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Słynna gościnność Polaków wkrótce może być kojarzona z pobytem 
w polskich hotelach, gdzie – jako kluczowy czynnik jakości usługi – istotnie 
wpływa na zadowolenie gościa i decyduje o jego powrocie lub skreśleniu 
z listy potencjalnych miejsc wartych ponownej wizyty

Gościu, wróć

Nie jest niczym odkryw-
czym, że dobrze, gdy
jakość zastępuje byle-

jakość, a przy tym idzie w pa-
rze z ciągłością, stając się na-
wykiem, a nie incydentalnym
zdarzeniem. Cieszy, że coraz
więcej usługodawców zrywa
ze zgubnym przekonaniem, że
nie warto się starać, bo przecież
zawsze „jakoś to będzie”. Świa-
domość konsumencka rośnie
w każdej branży. Reguła ta nie
omija hotelarstwa, którego
przedstawiciele, wobec dużej
konkurencji i presji oczekiwań
ze strony gości, muszą stawiać

nie tylko na standard miejsca,
lecz równie ważną, jeśli nie
kluczową, atmosferę. Dziś tu-
ryście nie wystarcza, by w miej-
scu wybranym na pobyt lub jed-
norazowy nocleg nie kapało na
głowę i było gdzie rozprosto-
wać kości. Oczekuje on warto-
ści dodanej, której nie zastąpią
najlepsza architektura, luksu-
sowe wyposażenie ani pakiet
wyszukanych atrakcji. Z kolei
zadowolony klient to lojalny
klient, który wróci, by ponow-
nie skorzystać z oferty zgodnej
z oczekiwaniami, a przy tym za-
pewni firmie rekomendację,
uważaną przez wielu za naj-
lepszą formę reklamy.

Klient w centrum uwagi
Korzyści z profesjonalnie

zrealizowanej usługi nie ogra-
niczają się do niematerialnej
wartości, jaką stanowi zado-
wolenie klienta, a może nawet
hotelarza, jeśli ma poczucie
misji. Dobre warunki stworzo-
ne z myślą o udanym wypo-
czynku gościa, kompleksowa
oferta, fachowa, a zarazem
życzliwa obsługa przynoszą wy-
mierne rezultaty, bo klient chęt-
nie powróci w miejsce, gdzie
został dobrze przyjęty. Mało
tego, chętnie o nim opowia-
da i poleca jako sprawdzone
i warte uszczuplenia portfela,
a drogą marketingu szeptanego

hotel zyskuje kolejnych poten-
cjalnych gości. Jakość jest więc
nie tylko mile widziana, lecz
także opłacalna. – Klient hote-
lu najczęściej wskazuje na war-
tość kontaktu osobistego i za-
chowanie się personelu, nato-
miast cechy techniczne trakto-
wane są jako element oczywisty,
standardowy, zauważany wów-
czas, gdy jego cechy odbiegają
od normy – twierdzi prof.
nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa,
kierownik Katedry Turystyki
i Rekreacji w Wyższej Szkole In-
formatyki i Zarządzania w Rze-
szowie, i dodaje: – Hotel może
zapewnić luksus, wygody i wy-
soką jakość usług, lecz kluczem

Laureaci programu Złoty Standard w Obsłudze Klienta otrzymują pamiątkowe dyplomy

Małgorzata Szerfer

Fot. archiwum organizatora



Hotel Zielona Weranda to miejsce, które konsekwentnie dąży do tego, by każdy, kto przekroczy jego
próg, poczuł się dobrze i swobodnie jak w domu, a zarazem wyjątkowo.

Hotel dysponuje salą restauracyjną, w której serwowane są wyśmienite potrawy kuchni polskiej, włoskiej
oraz francuskiej. Znajdziemy tutaj także trzy Sale: Brydżową, Złotą, Kredensową. Każda z nich jest ide-
alnym miejscem dla spotkań biznesowych, konferencji, przyjęć okolicznościowych czy bankietów.

