stanowią 80 proc. wszystkich kosztów działu, 
podczas gdy koszty zakupu środków czystości 
i  sprzętu sprzątającego tylko po 5 proc., wybór 

Jakub Klewaniec

Czy można zaproponować świeże 
spojrzenie na kwestię utrzymania 
higieny hotelu w czasach zarazy? 

Prostota, przejrzystość 
i fundamentalne zasady to 

uniwersalne wartości, które są 
nieocenione w chwilach, gdy 

panuje chaos informacyjny, 
przeładowanie wiedzą z różnych 
źródeł i nadpodaż nowatorskich 
rozwiązań. Skupienie na tym, co 

decydujące, jest ożywcze 
i skuteczne. I wymaga dyscypliny.

Pandemia COVID-19 to zjawisko, które 
było nieoczekiwane, ma olbrzymie kon-
sekwencje, a w retrospektywie wydaje 
się, że było do przewidzenia i  jest 

wytłumaczalne. Z perspektywy standardów utrzy-
mania higieny szczególnie ostatnie kryterium wydaje 
się boleśnie trafne. Swoje myślenie powinniśmy 
jednak skoncentrować na ocenie sytuacji, jaką mamy 
teraz, co nas czeka jutro i jak do tego podejść. 

REALIA VUCA – ZMIENNE, NIEPEWNE, 
ZłOżONE I NIEJEDNOZNACZNIE 

W  tym momencie refleksją, która wydaje się 
nieoceniona, jest świadomość każdego kroku w pro-

cesach. Rozprasza nas nie to, 
co się dzieje, ale emocje, jakie ta 
sytuacja powoduje. Reagujmy odpowied-
nio do sytuacji i  skupmy się na tym, co jest 
pod naszą kontrolą, ponieważ cała reszta i tak się 
wydarzy. Lub nie. 

To, co dzieje się w  zakresie dodatkowych 
procedur, narzędzi, ryzyka zakażeń i nowej rzeczy-
wistości, najlepiej opisuje akronim VUCA, który 
oddaje realia zmienne (volatile), niepewne (uncertian), 
złożone (complex) i  niejednoznaczne (ambigious) 
ogólnych warunków i  sytuacji. Właśnie taka jest 
rzeczywistość globalna i  dokładnie taką mamy 
sytuację w zakresie norm, procedur i pytań o sprzą-
tanie. Wszyscy wiedzą wszystko i nikt nic nie wie 
zarazem – wieloznaczność i niepewność.

Od początku pandemii do połowy maja 
zarejestrowano 1362 nowe produkty do dezyn-
fekcji (dane Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów 

Biobójczych na 18 maja). Normy 
ministerstwa były modyfikowane, musimy też brać 
pod uwagę wytyczne WHO, ECDC 
(Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób) czy ISSA (międzynarodowe stowarzy-
szenia czystości) i  GBAC (Global Biorisk 
Advisory Council).

Im więcej informacji szukamy w internecie, tym 
większa paleta dostępnych patentów, rozwiązań 
i scenariuszy. Rozpoczęła się ryzykowna gra pole-
gająca na balansowaniu między bezpieczeństwem 
gości a  ich doświadczeniami (guest experience). 
Esencją strategii jest wybór, czego nie robić. 

Producenci chemii czyszczącej, sprzętów i akce-
soriów, artykułów higienicznych oferują mnóstwo 
narzędzi, instrukcji i  procedur. Dostępnych jest 
również wiele szkoleń, rozwiązań technologicznych, 
certyfikatów i  programów kontrolnych. Wszystko 
jest złożone, a do tego zmienne, ze względu na 
wytyczne podawane z  krótkim wyprzedzeniem. 
Niczego też nie możemy być pewni, gdyż wisi nad 
nami ryzyko wybuchu nowych ognisk zakażeń, 
a  sygnały i  fakty, którymi dysponujemy, można 
oceniać na różne sposoby.

Budujmy brzegowe i  uniwersalne zasady. 
Wybierzmy to, co stanowić będzie rdzeń, 
i odnajdźmy świeżość oraz spokój poprzez swoisty 
powrót do podstaw. Wysublimowane i wieloele-
mentowe procedury oraz dziesiątki godzin szkoleń 
i tak bardzo łatwo położyć rozluźnieniem i spo-
wszednieniem nowego, uciążliwego obowiązku 
czy brakiem asertywności wobec przyzwolenia 
społecznego (zmęczenie maseczkami, efekt oswo-

Dłuższy okres 
funkcjonowania 

w cieniu 
zagrożenia 
sprawia, że 

niebezpieczeństwo 
powszeDnieje. 
obostrzenia 
zaczynają 
ciążyć. to 

naturalne, ale 
w zakresie higieny 
to grzech, gDyż 
usypia czujność

oD początku 
panDemii Do 

połowy maja 
zarejestrowano 

1362 nowe 
proDukty  

Do Dezynfekcji

najlepsze proceDury i skrupulatne plany 
w oczach gości mogą nie zDać się na nic, 

jeżeli nie Dopilnujemy, by wyznaczyć, 
omówić i wDrożyć pożąDane gesty oraz 

zachowania wspólnie z personelem 
hotelu

Dyscyplina w czasach pandemii 
8 prostych zasad utrzymania higieny hotelu 
praktykowanych każdego dnia
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to umiejętne sięganie po te walory i  świadoma 
ocena dostawcy przez pryzmat wiedzy, zaanga-
żowania i zdolności wspierających (to jest poli-
czalne i mierzalne).

