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WSTĘP

DrodzyDrodzy HotelarzeHotelarze,

oddajemy w Wasze ręce drugą część podręcznika Działalność recepcji, mając

nadzieję, że tak jak poprzedni tom, ten również przyczyni się do poszerzenia

Waszej wiedzy o wartościowe treści niezbędne do zdania egzaminu z kwalifikacji

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji.

Praca w hotelu polega przede wszystkim na świadczeniu usług przez ludzi

dla ludzi. Recepcja, określana często jako „serce” hotelu, jest miejscem pierw-

szego kontaktu z gościem. Jest głównym punktem koordynacji i dyspozycji

w hotelu. Tu gość załatwia wszelkie formalności związane z pobytem, tu kieruje

prośby, podziękowania i uwagi. Tu również rozlicza się za pobyt. Recepcja jest

skoordynowanym zespołem osób związanych z bezpośrednią obsługą gości

i reprezentuje ona pod względem organizacyjnym, poziomu usług i estetyki oraz

kultury technicznej obiekt hotelarski na zewnątrz.

Przed pracownikami recepcji stawia się ogromne wymagania, gdyż tylko za-

dowolony gość ponownie skorzysta z usług danego hotelu. Odpowiednio przy-

gotowany, profesjonalny personel recepcyjny, który potrafi sprostać potrzebom

i oczekiwaniom gości, dbając jednocześnie o interesy i wizerunek hotelu, sta-

nowi zatem podstawę funkcjonowania każdego obiektu hotelarskiego.

Jak stwierdził Andrzej Sapkowski:

„Nigdy nie ma drugiej szansy, aby zrobić dobre pierwsze wrażenie na gościu”.

Podręcznik został opracowany w zgodzie z nową podstawą programową

kształcenia dla zawodu technik hotelarstwa 422402 i jest przeznaczony dla

uczniów technikum hotelarskiego.

Tom drugi podręcznika Działalność recepcji zawiera dwa działy odnoszące

się do podstawy programowej: Zadania recepcji właściwej i Zasady rozliczania

kosztów pobytu gości w obiektach hotelarskich. Podręcznik obejmuje treści za-

warte w efektach kwalifikacji T.11., która dotyczy rezerwacji usług hotelarskich

oraz obsługi gości przyjeżdżających i wyjeżdżających.

Zagadnienia zostały ujęte w pięciu rozdziałach.

Pierwszy rozdział omawia strukturę organizacyjną recepcji, stanowiska

pracy, zakresy czynności pracowników oraz podstawowe wyposażenie recepcji

w środki techniczne. Przybliża także zasady współpracy recepcji z innymi służ-

bami hotelowymi.

SPIS TREŚCI Wstęp
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W rozdziale drugim przedstawiono cykl obsługi gościa, omówiono znaczenie

standardów i procedur w pracy hotelarza oraz przybliżono zagadnienia związane

z rezerwacją usług hotelarskich.

Rozdział trzeci dotyczy działań związanych z przyjęciem gościa do hotelu

(check-in). Omawia aspekty prawne rejestracji, ochrony danych osobowych,

charakteryzuje zasady przydziału pokoi i gospodarki kluczami.

Rozdział czwarty poświęcono zasadom obsługi gości podczas pobytu.

Omówiono zasady najczęściej świadczonych usług, takich jak: budzenie, depo-

zyt, dostarczanie korespondencji, udzielanie informacji. Przedstawiono zasady

obsługi gości VIP, gości niepełnosprawnych i sposoby postępowania w sytu-

acjach nadzwyczajnych zdarzających się w hotelach.

W ostatnim, piątym rozdziale przedstawiono wiadomości dotyczące proce-

dury wykwaterowania gości z hotelu (check-out). Omówiono rodzaje cen i ra-

batów występujące w hotelach, formy płatności za usługi, zasady prowadzenia

rachunku hotelowego gościa oraz rodzaje i zasady sporządzania dokumentów

potwierdzających zapłatę za usługi.

W ramkach znajdują się wyjaśnienia pojęć używanych w podręczniku oraz

fragmenty artykułów prasowych, uzupełniające treści podręcznika przykładami

z życia, ciekawostkami.

W końcowej części podręcznika zamieszczono słowniczek zawierający waż-

niejsze pojęcia, które pozwolą na szybkie powtórzenie materiału i zapamiętanie

najistotniejszych wiadomości.

Uzupełnieniem podręcznika są bibliografia i Kodeks postępowania prak-

tycznego.

AutorzyAutorzy
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Rozdział

1.