HOTEL - RESTAURACJA ZIELONA WERANDA 
Widoradz 44A, 98-300 Wieluń, tel.: (43) 841 80 71, tel./faks:. (43) 842 88 37, tel. kom. 512 080 880, info@zielonaweranda.com.pl

www.zielonaweranda.com.pl

W naszym hotelu znajdą Państwo 25 stylowo urządzonych pokoi
z telewizją satelitarną oraz bezprzewodowym internetem.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Hotelu Zielona Weranda.
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do satysfakcji gościa jest go-
ścinność. Kiedy gość spotka się
z życzliwością, szacunkiem dla
własnych przyzwyczajeń oraz
wsparciem w nietypowych sy-
tuacjach, będzie powracał do
obiektu oraz polecał hotel in-
nym. Stąd wynika potrzeba
właściwego zarządzania jako-
ścią, w którym orientacja na
klienta ma fundamentalne zna-
czenie, bo to klient jest naj-
ważniejszym audytorem, sę-
dzią i pracodawcą. – Determi-
nantą poziomu jakości usług
w obiektach hotelarskich jest
dziś z jednej strony usługodaw-
ca ze swoją wiedzą i kwalifika-
cjami, a z drugiej – klient, bę-
dący arbitrem oferowanej usłu-
gi. Jego ocena wynika z pozio-
mu osiągniętej satysfakcji z usłu-
gi. Gość zawsze dokonuje war-
tościowania jakości, opierając się
na kwalifikacjach personelu,
wyposażeniu pokoju, restaura-
cji itp., a więc na tym, co jest
mu oferowane. Bierze też pod
uwagę zachowanie personelu,
jego postawę i komunikatyw-
ność, a więc to, jak jest obsłu-
giwany – mówi Jan Krupa. 

Jakość w hotelarstwie,
gdzie sfera relacji między go-
ściem a klientem ma szczegól-
ne znaczenie, jest kluczowym
czynnikiem budowania prze-
wagi konkurencyjnej, do której
prowadzi zadowolenie klienta.
To z kolei staje się faktem, gdy
zarząd hotelu dokłada wszel-
kich starań, by poznać i zrozu-
mieć oczekiwania klienta, a na-
stępnie je spełnić, nie ograni-
czając się do niezbędnego mi-
nimum. – Każdy obiekt chce być
ponad konkurencją i chce być
na nią odporny. Stanie się tak,
kiedy będzie miał dobre obło-
żenie, niezłą średnią cenę oraz
własny model zarządzania ja-
kością gościnności usługowej.
Wówczas będzie się czuło, że
obiekt oferuje coś więcej niż
konkurencja – tłumaczy Zbi-
gniew Kowalski, fundator i za-
łożyciel Polskiej Akademii Go-
ścinności Międzynarodowej
Fundacji Branżowej i Proedu-
kacyjnej. Jednocześnie należy
cały czas monitorować poziom
zadowolenia klienta, a z wyni-
ków wyciągać wnioski. Tu nie-
ocenioną pomocą może być

sam gość, który często sugeru-
je, co warto poprawić, a z cze-
go lepiej zrezygnować, by po-
byt był w pełni satysfakcjonu-
jący. Warto słuchać uwag i ro-
bić z nich użytek, by kolejni go-
ście odnieśli jeszcze lepsze
pierwsze – niekiedy decydują-
ce – wrażenie, a z każdą kolej-
ną chwilą pobytu utwierdzali się
w przekonaniu, że dokonali
słusznego wyboru i są we wła-
ściwym miejscu. W miejscu,
które bez gości nie miałoby
racji bytu. W miejscu, gdzie ich
obecność jest zauważana i do-
ceniana, a personel robi wszyst-
ko, by swoją postawą dać temu
wyraz. – Specyfika branży spra-
wia, że hotelarze nie są w sta-
nie w sposób ciągły kontrolować
swoich pracowników i wszyst-
kich realizowanych przez nich
zadań, ale są oni zawsze pod-
dawani bacznej obserwacji
i krytycznej ocenie ze strony
klientów. Goście postrzegają
jakość usług hotelu poprzez ja-
kość kontaktów uzyskanych
w bezpośrednich relacjach z per-
sonelem. To od postawy perso-
nelu zależy, czy gość skorzysta
ponownie z usług obiektu ho-
telarskiego lub gastronomicz-
nego – uważa prof. Krupa.