Produkt czy inwestycje gotówkowe nie mają 
pierwszorzędnego znaczenia. W  poprzednim 
świecie doskonałym argumentem rzetelnych dostaw-
ców nie była inwestycja, ale pomysł na redukcję 
kosztów operacyjnych (ma to niewiele wspólnego 
z  cenami produktów). COVID-19 wynosi te 
podejście na nowy obszar, jakim jest higieniczne 
otoczenie i bezpieczne hotele.

PODSTAWA TO SkUTECZNOśĆ 
CZYSZCZENIA – TESTY ATP

Chociaż obecnie nie ma zatwierdzonego, 
komercyjnie dostępnego testu powierzchni dla 
wirusa SARS-CoV-2, istnieją metody zastępcze do 
oceny skuteczności procesów czyszczenia stosowa-
nych przez personel hotelu. 

Po czyszczeniu certyfikowany wykwalifikowany 
specjalista ds. bezpieczeństwa może próbkować 
powierzchnie w pomieszczeniu i badać obecność 
szkodliwych drobnoustrojów. Ta metoda, zwana 
testowaniem ATP, jest stosowana w  przemyśle 
spożywczym, a  także w  szpitalach i  szkołach do 
określania skuteczności czynności czyszczenia. 

Testy ATP wykorzystują urządzenie do natych-
miastowego odczytu – nie jest wymagany czas 
realizacji w  laboratorium. Jeśli wyniki testu nie 
spełniają ustalonych kryteriów czyszczenia, należy 
podjąć dodatkowe czyszczenie, aż do uzyskania 
satysfakcjonujących wyników. 

Po pobraniu próbek z  pokoju i  sprawdzeniu, 
czy standardy sprzątania zostały spełnione, hotel 
może zaakcentować oznakowanie wskazujące, że 
pokój jest sprzątany zgodnie z ustalonymi w branży 
kryteriami czyszczenia. Specjalista może przekazać 
managerowi hotelu dziennik pobranych próbek pokoi 
i zmierzone wartości.

BIEżĄCE PLANY CZYSZCZENIA  
RAZ JESZCZE 

Testowanie powierzchni ATP jest pomocne 
jako narzędzie do oceny skuteczności czyszczenia 
i poparcie przeświadczenia pracowników hotelu 
oraz gości, że środki czyszczące spełniają standar-
dy branżowe. Jednak testy ATP mogą oceniać 
testowaną powierzchnię tylko w  momencie 
pobierania próbek. 

Jeżeli te metody są uciążliwe i nazbyt skrupu-
latne na co dzień, to kontrolowanie rozprzestrzenia-
nia się wirusa zależy w dużej mierze od konsekwent-
nej, długoterminowej implementacji protokołów 
czyszczenia w swojej branży. Profesjonalny dostaw-
ca profesjonalnych środków czystości może zapew-
nić wytyczne dotyczące opracowania odpowiednich 
protokołów czyszczenia, a także pomóc w wybo-
rze narzędzi, technologii i dystrybutorów. 

Okresowa wizualna ocena czyszczenia lub 
nadzór wykonawcy może być również cenny dla 
oceny zgodności z wcześniej ustalonymi protokoła-

mi czyszczenia. A to jedna z ośmiu prostych zasad 
dyscypliny na co dzień.

POWRÓT DO BIZNESU 
Będąc jedną z najciężej dotkniętych pandemią, 

branża hotelarska szuka sposobów na zmniejszenie 
ryzyka i znalezienie rozwiązań, które pozwolą kon-
tynuować działalność w czasie kryzysu i po nim. 
W tym celu właśnie zalecam weryfikację procesów, 
jak również ulepszone protokoły czyszczenia. 

Powinniśmy podnieść poprzeczkę w  zakresie 
zdrowia i  bezpieczeństwa gości oraz ustanawiać 
nowe praktyki sanitarne i dezynfekcyjne, które będą 
kontynuowane również po wygaśnięciu zagrożenia 

zdrowia publicznego. Wspólnie dbamy o bezpie-
czeństwo środowisk hotelowych i ochronę gości. 

Hotele i  turystyczne obiekty noclegowe nie są 
bardziej podatne na zarażenie niż inne obiekty publicz-
ne odwiedzane przez dużą liczbę osób. Niemniej 
jednak są to miejsca, w  których goście przebywają 
czasowo w  bliskim sąsiedztwie i  gdzie występuje 
wysoki stopień interakcji między gośćmi a pracownikami.

