
 

 

 

 

 

 

Warszawa, 10 października 2017 r. 

Grupa Hotelowa Orbis otwiera  
pierwszą patronacką salę AccorHotels  

w Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach! 
 
W poniedziałek 9 października miało miejsce uroczyste otwarcie sali patronackiej Grupy 
Hotelowej Orbis i AccorHotels w Małopolskiej Szkole Gościnności. Sala patronacka powstała z 
inicjatywy krakowskich hoteli grupy Orbis działających pod markami AccorHotels i szkoły, 
która została uznana przez magazyn « Perspektywy » w 2016 i 2017 roku  za jedną z 
najlepszych szkół przygotowujących do zawodu i profesjonalnej kariery w turystyce i 
hotelarstwie. 
 
Pierwsze praktyki w krakowskich hotelach grupy AccorHotels miały miejsce 4 lata temu i już 
wtedy zrodził się pomysł na wzmocnienie współpracy szkoły z grupą hoteli. Nowopowstała sala 
patronacka będzie wykorzystywana przez cały okres nauki w klasach technikum hotelarskiego, 
głównie na zajęciach związanych z działalnością recepcji i informatyką. 
 
„Stale dbamy o rozwój edukacji zawodowej a ta sala jest odpowiedzią na potrzeby rynku i 

zarazem doskonałym przykładem jak może wyglądać dobra współpraca szkół z biznesem”– 
podkreśla Dariusz Styrna, Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
 
Uczniowie Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach mają do dyspozycji w pełni 
wyposażoną - w odpowiednie stanowiska komputerowe, salę, gdzie mogą w praktyce 
zaznajomić się z nowoczesnymi systemami recepecyjnymi wykorzystywanymi w hotelach, 
poznać nowe technologie, które wkroczyły do hotelarstwa i podpatrzeć jak pracuje się u 
jednego z największych operatorów hotelowych na świecie – w grupie AccorHotels.  Grupa 
Orbis oferuje uczniom Małopolskiej Szkoły Goscinności unikalne praktyki i staże w najlepszych 
krakowskich hotelach m.in. w hotelu Mercure Kraków Stare Miasto, Novotel Kraków Centrum 
czy Novotel Kraków City West oraz w hotelach ekonomicznych operujących pod markami ibis 
i ibis budget.   
 
„Praktyczne przygotowanie do zawodu naszych uczniów, współpraca z ekspertami, 

praktykami, pracodawcami jest dla nas bardzo istotna, to dzięki temu nasi uczniowie są 

pożądanymi pracownikami na rynku pracy”– podkreśla Justyna Jajko,  wicedyrektor ds. 
rozwoju i promocji Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach. 
 



 

 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy i pod wielkim wrażeniem ile wsparcia ze strony 

Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach mają uczniowe. Hotelarstwo to pasja 

spędzania czasu z innymi ludźmi, to pasja gościnności i bardzo ciężka praca ale i branża, która 

daje niesamowite perspektywy rozwoju kariery zawodowej. Warto mieć na uwadze, iż w 

Grupie Orbis 90% kadry menedżerskiej to osoby pochodzące z rekrutacji wewnętrznej a jako, 

że jesteśmy również częścią międzynarodowej grupy AccorHotels to proponujemy również 

mobilność międzynarodową.” – tłumaczy Bartłomiej Szmajdziński, dyrektor ds. zasobów 
ludzkich w Grupie Orbis na Polskę i Kraje Bałtyckie.  
 
O Grupie Hotelowej Orbis: 
Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej oferująca 20 000 pokoi w blisko 120 obiektach, Orbis 
jest wyłącznym licencjodawcą marek AccorHotels w 16 krajach w tym w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, 
na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele działają pod markami Sofitel, Pullman, 
MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantują jakość usług o zróżnicowanym standardzie 
od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne 1-gwiazdkowe. 
Od 1997 roku Orbis SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
 
O AccorHotels: 
AccorHotels jest wiodącą na świecie grupą hotelową działającą na rynku turystyki i usług lifestylowych,  która  proponuje podróżującym innowacyjne 
rozwiązania cyfrowe. Grupa oferuje wyjątkowe doświadczenia z pobytu w ponad 4100 hotelach, kurortach, rezydencjach i 3 000 najwspanialszych 
prywatnych domach na całym świecie. AccorHotels  działa w 95 krajach korzystając ze swojego podwójnego doświadczenia inwestora i operatora 
hoteli, prowadząc działalność za pośrednictwem HotelServices i HotelInvest. Portfolio hoteli AccorHotels znajdują się  luksusowe marki o 
międzynarodowej renomie, takie jak Raffles, Sofitel Legend, SO Sofitel, Sofitel, Fairmont, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman i Swissôtel, 
popularne marki hoteli kategorii średniej i marki butikowe takie jak 25hours, Novotel, Mercure, Mama Shelter oraz Adagio, jak i cenione marki 
hoteli ekonomicznych: JO&JOE, ibis, ibis Styles, ibis budget oraz regionalne marki Grand Mercure, The Sebel i hotelF1. AccorHotels oferuje 
innowacyjne kompleksowe usługi od chwili rozpoczęcia podróży aż do jej zakończenia, czemu służy niedawne przejęcie firmy John Paul - 
światowego lidera usług concierge. 
Dzięki niezrównanemu wachlarzowi marek i swojej bogatej, blisko pięćdziesięcioletniej historii, AccorHotels wraz z międzynarodowym zespołem 
liczącym ponad 250 000 pracowników realizuje ważną, głęboko zakorzenioną w ich sercach misję – „by każdy gość czuł się mile widziany" (Feel 
Welcome). Goście cenią sobie możliwość uczestniczenia w jednym z najlepszych na świecie hotelowych programów lojalnościowych – Le Club 
AccorHotels.   
Grupa AccorHotels aktywnie działa wśród społeczności lokalnych i jest zaangażowana w realizację zadań z zakresu zrównoważonego rozwoju i 
zobowiązań solidarnościowych poprzez wdrażanie programu  PLANET 21, w ramach którego pracownicy, goście i partnerzy wspólnie przyczyniają 
się do osiągania zrównoważonego wzrostu. 
Akcje Accor SA są notowane na giełdzie Euronext w Paryżu (kod ISIN: FR0000120404) oraz na rynku pozagiełdowym w Stanach Zjednoczonych (kod: 
ACRFY).   

Partnerem strategicznym Orbisu jest  

Orbis SA  
Katarzyna Gronek 
T. +48 22 829 38 03 Informacje o AccorHotels: Zarezerwuj pokój w hotelu: 
Katarzyna.gronek@accor.com www.twitter.com/accorhotelsgroup | www.accorhotels-group.com www.accorhotels.com 