Różne elementy jakości
usługi muszą być wdrażane
zespołowo, na podobieństwo
mechanizmu, który działa
sprawnie jedynie wówczas, gdy
wszystkie trybiki pracują bez za-
rzutu i zazębiają się. Zaplecze

techniczne jest jedynie tłem dla
kontaktu osobistego i posta-
wy personelu. To zupełnie jak
w przypadku prywatnego za-
proszenia, kiedy to możemy
docenić wystrój salonu, oprawę
stołu i smak przygotowanych
potraw, ale jeśli zabraknie dobrej
atmosfery, ciepła i serdeczności,
to wszystkie te materialne wspa-
niałości dla oka i podniebie-
nia schodzą na dalszy plan i szyb-
ko odchodzą w zapomnienie,
a we wspomnieniach pozostaje
przyjęcie, które wiele pozosta-
wia do życzenia, i gospodarze,
których nieprędko (jeśli w ogó-
le) odwiedzimy ponownie.

Od powitania 
do pożegnania

I tak dochodzimy do owej
słynnej polskiej gościnności,
która coraz śmielej wkracza
do hoteli i od progu zdobywa
przychylność gości. XXI wiek

staje się epoką nowej jakości
w hotelarstwie pod hasłem go-
ścinności usługowej, a sama
gościnność domeną profesjo-
nalistów, którzy zyskują coraz
więcej sposobności, by się
kształcić, szkolić i korzystać ze
specjalistycznego doradztwa
w zakresie efektywnego zarzą-
dzania pobytem gościa. – Do-
bry serwis hotelowy jest mie-
szanką technik profesjonalnych
oraz serdecznego przyjęcia. Róż-
nica pomiędzy hotelem o dobrej
reputacji, renomie i komforcie
a hotelem o nie najlepszej opi-
nii polega na obecności lub
braku gościnności. W tak po-
stawionej tezie należy zwrócić
uwagę na wiele istotnych szcze-
gółów, które wzajemnie na sie-
bie oddziałują, tworząc łań-
cuch zdarzeń, który zaczyna
się od rezerwacji, a kończy
na pożegnaniu. Ten „łańcuch”
zdarzeń to właśnie gościnność
– wyjaśnia Joanna Zarębska,
manager Hotelu Villa Park
Med&Spa w Ciechocinku.

Stosowane komercyjnie za-
chowania oraz działania przy-
jęte w obsłudze gości hotelo-
wych, nastawione na ich dobre
samopoczucie, najlepszy efekt
dają wówczas, gdy nie są wy-
muszone. Szczere przejawy
życzliwości są najlepszym mier-
nikiem jakości obsługi i usługi,
a sukces komercyjny ma miej-
sce wtedy, gdy jakość ofero-
wana jest tożsama z jakością
oczekiwaną, nie mówiąc o sy-
tuacji, gdy ją przewyższa. O ile
do niedawna za klucz do suk-
cesu uważano zarządzanie kosz-
tami i kadrami, o tyle dziś co-
raz większą wagę przykłada się
do zarządzania gościnnością
usługową, która dopełnia dzia-
łania marketingowe i wpływa
na sprzedaż. – Zaobserwowane
w światowej branży hotelarskiej
tendencje wskazują, że kluczo-
wym dla zabezpieczenia eko-
nomiki i zyskowności obiektów
hotelarskich narzędziem staje się
jakość i rzetelność świadczonej
w tych obiektach usługi go-
ścinnej, a na jej wizerunek
wpływa bezpośrednio nie tylko
działanie serwisowe persone-
lu, ale coraz częściej stopień zna-
jomości nowych praktyk i na-
rzędzi zarządczych przez kadrę

Świadomość 
konsumencka 
rośnie w każdej
branży.
Reguła ta nie omija 
hotelarstwa, którego 
przedstawiciele
muszą stawiać nie
tylko na standard
miejsca, lecz równie
ważną atmosferę.

Jacuzzi w Hotelu Duo**** Spa Fot. Hotel Dua**** Spa



• oferujemy 45 funkcjonalnych i komfortowych pokoi
• specjalizujemy się w organizowaniu konferencji, szkoleń 

i spotkań biznesowych
• posiadamy duży monitorowany parking i siłownię do dyspozycji gości
• pokoje wyposażone są w łazienkę, kosmetyki hotelowe, TV, telefon 

i bezpłatne łącze internetowe
• przy hotelu znajduje się 

elegancka restauracja 

Hotel Chrobry
Topola Królewska 37a, 99-100 Łęczyca
tel.: (24) 722 34 00, kom.: 605 950 906 , faks: (24) 388 75 03 
rezerwacja@hotelchrobry.pl, hotelchrobry@wp.pl
www.hotelchrobry.pl