Każdy członek personelu powinien mieć na 
względzie pięć fundamentalnych zasad z regułą zero 
wymówek. To początek i koniec każdej, najlepszej 
nawet procedury.

Jakub Klewaniec jest dyrektorem sprzedaży 
HoReCa w firmie VOIGT

tanich urządzeń i środków to tylko pozorna oszczęd-
ność. W dobie pandemii musimy  ponosić dodat-
kowe koszty. Kto powiedział, że nie można ich 
optymalizować przy jednoczesnym podniesieniu 
standardu higieny? 

ZASADA 3
NIC NIE JEST TRUDNE,  
JEśLI PODZIELIMY TO NA MNIEJSZE 
ZADANIA

Cel bez planu i  wyznaczenia określonych 
aktywności pozostaje tylko życzeniem. Higieniczne 
otoczenie, czyste powierzchnie i bezpieczna żywność 
wymagają efektywnego planu. 

Wdrożenie procedur ma kolejną pozytywną 
konsekwencję, a  mianowicie rozbicie całego 
mechanizmu na strefy i obszary za pomocą planów 
sprzątania. To warstwa procedury między systemem 
(perspektywa szeroka) a  instrukcją (konkretna 
czynność).

Umiejscowienie sprzątania konkretnych stref 
w  czasie według opracowanego i  spisanego 
planu upraszcza procedury i dzieli je na poszcze-
gólne zadania (plan dla kuchni, dla pokoju, 
powierzchni ogólnodostępnych). To nie jest 
trudne, ponieważ swoją pomoc mogą oferować 
najbardziej profesjonalni spośród partnerów 
biznesowych hotelu w obszarze higieny. W dzi-
siejszych czasach dostawcy powinni nastawiać 
się na wnoszenie wartości, a nie na sprzedaż. 
To realna wartość wiedzy warunkuje sprzedaż, 
a nie odwrotnie.

ZASADA 4
LICZĄ SIĘ GESTY I ZACHOWANIA

W ślad za zasadniczym wpływem utrzymania 
bezpieczeństwa mikrobiologicznego oraz dyscy-
pliny w  zakresie pięciu fundamentalnych zasad 
i zera tolerancji znaczenie ma aspekt behawioralny. 
Najlepsze procedury i skrupulatne plany w oczach 
gości mogą nie zdać się na nic, jeżeli nie dopilnu-
jemy, by wyznaczyć, omówić i wdrożyć pożą-
dane gesty oraz zachowania wspólnie z persone-
lem hotelu. 

Oznacza to, że trzeba zaplanować i przećwiczyć 
zachowania w określonych sytuacjach (np. podczas 
przerw ogólnych, obsługi nierozsądnych klientów, 
odpowiadania na pytania gościa o  higienę̨ czy 
troskę, by ten widział personel, który zawsze 
przestrzega stosownych norm – środki higieny oso-
bistej, formowanie grup, dystans społeczny). 

ZASADA 5
WERYFIkUJ PROCESY I CZAS ICH 
WYkONYWANIA

W tym momencie znów warto sięgnąć po 3P 
(powiedz, powtórz, przećwicz), dlatego że ele-
mentarną składową dobrej procedury jest proces 
ustawicznej weryfikacji i oceny. Tak jak w samodo-
skonaleniu – nie ma ostatecznego punktu, momentu, 
w  którym osiągamy zamierzony cel i  przestajemy 
działać. Esencją jest sam proces i doskonalenie, eli-

minowanie zagrożeń i słabych punktów, a punktem 
krytycznym – kontrola.

Odwołajmy się do pierwszej z ośmiu zasad, 
bo najlepsze procesy polegną bez najmniejszych, 
a najważniejszych pięciu elementów (PPE, mycie 
rąk, czysty sprzęt, dystans, skrinning – badania 
przesiewowe). To jest coś, co musi być mantrą, 
co będzie weryfikowane na początku i na końcu. 
Proces wymaga nadzoru i kontroli. To może być 
nudne, to może wydawać się po czasie rutynowe 
i niepotrzebne, ale myślę, a nawet liczę, że pan-
demia koronawirusa przypomni nam, że owe 

dyskomforty są nieistotne wobec stawki, która 
wchodzi w grę. 

Nadzór i  kontrola to zaangażowanie manage-
mentu, jeżeli nie jest możliwe oparcie tych funkcji na 
osobie, która będzie łączyć nadzór nad wszystkimi 
aspektami higieny, czystości i norm w odniesieniu do 
zagrożenia mikrobiologicznego.

ZASADA 6
POSZERZAJ kOMPETENCJE 
PRACOWNIkÓW SPRZĄTAJĄCYCH

Do marca 2020 r. szkolenia mogły być 
traktowane po macoszemu. Zdarzało się też tak, 

że nie było na nie czasu lub szkolący pozostawa-
li z  personelem bez wsparcia managementu. 
Zrozumiałe, że personel ma swoje obowiązki 
i  odpowiedzialności, z  których jest rozliczany, 
stąd spodziewany w  tym układzie wątpliwy 
poziom zaangażowania. 