Struktura
organizacyjna

recepcji
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Warunkiem prawidłowego funkcjonowania recepcji jest dobrze przygotowana

struktura organizacyjna z podziałem na stanowiska pracy oraz podporządkowa-

nie funkcyjne. W zależności od wielkości i funkcji obiektu świadczącego usługi

hotelarskie recepcja posiada bardziej lub mniej rozbudowaną strukturę. Obiekt

dysponujący niewielką liczbą miejsc noclegowych/pokoi zatrudnia niewielu pra-

cowników w recepcji (1–2 osoby). W dużych obiektach liczba stanowisk w re-

cepcji jest znacznie większa, gdyż wyodrębnia się dodatkowo kilka stanowisk

o specyficznych funkcjach.

Rozdział 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA RECEPCJI
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1.1.STANOWISKA PRACY I ZAKRESY
CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW RECEPCJI

W strukturze organizacyjnej recepcji dużych obiektów podział na poszczególne

stanowiska pracy oraz związany z tym zakres obowiązków pracowników jest

szczegółowy. W małych obiektach jest odwrotnie – mała liczba pracowników re-

cepcji, ale szerszy zakres obowiązków.

Niezależnie od wielkości obiektu hotelarskiego zadania i wyspecjalizowane

funkcje muszą być wykonywane w każdym obiekcie. Od ich realizacji zależy

sprawne wykonanie usługi, zadowolenie gościa oraz zabezpieczenie interesów

zakładu hotelarskiego.

Koordynatorem pracy całego zespołu recepcji jest kierownikkierownik recepcjirecepcji, który

podlega bezpośrednio dyrektorowi obiektu.

Kierownik recepcji reprezentuje kierownictwo obiektu, kieruje pracą podle-

głych służb (recepcji i służby parterowej) i sprawuje ogólny nadzór nad całością

działalności pionu recepcyjnego.

KierownikKierownik recepcji:recepcji:

• współpracuje z kierownikami innych pionów organizacyjnych
w obiekcie;

• koordynuje i kontroluje pracę podległych mu pracowników;
• prowadzi prawidłowy dobór kadr pod względem kwalifikacji, podej-

muje decyzje w sprawie przyjęć i zwolnień, awansów, premiowania
i karania pracowników;

• sporządza harmonogramy pracy (grafiki);
• przekazuje pracownikom do wiadomości i wykonania zarządzenia,

instrukcje, inne przepisy;
• stale i systematycznie prowadzi szkolenia podległego personelu;
• nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez pracow-

ników;
• przyjmuje i załatwia reklamacje oraz uwagi gości dotyczące działal-

ności pionu hotelowego;
• zdaje relacje przełożonemu;

STRUKTURA ORGANIZACYJNA RECEPCJI Rozdział 1.
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• opracowuje materiały do analizy ekonomicznej obiektu;
• sprawuje kontrolę nad depozytem i sejfem;
• organizuje i kontroluje realizację dodatkowych usług dla gości;
• odpowiada materialnie za powierzone mienie.

Kierownik recepcji powinien posiadać zdolność do kierowania pracą ze-

społu oraz umiejętność pracy w zespole. Ważną cechą kierownika jest zdolność

nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz podejmowania decyzji w sytuacjach stre-

sujących.

Najważniejszą osobą na danej zmianie w recepcji jest dysponent (kierownik

zmiany), który reprezentuje kierownictwo obiektu pod jego nieobecność, pro-

wadzi bieżącą sprzedaż miejsc noclegowych, kieruje pracą służby parterowej

i współpracuje z innymi działami obiektu.

Recepcjonista-dysponent:Recepcjonista-dysponent:

• odpowiada za prawidłową pracę całej zmiany;
• przyjmuje, wpisuje w rejestr (melduje) i obciąża za pobyt gościa,

ustala z nim warunki płatności, termin pobytu w hotelu;
• prowadzi bieżącą ewidencję pokoi czystych i wymagających sprzą-

tania, posiada wiedzę o przedłużeniach i skróceniach pobytu go-
ści, prowadzi rezerwację przez całą dobę;

• odpowiada za prawidłowośćwykonania procedur w obsłudze gościa;
• odpowiada za wiedzę personelu, dotyczącą dodatkowych usług

świadczonych przez obiekt, godzin otwarcia punktów gastrono-
micznych i handlowo-usługowych;

• odpowiada za prawidłowe przekazanie dyżuru zmiennikowi i pro-
wadzenie książki przekazywania dyżurów;

• odpowiada za nadzór i koordynację pracy recepcji i służby par-
terowej;

• zna wewnętrzne instrukcje dotyczące alarmowania, ostrzegania
i ewakuacji obiektu i przestrzega ich, wzywa służby techniczne
w przypadku awarii;

• powiadamia odpowiednie służby hotelowe o zaistniałych proble-
mach, wzywa policję, straż pożarną;

• przekazuje kierownictwu recepcji wszelkie uwagi gości, dotyczące
funkcjonowania obiektu;

Rozdział 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA RECEPCJI
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• odpowiada za sporządzenie dobowej dokumentacji recepcji, ra-
portów fiskalnych, meldunków;

• dba o powierzony sprzęt, ponosi odpowiedzialność materialną
za wszystkie nieprawidłowości;

• wykonuje czynności zlecone przez kierownika recepcji i dyrektora;
• odpowiada za sprawną i uprzejmą obsługę gości.