Hotel Duo**** Spa
ul. Turystyczna 10A
23-300 Janów Lubelski
tel. (15) 872 28 80, 601 636 800
recepcja@duojanow.pl

Komfortowe 
pokoje 
hotelowe

Restauracja

SPA

Organizacja 
przyjęć 
okolicznościowych

Organizacja 
szkoleń 
i konferencji

www.duojanow.pl
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menedżerską – mówi Zbigniew
Kowalski i podkreśla: – Zarzą-
dzanie bezpośrednie – perso-
nalne – gościnnością usługową
przez dyrektora lub menadżera
hotelu wymaga znajomości
czterech filarów, na których
opiera się platforma usługo-
wej gościnności: gościnności
zapraszającej, witającej, serwi-
sowej i żegnającej. Warto za-
dbać, by już na etapie wyboru
miejsca noclegowego i plano-
wania pobytu potencjalny gość
zdobył czytelną, rzetelną i wy-
czerpującą informację o obiek-
cie, ofercie, możliwości dojaz-
du. W chwili przybycia powi-
nien być uprzejmie powitany,
a w trakcie całego pobytu fa-
chowo obsłużony. Równie waż-
ne jest, aby nie stał się niewi-
doczny wraz z oddaniem klu-
cza, lecz odjeżdżał odprowa-
dzany wzrokiem i żegnany
uśmiechem, z poczuciem, że
okazana życzliwość i gościna
była autentyczna.

Dach to za mało
Estetyczny wystrój i kom-

fortowe wyposażenie obiektu,
udogodnienia w jego wnętrzu,
smaczne posiłki to ważne ele-
menty oferty hotelu, lecz czy
wygoda i luksus wystarczą, by
usatysfakcjonować gościa?
Wszystko zdaje się temu prze-
czyć – gość płaci bowiem za coś
więcej niż dach nad głową, na-
wet jeśli wieńczy on stylowe
pokoje i apartamenty marzeń.
– Piękne wnętrza tracą blask, je-
śli obsługa nie jest profesjonal-
na i całkowicie nastawiona na
służenie gościom. Jakość ob-
sługi gości jest kluczem do suk-
cesu w hotelarstwie – mówi
Anna Horodeńska, kierownik
sprzedaży i marketingu w Ho-
telu Branicki z Białegostoku.

Właśnie gościnność usłu-
gowa jako decydująca o osta-
tecznej ocenie pobytu jeszcze
przed jego rezerwacją powinna
być jednym z wiodących na-
rzędzi wywołania u gościa po-
zytywnego wrażenia i poczucia,
że jest mile widziany oraz po-
ważnie traktowany. – Dziś już
nie wystarczy czekać na gościa
z przygotowanym „stołem”,
czyli komfortowymi pokojami,
strefą wellness i spa czy par-

kingiem. Dziś ten przygotowa-
ny na przyjazd gościa „stół” ho-
tele powinny pokazać w swojej
ofercie. Menadżerowie obiektów
powinni zatem stosować coś,
z czego jeszcze nigdy dotąd nie
korzystali – z wizerunkowej
gościnności zapraszającej. To
nie jest marketing. To jest oso-
biste i personalne pokazanie
potencjalnemu klientowi, że
jesteśmy gotowi, by go przyjąć
i ugościć, także fachowo – mię-
dzynarodowo i po polsku – uwa-
ża Kowalski.

Gościnność usługowa nie
odcina się od gościnności ro-
dzinnej czy narodowej, bo cel,
jaki stanowi pozostawienie do-
brych wrażeń z wizyty oraz
zachęcenie do powrotu, jed-
noczy przeciętnego pana domu,
który chce jak najlepiej ugościć
krewnych lub znajomych, wła-
dze państwa, które – przyjmu-
jąc turystów – chcą promo-
wać narodową markę, wreszcie
gestorów obiektów hotelo-
wych, którzy otwartością, życz-
liwością i rzetelnością chcą zy-
skać renomę, stałych klientów
i przychody. Konkurencja i ro-
snące oczekiwania gości hote-
li wymuszają na ich kierow-
nictwie, by w kreowaniu jako-
ści nie pomijali sfery gościn-
ności. – Istotną cechą usługi jest
to, że jej jakość możemy kształ-
tować na wszystkich etapach
usługi: przed, w trakcie i po jej
świadczeniu. Należy wykonać
zadanie dobrze za pierwszym ra-

zem, gdyż ponowna okazja po-
zyskania klienta może się już
nie pojawić. Niezadowolony
klient przechodzi do konkuren-
cji – tłumaczy Jan Krupa. 