Może to też wina wysokiej podaży szkoleń, 
gdyż profesjonalni dostawcy i producenci zrozu-
mieli, że najważniejszy nie jest produkt, ale 
wiedza i świadomość, jak go używać („Daj mi 
dowolne produkty, nawet te najdroższe, 
a posprzątam taniej niż czymkolwiek innym, bo 
mam procedurę!”). Skoro było tego dużo i  za 
darmo, być może to był właśnie powód bardzo 
niskiej rangi szkoleń od oferentów, partnerów 
i dostawców hotelowych? 

Pora to zmienić i  wykorzystać możliwości. 
Planować szkolenia, egzekwować, zabiegać o prze-
kaz zwrotny po szkoleniu, weryfikować wiedzę 
i zapewnić – personelowi i szkolącym – odpowied-
nie warunki do skupienia się na wiedzy.

ZASADA 7
DOBRA PRACA I BEZPIECZEŃSTWO 
TO LISTY kONTROLNE

Stwórzmy listy kontrolne w zakresie sprzątania, 
obsługi, przygotowania i  realizacji higienicznego 
otoczenia. To nie tylko zwana popularnie checklista, 
ale znakomity sposób umocnienia dobrych nawyków, 
eliminacji przeoczeń i wytworzenia zapisu wykona-
nych czynności. Istotne jest, aby w każdych oko-
licznościach mieć oparcie, udokumentowane działa-
nia i demonstrować holistyczne podejście do troski 
o bezpieczeństwo gości.

ZASADA 8
PRZYkłAD IDZIE Z GÓRY

„Wszyscy cierpimy z jednego z dwóch powo-
dów: bólu, jakim jest dyscyplina w osiąganiu celów, 
lub bólu, jakim jest żal, że czegoś nam się nie udało 
dokonać” – te słowa amerykańskiego filozofa Jima 
Rohna oddają ducha odpowiedniego podejścia do 
utrzymania czystości. Szczególnie w aspekcie tych 
drobnych, fundamentalnych czynności, które z powo-
du oswojenia i rutyny są lekceważone. 

Reputacja lidera rodzi się i umiera w czasie kry-
zysu. Jeżeli jeszcze mamy wątpliwości, to musimy 
się ich wyzbyć. W  zakresie norm higienicznych 
i  profesjonalnego podejścia do nich musimy brać 
udział w tworzeniu nawyków jako liderzy, tak żeby 
ludzie mieli ewidentną pewność, że wszyscy 
jesteśmy w tym razem. 

WZROSłA śWIADOMOśĆ, JAk WIELE 
OFERUJĄ DOSTAWCY

Mówi się, że w czasach pandemii wzrosły 
oczekiwania hoteli wobec dostawców środków 
czystości. Uważam, że bardziej zasadne jest 
stwierdzenie, że wzrosła świadomość, jak wiele 
dostawcy oferują (know-how, produkt, akcesoria, 
procedury, wsparcie, serwis, dodatkowe kontro-
le, raportowanie). To, co powinno się zmienić, 

gwarancją  
bezpiecznego  
pobytu w hotelach

Ostatnie doświadczenia związane z koronawirusem 
uświadomiły zarówno właścicielom hoteli, jak i po-
dróżującym w celach służbowych lub prywatnych, jak 
istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa usługi ho-
telowej. Bezpieczeństwo, w tym szczególnie mikro-
biologiczne, obiektów hotelowych stało się ważniej-
sze niż liczba gwiazdek, które do tej pory świadczyły 
o ich standardzie. Jest to efekt rosnącej świadomości 
społecznej na temat potencjalnych zagrożeń zdro-
wia, a także strachu przed zachorowaniem.
– Stopniowe odmrażanie gospodarki i aktywizacja 
życia społecznego wymaga nowego podejścia do 
kwestii bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwłasz-
cza w miejscach publicznych – mówi Tomasz Słupek, 
prezes DNV GL – Business Assurance. – Biorąc pod 
uwagę najlepsze praktyki, krajowe regulacje i wy-
tyczne WHO, stworzyliśmy standard, który pomoże 
hotelom zarządzać szeroko pojętym bezpieczeń-
stwem. Hotel dla gościa jest miejscem wypoczynku 
i często pracy, a w tym wypadku zaufanie wynika-
jące z poczucia bezpieczeństwa zagwarantowanego 
przez obiekt jest istotne.

Obszary badane według standardu Safety Rated 
Hotel
Standard koncentruje się na obszarach kluczowych 
dla bezpieczeństwa klientów. Są to: 
– jakość pokoi i infrastruktura hotelowa,
– czystość obiektu,
– kompetencja personelu, 
– jakość dostarczanych mediów. 
Powyższe elementy opierają się na zaangażowaniu 
kierownictwa i budowaniu skutecznego systemu za-
rządzania opartego na ocenie ryzyka.

