Warszawa, dnia 04 stycznia 2021 r.

Oświadczenie
W związku z żądaniem publikacji sprostowania z dnia 28 grudnia 2020 r.
i oświadczeniem z dnia 29 grudnia 2020 r., opublikowanymi przez Polski Holding
Hotelowy, niniejszym oświadczam, że moja wypowiedź zawarta w artykule
„Hotelarze idą z państwem do sądu” z dnia 21 grudnia 2020 r. ma charakter mojej
własnej opinii, określanej również mianem „wypowiedzi wartościującej”. Takie
wypowiedzi nie mogą być oceniane w kategoriach prawdy lub fałszu. Domaganie
się ze strony Polskiego Holdingu Hotelowego sprostowania m. in. moich słów,
jest więc jednoznaczne z chęcią ograniczenia wolności wyrażania własnych
poglądów, określonej w art. 54 Konstytucji.
W tym miejscu pragnę podkreślić, że artykuł, którego sprostowania domaga się
Polski Holding Hotelowy, traktuje o fatalnej sytuacji branży hotelowej. Skutkiem
pandemii koronawirusa oraz braku realnej pomocy ze strony państwa dla
hotelarzy, aż 80 tysięcy osób straciło pracę. Pomimo tak drastycznych decyzji,
jaką niewątpliwie jest masowe zwalnianie pracowników, wielu przedsiębiorców
nie będzie w stanie odbudować biznesów i przywrócić miejsca pracy, jeżeli w
dalszym ciągu nie będą otrzymywać pomocy od państwa
Do Polskiej Izby Hotelarzy każdego dnia przychodzą zapytania od różnych
podmiotów odnośnie możliwości wykupu konkretnych hoteli. O tym też między
innymi jest sporny artykuł – o przyszłości polskiej branży hotelowej i niewątpliwie
w tym zakresie jest on złożony z subiektywnych opinii przedsiębiorców
hotelowych, w tym mojej. W takim też kontekście należy rozumieć cały artykuł.
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rozczarowanie postawą Polskiego Holdingu Hotelowego. W sytuacji, w której
wielu z nas zmuszonych jest do podejmowania trudnych decyzji, mających na
celu utrzymanie naszych biznesów na powierzchni, Polski Holding Hotelowy cały
artykuł mogący rozpowszechnić problemy polskich przedsiębiorców hotelowych
odczytuje jako nagonkę na swoją spółkę. Jest to również przejaw niezrozumienia
sytuacji, w jakiej znalazła się branża hotelowa.
Apeluję tym samym o zjednoczenie całej branży w tych bardzo ciężkich dla nas
czasach i zaprzestanie szukania konfliktów.
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