Indywidualne podejście do
gościa i wyjątkowa atmosfera,
jakiej doświadczy w danym
obiekcie, coraz częściej są ak-
centowane w materiałach pro-
mocyjnych i na stronach inter-
netowych hoteli. – Choć stan-
dardy obsługi są ogólnie przy-
jęte, to zawsze inna będzie ja-
kość obsługi w wielkim siecio-
wym hotelu, a inna w kame-
ralnym obiekcie. Często te małe
hotele, w których personel ma
bliższy kontakt z gościem, wy-
grywają z dużymi obiektami,
w których gość jest tylko jedną
z wielu anonimowych osób
– uważa Horodeńska. Niektó-
re hotele mówią o tym wprost,
kusząc potencjalnych klientów
takimi hasłami, jak: „Już dziś

cieszymy się na Twój pobyt” czy
„Poczujesz się jak w domu”,
które kieruje do internautów
sieć hoteli DeSilva, zaprojek-
towanych – jak przekonuje
strona internetowa – z myślą
o gościach jako najbardziej
przyjazne hotele w Polsce. Inne,
choćby poznański hotel Vival-
di, odwołują się do słów uzna-
nia dla zaoferowanej gościny,
chwalonej przez gwiazdy ucho-
dzące za najbardziej wymaga-
jących klientów. Trudno o lep-
szą rekomendację, bo jak nie
wierzyć w jakość usługi i po-
ziom gościnności, jeśli kolejną
wizytę zachwala Andrzej Se-
weryn, poleca księżna Liech-
tensteinu, za gościnę dziękują
Anna Maria Jopek z Marcinem
Kydryńskim, Grzegorz Turnau
zapewnia, że wróci (i faktycz-
nie wraca, o czym świadczy do-
pisek po dwóch latach), a Ta-
deusz Drozda utrzymuje, że
„Nic w Poznaniu nie spotkało
go lepszego niż pobyt u „Vi-
valdiego”?

Od gościnności 
do jakości

Cennym wyróżnikiem mo-
że być też certyfikat, potwier-
dzający w drodze eksperckiego
audytu wysoką jakość usługi.
Trudno się dziwić, że hotele
w walce o klienta inwestują
w szkolenia z zarządzania po-
bytem gościa, finansują kursy
i studia dla pracowników, aby
jak najlepiej wywiązywali się
z zespołowej pracy na zado-
wolenie gościa, decydują się
na audyt realizowany przez
tzw. tajemniczego klienta lub ci-
chego gościa, aby zyskać wie-
dzę o realnym poziomie obsługi
i odbiorze hotelu. Jednym z pro-
gramów służących weryfikacji
stosowanych standardów i prak-
tyk projakościowych jest pro-
gram Złoty Standard w Obsłu-
dze Klienta, w tym roku prze-
prowadzany po raz drugi. Jego
organizatorzy, świadomi, że
liczba gwiazdek to niewystar-
czający miernik jakości, kieru-
ją do hoteli propozycję obej-
mującą audyt, doradztwo i cer-
tyfikację, która potwierdza, że
obiekt spełnia standardy, a ja-
kość obsługi jest przepustką dla
jego rekomendacji. Dotychczas

Jakość 
w hotelarstwie,
gdzie sfera relacji
między gościem 
a klientem ma 
szczególne znaczenie,
jest kluczowym
czynnikiem 
budowania 
przewagi 
konkurencyjnej.

Jeden z pokoi w Hotelu**** Apollo Fot. Krzysztof Sobicki



Hotel**** Apollo
ul. Kapielowa 11, 76-150 Darłowo
tel.: (94) 314 24 53, 602 472 378

tel./faks: (94) 314 11 63
apollo@hotelapollo.pl

www.hotelapollo.pl

Hotel**** Apollo to miejsce wyjątkowe
• atrakcyjne położenie przy plaży w centrum Darłówka

• 16 komfortowych, klimatyzowanych pokoi z widokiem na morze i park z fontanną oraz pokoje o podwyższonym 
standardzie: przestronny apartament, pokoje de luxe i pokój typu STUDIO

• znakomita kuchnia i wysoki standard świadczonych usług

• udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

• plac zabaw dla dzieci

• Restauracja Plażowa – bogactwo smaków i aromatów kuchni śródziemnomorskiej oraz tradycyjnej kuchni polskiej