Przebieg audytu
Audyt bezpieczeństwa na zgodność ze standardem 
Safety Rated Hotel zostanie przeprowadzony przez 
audytorów posiadających kwalifikacje w zakresie 

higieny, bezpieczeństwa, mechanizmów zarządza-
nia, wspieranych przez grono specjalistów. Usługa 
koncentruje się na ocenie dobrych praktyk, a także 
infrastruktury, wyposażenia i środowiska, w jakim 
przebywają goście. Ocenie poddawane są także sto-
sowane procedury, podejście personelu do kwestii 
bezpieczeństwa gości oraz gotowość obiektu na sy-
tuacje niestandardowe.
Efektem końcowym audytu bezpieczeństwa jest 
raport z informacją o poziomie spełnienia wymagań 
standardu i o obszarach wymagających poprawy. 
Przyznany przez DNV GL certyfikat potwierdzający 
osiągnięty poziom dojrzałości według Safety Rated 
Hotel jest oczekiwanym przez klientów niezależnym 
świadectwem spełnienia przez ośrodek najważniej-
szych krajowych wymogów dotyczących bezpie-
czeństwa.
Szczegóły dotyczące oceny Safety Rated Hotel do-
stępne są na stronie internetowej: dnvgl.pl/assurance
DNV GL jest jedną z czołowych jednostek certyfi-
kujących na świecie. Pomagamy przedsiębiorstwom 
zapewnić funkcjonowanie ich organizacji, produk-
tów, ludzi, obiektów i łańcuchów dostaw poprzez 
certyfikację, weryfikację, ocenę i usługi szkoleniowe. 
Współpracując z naszymi klientami, tworzymy zrów-
noważone wyniki biznesowe i budujemy zaufanie 
interesariuszy we wszystkich gałęziach przemysłu.

Standard bezpieczeństwa usługi hotelowej ma na celu pomoc w zapewnieniu poziomu 
bezpieczeństwa, w tym mikrobiologicznego, a także poziomu higieny i obsługi, wymaga-
nych przez klientów obiektów hotelarskich.
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nowych zasad i wymogów. Wszystko po to by nie dopuścić do kontaminacji 
zagrożenia. Dlatego więc pewne jest, że pracę zyskają trenerzy i firmy świadczące 
usługi szkolenia i audytów czystości. 

POZBYCIE SIĘ ZłYCH PRAkTYk
Bardzo ważną sprawą podczas każdego szkolenia będzie pozbycie się złych 

praktyk nagromadzonych latami przez personel sprzątający. Wiele razy wszyscy sły-
szeliśmy odpowiedzi w stylu „zawsze tak robimy i dotychczas było dobrze”, a teraz 
niestety trzeba będzie robić inaczej. W obecnej sytuacji nawet bielizna pościelowa 
czy mokre ręczniki mogą w niektórych okolicznościach stanowić zagrożenie dla per-
sonelu i gości. Wykonywanie czynności w sposób niewłaściwy, przy użyciu nieod-
powiednich środków chemicznych czy bez zachowania należytych minimów higie-
nicznych i sanitarnych (dużo wyższych niż dotychczas) może stanowić zagrożenie.  

Bardzo prostym przykładem mogą być takie czynności jak właściwe używanie 
środków do mycia misek WC w postaci żelu czy poprawne wykonywanie 
dezynfekcji niewielkich powierzchni takich jak obudowa włącznika światła lub 
klamki, które można wykonać na dwa sposoby zły i dobry. 

Można aplikować żel do czyszczenia sedesu bezpośrednio na jego powierzch-
nię, ale można też nanieść jego niewielką ilość na szczotkę do mycia WC, 
następnie spienić w wodzie wewnątrz toalety i dopiero nią wykonać czyszczenie. 
Można rozpylać środek do dezynfekcji bezpośrednio na powierzchnię włącznika 
światła lub klamki opryskując przy tym dookoła powierzchnię niewymagającą 
dezynfekcji i być może wrażliwą na działanie tego typu preparatów, ale można 
nanieść odpowiednią ilość tego preparatu na ścierkę i za pomocą tej ścierki rozpro-
wadzić środek dezynfekujący na wspomniane powierzchnie. 

POTRZEBNA ZMIANA MYśLENIA TAkżE U TRENERÓW 
Wyzwaniem jednak będzie skuteczne przeszkolenie całego obecnego perso-

nelu, jak i nowych osób z zachowaniem niezbędnych procedur bezpieczeństwa. 
Dziś bowiem cała branża szkoleniowa utknęła w wymaganym dystansie społecznym 
i zakazie czy wreszcie w strachu przed uczestnictwem w zgromadzeniach. 