• Kawiarnia Widokowa z ofertą ciast i deserów własnej produkcji

• Sala Balowa z niezwykle eleganckim i nastrojowym wnętrzem, idealnym do organizacji wszelkiego typu spotkań
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Złoty Standard w Obsłudze Klienta

95 obiektów o różnym stan-
dardzie i specjalizacji usług szczy-
ci się godłem „Złoty Standard”.
Łączy je atut w postaci troski
o gościa, ważniejszej od kate-
goryzacji, lokalizacji czy bonu-
sów w postaci centrów konfe-
rencyjnych lub zaplecza spa.

Przy okazji przygotowań
do Euro 2012 w Polsce po-
wstało wiele hoteli, jednak to
gościnność ogółem, a nie ta
usługowa, była oklaskiwana.
Turyści chwalili atmosferę, or-
ganizację rozgrywek, bezpie-
czeństwo, przystępne ceny. Jed-
nak wysoka jakość w polskim
hotelarstwie przechodzi bez
echa, bo nie jest regułą i nie do-
tyczy całokształtu usługi. – Nie-
stety, w Polsce jesteśmy na po-
czątku drogi z gościnnością
usługową. Co prawda chwalimy
gościnność w Polsce oraz chwa-
limy się polską gościnnością, ale
85 proc. hoteli w Polsce działa
intuicyjnie: chcąc dobrze ob-
sługiwać gości, stara się nie po-
pełniać błędów i unikać rekla-
macji, a nie o to w tym bizne-
sie chodzi – mówi szef Polskiej
Akademii Gościnności. Wtóruje

mu Jan Krupa. – Polska branża
hotelarska dorównuje innym
krajom europejskim pod wzglę-
dem standardu technicznego
obiektów, natomiast w zakresie
jakości świadczonych usług jest
jeszcze wiele do nadrobienia –
ocenia i podkreśla: – W proce-
sie świadczenia usługi hotelowej
najistotniejszy jest człowiek,
usługodawca, który bezpoś-
rednio spotyka się z klientem
i wpływa na jego odczucia do-
tyczące oceny jakości usługi.

Ważne, aby każdy pracow-
nik był wykwalifikowany i przy-
gotowany do pracy z ludźmi, ja-
kiej wymaga specyfika branży,
a przy tym czuł się zmotywo-
wany i pracą dawał wyraz swo-
jej lojalności, która przekłada się
na zaangażowanie odczuwane
przez klientów. – Hotelarstwo
jest zawodem ciekawym, ale
trudnym i odpowiedzialnym.
Praca w hotelu może przynieść
wiele satysfakcji, ale też wy-
maga od pracowników wszyst-
kich szczebli predyspozycji za-
wodowych, wiedzy i umiejęt-
ności, jak też wysokiego mora-
le i kultury osobistej. Wysoki po-

ziom kultury osobistej hotelarza
sprzyja rozwojowi dobrych sto-
sunków między pracownikami
i ściśle wiąże się z kulturą pra-
cy, w tym umiejętnością współ-
życia z kolegami, podwładnymi,
przełożonymi i najważniejsze
– gośćmi hotelu – mówi Joan-
na Zarębska i zauważa: – Ran-
ga zawodu hotelarza zależy
przede wszystkim od ludzi. Po-
winni oni rozumieć istotę ho-
telarstwa, czuć się z nim zwią-
zani, podtrzymywać i konty-
nuować najlepsze tradycje za-
wodowe. O ile jednak do-
świadczenie i kwalifikacje są do
zdobycia, a znajomość języ-
ków obcych czy standardów
można poprawić, o tyle rodzi
się pytanie: czy sztuka właści-
wego przyjęcia gości i budo-
wania atmosfery, która skłoni
gościa do powrotu, jest do opa-
nowania. – Gościnności można
się nauczyć, przy czym nie każ-
dej osobie świadczącej usługę
udaje się ukryć fakt, że jest to
wyuczona i wymuszona przez
pracodawcę kultura, grzeczność
i „służalczość”. Gościnność i ja-
kość obsługi klienta wiąże się bo-

wiem z kulturą osobistą usłu-
godawcy, wyniesioną ze środo-
wiska rodzinnego i otaczające-
go go społeczeństwa. Jest jedną
z cech charakteru człowieka,
który dokonał świadomie wy-
boru pracy o charakterze „usłu-
giwania” innym, nie będąc za-
razem „służącym”. Takie zro-
zumienie swojej roli w usługach
znacznie ogranicza krąg osób
posiadających predyspozycje do
pracy w tym sektorze gospodarki
– mówi Krupa.

Polskie hotele radzą sobie
w zakresie obsługi gości nie-

kiedy całkiem nieźle, co zyskuje
wyraz w nagrodach branżo-
wych, wysokich miejscach ran-
kingowych, słowach uznania
ze strony gości. Czy to wystar-
czy? – Nie o to chodzi, aby so-
bie radzić, lecz budować trwa-
ły, indywidualny i odporny na
konkurencję model własnej go-
ścinności usługowej, aby hotel
i wizerunek polskiego hotelar-
stwa stale się poprawiał. Unia
i projekty szkoleniowe finanso-
wane ze środków pomocowych
bardzo w tym hotelarzom po-
magają. Oby tylko hotelowy
management angażował się
w pozyskiwanie środków lub
chciał korzystać z ofert firm
szkoleniowych, które takie środ-
ki pozyskują – wyraża nadzie-
ję Zbigniew Kowalski i zaraz
dodaje: – Sytuację woli zainte-
resowania szkoleniami, szcze-
gólnie tymi permanentnymi,
należy ocenić jako fatalną. Ofer-
ta jest, jednak wydaje się, iż po-
tencjalni beneficjenci tak jak by
się przed nią bronili.

Osobowość, kultura osobi-
sta i nabyta wiedza pracowni-
ków hotelu są na wagę złota,
lecz dopiero właściwie spożyt-
kowane i ukierunkowane przez
przełożonych zyskują prawdzi-
wą wartość. – Każdy manager
hotelu powinien rozpocząć pra-
cę od samego siebie, być wzo-
rem do naśladowania dla per-
sonelu, słuchać i inwestować
w swoją wiedzę, umiejętności
interpersonalne, jak i w cy-
kliczne szkolenia personelu, tak,
by jakość świadczonych usług
stała się czymś naturalnym,
a nie wyuczoną koniecznością
– postuluje Zarębska. Hotelar-
stwo ma potencjał, który dobrze
pielęgnowany ma szansę przy-
nieść plony, mile widziane
w każdym biznesie. Jeśli hote-
larze będą mieli świadomość roli
obsługi w kreowaniu jakości
usług, a przy tym będą właści-
wie zarządzać gościnnością
i starannie dobierać personel
oraz wymagać zaangażowania
i postawy zorientowanej na
klienta, ten doceni oferowaną
wartość dodaną i zapamięta
gościnę w miejscu, w którym
ważniejsze niż kominek jest
ognisko, a zysk nie ma wyłącz-
nie wymiaru materialnego. �

ul. Zawichojska 2
27-600 Sandomierz 

tel.: (15) 833 47 00, 832 96 45
kom.: 530 334 700

faks.: (15) 833 47 01
recepcja@hotelsarmata.pl

Oferujemy
• 127 miejsc noclegowych
• kuchnię regionalną 
• szkolenia i konferencje 

w sarmackim klimacie
• zaplecze rekreacyjne 
• szeroki wybór win

www.hotelsarmata.pl

Szczere przejawy
życzliwości 
są najlepszym 
miernikiem jakości
obsługi i usługi, 
a sukces komercyjny
ma miejsce wtedy,
gdy jakość oferowana
jest tożsama 
z jakością oczekiwaną



MIEJSCE, KTÓRE SKRADNIE CI SERCE

Hotel*** Modrzewiówka to kameralne, eleganckie miejsce ze stuletnią tradycją, położone zaledwie
35 km od Krakowa. Na gości czekają komfortowo wyposażone pokoje, restauracja z daniami kuchni
regionalnej oraz strefa relaksu z sauną, jacuzzi i salą fitness. Luksusowo urządzony obiekt z odkrytym
basenem oferuje ciszę, spokój i kontakt z naturą. W pełni wyposażone zaplecze konferencyjne pozwala
na organizowanie szkoleń i warsztatów. Najwyższy standard usług został potwierdzony przez        

Złoty Standard w Obsłudze Klienta.

Hotel*** Modrzewiówka, Legionistów 57, 34-143 Lanckorona, tel. +48 33 870 24 24, www.modrzewiowka.eu