Jedynym ratunkiem dla niej wydaje się przejście do cyfrowego ekosystemu, 
jakim są platformy do wideokonferencji, webinarów czy e-learningu. Niestety taka 
migracja to proces, który chwilę zajmie, bo wymaga również zmiany myślenia 
u  trenerów i  odpowiedniego zaprojektowania ich pod kątem merytorycznym. 
Pewne jednak, że i  nasza branża turystyczno-hotelarska doczeka się pierwszej 
polskiej cyfrowej platformy do nauczania tego, jak sprzątać właściwie. 

Jednym z niewątpliwych atutów takiego rozwiązania będzie dużo niższy koszt 
takich szkoleń od dotychczasowych tradycyjnych. Na pewno niebawem pojawią 
się pierwsze tego typu narzędzia, ale jak odróżnić te warte zaufania od tych nie-
gwarantujących niczego?   

PRAkTYCZNE kOMPETENCJE RÓWNIEż MANAGERÓW 
Jasne jest, że bardzo dużą rolę odegra nadzór nad personelem sprzątającym. 

Ktoś musi dbać o jakość tego, jak ta czynność jest wykonywana w obiekcie. Ktoś 
jej przebieg musi nadzorować i ktoś za to musi odpowiadać. Ten ktoś musi więc 
posiadać właściwe praktyczne kompetencje do tego celu i nie wystarczą jedynie 
te przywódcze, choćby nawet były one na najwyższym poziomie. 

Problem w tym, że wielu managerów nie traktuje pracy serwisu sprzątającego 
z należytym szacunkiem i samemu boi się wykonywania tej pracy samodzielnie. Nic 
bardziej mylnego i wszyscy jednogłośnie musimy odczarować tę funkcję. Dlatego też 
niezbędne będzie, aby takie szkolenie ukończyły również osoby z kadry zarządza-
jącej czy recepcjoniści, właśnie po to, aby nabyć tę wiedzę i móc rzetelnie rozliczyć 
swój personel nie tylko z codziennej pracy, ale również z postępów w kształceniu.  

Dodatkowo przed wybraniem takiego szkolenia dla swojego personelu czy 
przed samodzielnym jego odbyciem należy sprawdzić doświadczenie, którym się 
jego twórca legitymuje. Czy dany trener posiada praktyczne doświadczenie i np. 
certyfikaty potwierdzające jego wiedzę w temacie? Ile godzin fizycznie spędził na 
sali szkoleniowej lub osób faktycznie przeszkolił? W zasadzie trzeba zrobić to samo 
co kupując jakiekolwiek szkolenie. Tyle tylko, że takiego prawdopodobnie jeszcze 
nigdy nie kupowaliśmy. 

Atutem szkolenia jest nie tyle samo jego odbycie, ile fakt, że posiadanie zaufa-
nego i kompetentnego zespołu sprzątającego może być dobrym narzędziem marke-
tingowym. Pewne jest, że trzeba być przygotowanym na pytania ze strony gości 
o to, w jaki sposób ich pokój został posprzątany, zdezynfekowany i czy jest bez-
pieczny. Dobrze więc, by również recepcjonista dysponował tą wiedzą i mógł takiej 
odpowiedzi z przekonaniem udzielić. To będzie wartość, którą należy się chwalić. 

Generalnie czas pandemii pokazał, że nie ma rzeczy niemożliwych. Mamy 
jednak szansę wyciągnąć z tego doświadczenie nie do przecenienia w przy-
szłości.  

Autorzy są współwłaścicielami CleanMode.pl

   

każdy dyrektor czy manager obiektu noclegowego stoi dziś przed 
wyzwaniem, jak zapewnić swoim gościom komfort pobytu i jedno-
cześnie zminimalizować ryzyko zakażenia, bo przecież nikt nie zagwa-
rantuje, że wszyscy goście będą zdrowi. Szczególnie że wiele 

kurortów jest corocznie oblężonych przez wczasowiczów z zagranicy. Nie można 
przy tym zapomnieć o negatywnych konsekwencjach stwierdzenia, że do zakaże-
nia doszło właśnie w pensjonacie czy hotelu. Skutek. Obiekt zamknięty. Wszyscy 
goście na kwarantannie. Sezon stracony. 

ROLA SERWISU SPRZĄTAJĄCEGO  
MOCNO DOWARTOśCIOWANA

Jednym ze sposobów przeciwdziałania ryzyku jest zadbanie o maksymalnie 
wysoki poziom czystości w obiekcie. Faktycznie wygląda na to, że dożyliśmy 
czasów, gdy rola serwisu sprzątającego zostanie mocno dowartościowana. 
Odpowiedzialność spoczywająca na pracy tego zespołu przestanie sprowadzać 
się jedynie do usuwania kurzu i zmiany pościeli. Zdecydowanie na znaczeniu zyska 
zestaw kompetencji posiadanych przez jego członków. Tymczasem konsekwencją 
narastającego bezrobocia może być napływ do branży osób bez minimum kwali-
fikacji. Wyzwaniem więc będzie właściwe szkolenie tych osób. Nasuwa się 
pytanie, kto będzie takie szkolenie przeprowadzał. 

Dotychczas w większości obiektów noclegowych, szczególnie tych mniejszych, 
jeśli już takie szkolenie się odbywało, to zajmował się nim właściciel, manager, 
pracownik recepcji, ktokolwiek, kto posiadał na ten temat podstawową wiedzę. 
W większości przypadków sprowadzało się ono jednak do pokazania lokalizacji 
składzika, brudownika etc., bo przecież każdy umie zmienić pościel, wytrzeć kurze 
czy umyć podłogę! 

W większych obiektach, hotelach czy sanatoriach czynnością tą tradycyjnie 
zajmuje się osoba o najdłuższym stażu na wspomnianym stanowisku. Niestety, 
bardzo często również te osoby od lat wykonują swoją pracę, powtarzając 

określone błędy technologiczne i przenosząc jednocześnie swoje złe nawyki na 
świeżych adeptów. Niektóre są niegroźne, inne zaś niedopuszczalne w nowej 
sytuacji.

Dodatkowo nie ma w naszym kraju standaryzacji zawodu sprzątacza czy 
pokojowej i mowa tu również o ogromnym rynku firm zajmujących się tą usługą 
profesjonalnie. Nawet one w dużej mierze to rynkowe samouki. Z prawnego 
punktu widzenia bowiem zawód taki, a tym bardziej ścieżka uzyskania uprawnień 
do jego wykonywania, nie istnieje. Dziś jednak wszyscy będą musieli się nauczyć 

wykonywanie czynności 
w sposób niewłaściwy, przy 

użyciu nieoDpowieDnich 
śroDków chemicznych czy 

bez zachowania należytych 
minimów higienicznych 

i sanitarnych (Dużo 
wyższych niż Dotychczas) 

może stanowić zagrożenie, 
nawet Dla życia

można aplikować żel  
Do czyszczenia seDesu 
bezpośreDnio na jego 

powierzchnię (źle), ale można 
też nanieść jego niewielką 

ilość na szczotkę Do mycia 
wc, następnie spienić w woDzie 

wewnątrz toalety i Dopiero 
nią wykonać czyszczenie 

Wojciech Kołakowski, Tomasz Łuczak 

Rynek usług turystycznych i hotelarskich jest w zapaści, 
a społeczeństwo opanował strach. Nie ma się co 

łudzić, że stan ten ulegnie zmianie tak szybko jak nastał, 
powrót do normalności będzie powolny.  

Wielu ekspertów przewiduje renesans małych, 
oddalonych od cywilizacji obiektów, w których goście 

szukać będą wytchnienia bez tłumów spotykanych 
w kurortach czy dużych hotelach. Te z kolei będą 

musiały odnaleźć się w nowej rzeczywistości i znaleźć 
sposób na przyciągnięcie również tych gości, którzy 
dziś słusznie przecież obawiają się o swoje zdrowie.   

Sprzątanie po pandemii,
czyli jak uczyć sprzątania
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Katarzyna Dąbrowska

W całym hotelarskim świecie wciąż 
trwają prace nad opracowaniem jasnych 

wytycznych dotyczących 
postępowania w czasie pandemii 
COVID-19. Przemysł hotelowy  

na całym świecie stara się zapewnić, że 
wprowadził dodatkowe środki w celu 
ochrony przed transmisją koronawirusa. 
Poza oczywistymi procedurami coraz 

częściej pojawia się pytanie 
o profesjonalną dezynfekcję pokoi. Czy 

ozonowanie jest właściwą 
odpowiedzią na skuteczną dezynfekcję 

wirusa SARS-CoV-2 w hotelach?

wirus SARS-CoV-2 jest dla 
wszystkich zjawiskiem nowym, 
którego się ciągle uczymy. Co 
chwila pojawiają się nowe 

doniesienia i ze strony medycznej (w jaki sposób się 
zarażamy, jakie są objawy, jaki jest procent nosicieli 
w społeczeństwie, którzy są bezobjawowi), i ze 
strony badawczo-technicznej (jaka jest przeżywalność 
wirusa na różnych powierzchniach, czy wirus egzy-
stuje w powietrzu, jakie są najskuteczniejsze środki 
i metody walki z COVID-19). 

NIkT NIE POTWIERDZIł,  
żE OZONOWANIE JEST SkUTECZNE

Jedno jest pewne – obecnie żadna światowa 
organizacja nie wypowiedziała się jednoznacznie, że 
ozonowanie jest skuteczną i rekomendowaną meto-
dą walki z SARS-CoV-2. Żadna z organizacji nie 
podała także precyzyjnego poziomu stężenia ozonu, 
problemem są bowiem niejasności dotyczące sku-
teczności działania wirusobójczego ozonu w fazie 
gazowej. 

Cytując dr. n. med. Grzegorza Juszczyka, 
dyrek tora Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego, „luki w obecnym stanie wiedzy na temat 
skuteczności wirusobójczej ozonowania sprawiają, że 
brak jest zaleceń dotyczących stężeń ozonu wyma-
ganych do dezynfekcji pomieszczeń przeznaczonych 

na pobyt ludzi, ponieważ poza obecną sytuacją 
epidemiczną zabieg taki nie jest uzasadniony”.

Podobną opinię ma dr hab. n. med. Tomasz 
Dzieciątkowski, wirusolog z  Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, według którego 
„wszystkie działania ozonu dotyczą przede wszyst-
kim komórek bakteryjnych, a nie patogenów wiruso-
wych. Z tego względu ozonator nie będzie miał 
żadnego zastosowania w przypadku mieszkań, pokoi 
hotelowych, pieniędzy czy samochodów”.  

SkUTECZNA JEST METODA  
ELEkTROSTATYCZNA…

Skoro więc nie znamy skuteczności metody, ba, 
nie znamy także właściwych stężeń i  przebiegu 
procesów, pojawia się pytanie: po co ozonować, 

skoro są inne metody profesjonalnej dezynfekcji, nie 
tylko znacznie tańsze, ale także rekomendowane 
i udowodnione? Czy warto kilkakrotnie przepłacać, 
w imię działania higienizującego zamiast jednoznacz-
nie dezynfekującego? 

Moim zdaniem, dopóki nie pojawią się wyniki 
badań i  jasne wytyczne – nie warto. Ani to 
zaszkodzi, ani pomoże. Odgrzybi i oczyści powie-
trze na pewno, pytanie tylko, czy o to nam chodzi. 

Natomiast zdecydowanie warto opierać się na 
wiedzy organizacji takich jak ECDC – Europejskie 

Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz 
jego amerykański odpowiednik EPA – Agencja 
Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych, 
które bez wątpliwości jako jedyne skuteczne 
metody wskazują te, które opierają się na zastoso-
waniu środków biobójczych o określonym składzie 
chemicznym. 

Globalne sieci jak Marriott czy Hilton zdecy-
dowały się na dezynfekcję pokoi oraz części 
wspólnych metodą elektrostatyczną. Metoda ta 
polega na wykorzystaniu kropelek cieczy roboczej 
posiadających dodatni ładunek elektryczny powsta-
jący w wyniku płynnej technologii adhezji. Dzięki 
temu preparat dezynfekujący dociera do najbardziej 
niedostępnych powierzchni. Oczywiście składnikiem 
cieczy roboczej jest preparat biobójczy zgodny 
z rekomendacją ECDC. 

…I TZW. SUCHA MGłA
Inną metodą skutecznie wykorzystywaną nie 

tylko w hotelarstwie, ale także w galeriach handlo-
wych czy kompleksach biurowych jest tzw sucha 
mgła. Metoda zamgławiania na zimno polega na 
możliwości wytworzenia kropelek o mikroskopijnej 
średnicy i rozprowadzeniu ich za pomocą genera-
tora zimnej mgły. Średnica kropli mieszaniny wody 
i  preparatu biobójczego wynosi poniżej 30 
mikronów i  ta właściwość odpowiada za dużą 
skuteczność tej metody. 

Zaletą wykorzystania generatora ULV jest bardzo 
dobra jakość zabiegu przy użyciu minimalnych ilości 
substancji biobójczych. Wytwarzana mgła nie 
powoduje przełamania punktu rosy, a co za tym 
idzie – ciecz robocza nie zostawia osadu ani innych 
śladów wymagających doczyszczania, oczywiście 
przy właściwym jej zastosowaniu. 

Bez wątpliwości więc według obecnego 
po ziomu wiedzy, metody na skuteczną walkę 
z koronawirusem są znane. Wątpliwość moją budzi 
nie to, którą wybrać, tylko to, czy hotele w Polsce 
wygospodarują budżet na to, aby cyklicznie i pre-
wencyjnie stosować profesjonalne metody dezyn-
fekcji, zamiast kupić relatywnie niedrogi przenośny 
ozonator, który niewiele daje, i po prostu wstawić 
go do pokoju, bez profesjonalnych mierników stę-
żenia użytego ozonu, bez profesjonalnej ekipy i bez 
profesjonalnych wytycznych dotyczących prawidło-
wości skutecznej dezynfekcji. 

Autorka jest dyrektorem  
ds. rozwoju w firmie Pakar Service

obecnie żaDna 
światowa 

organizacja nie 
wypowieDziała się 

jeDnoznacznie,  
że ozonowanie 
jest skuteczną 

i rekomenDowaną 
metoDą walki 
z sars-coV-2

Ozonowanie 
– skuteczne czy nie?
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76%
Czy wiesz, że…

gości hotelowych deklaruje 
chęć podłączenia do Wi-Fi 

więcej niż jednego 
urządzenia?

Zadbaj o satysfakcję swoich gości, 
wybierz sprawdzone i stabilne 
rozwiązania od UPC Biznes. 
Zaufało nam już ponad 200 obiektów!

internet i WiFi
telewizja, IPTV, CCTV i telewizory
telekomunikacja
digital signage
i wiele innych
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