Dysponent powinien posiadać zdolność do kierowania podległym mu ze-

społem oraz umiejętności pracy w zespole, radzenia sobie w zaskakujących sy-

tuacjach, pokonywania przeszkód i trudności, a także mieć łatwość nawiązywa-

nia kontaktów z ludźmi.

Recepcjonista wydający klucze do pokoi to klucznikklucznik.

Recepcjonista-klucznik:Recepcjonista-klucznik:

• wydaje gościom i odbiera od nich klucze do pokoi;
• ściśle przestrzega zasady, że klucz (standardowy) może być wy-

dany tylko na podstawie karty pobytu;
• dba o powierzony sprzęt;
• obsługuje gości zgodnie z przyjętymi wymogami;
• wykonuje inne czynności zlecone przez dysponenta, kierownika re-

cepcji, dyrektora;
• pełni dyżury zgodnie z harmonogramem pracy, w przepisowym

umundurowaniu.

Recepcjonista-klucznik powinien być bezkonfliktowy w pracy i nastawiony

na współpracę. Musi posiadać łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi oraz

umiejętność radzenia sobie w sytuacjach niestandardowych. Przy podejmo-

waniu ryzykownych decyzji i istotnych zobowiązań powinien odwoływać się

do przełożonych.

Konsjerż (concierge) – termin pochodzi z francuskiego comte des cierges

i oznacza dyskrecję, kurtuazję, cierpliwość. Używany jest w odniesieniu

do członków personelu hotelowego pracujących w uniformach, którzy są od-

powiedzialni m.in. za bagaż gości, parkowanie ich samochodów, udzielanie

informacji i inne usługi.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA RECEPCJI Rozdział 1.
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Konsjerże mają swoją własną międzynarodową organizację Les Clefs d’Or

(Złote Klucze), stosującą w swej działalności rygorystyczną weryfikację, aby mieć

pewność, że tylko najlepsi zostają jej członkami. Motto stowarzyszenia brzmi:

Traktowanie gości w przyjazny sposób.

Organizacja powstała w 1929 roku we Francji w Paryżu i skupia konsjerży

z ponad 50 krajów świata. W Europie zawód ten wykonują wyłącznie mężczyźni,

w USA również kobiety. Członkiem Les Clefs d’Or może zostać osoba, która po-

siada co najmniej pięć lat doświadczenia w branży oraz uzyskała rekomendację

od dwóch stałych członków organizacji. Symbolem organizacji jest para skrzyżo-

wanych złotych kluczy z napisem Les Clefs d’Or, które członkowie noszą w kla-

pie marynarki lub płaszcza.

Dla swoich członków organizacja Les Clefs d’Or opracowała kodeks etyczny,

który zawiera określone standardy zachowania i postępowania. Ogólne zadania

hotelowego konsjerża dotyczą:

• wyjścia naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom gościa,

• współpracy z usługodawcami danego miasta lub regionu (recepcjoni-

sta-concierge powinien być ostrożny w doborze usługodawców),

• pośrednictwa w relacjach z restauratorami, firmami rent-a-car, liniami lotni-

czymi, instytucjami kultury, wystawcami, kwiaciarniami,

• rekomendacji restauracji, koncertów, spektakli, wycieczek.
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Konsjerż odciąża i wspiera działania recepcji oraz wpływa na pozytywne po-

strzeganie hotelu. Jego pożądane cechy to:

• doskonała znajomość dziennego planu wydarzeń w hotelu,

• znakomite rozeznanie w możliwościach turystycznych, gastronomicznych

i kulturalnych regionu,

• wiedza na temat lokalizacji wszelkich obiektów, o które gość może zapytać,

• wykorzystanie posiadanych narzędzi tak, żeby w jak najkrótszym czasie wy-

konać zlecenie gościa.

Dobry konsjerż dba o reputację hotelu, dąży do zaproponowania najlep-

szych rozwiązań i czyni starania, aby zrealizowano nawet najbardziej drobiaz-

gowe zlecenia, wyrażone przez gościa. Efektywni konsjerże działają, wykorzy-

stując sieć swoich cennych kontaktów i potrafią sięgać do doświadczeń swoich

kolegów z konkurencyjnych hoteli.

KierownikKierownik-concierge nadzoruje działania pracowników działu, a także prace

służby parterowej (portierów). RecepcjonistaRecepcjonista-concierge zajmuje się bezpośred-

nią obsługą gości w zakresie udzielania informacji turystycznej, informacji ogólnej

i załatwiania innych spraw gości.

Kierownik-Kierownik-concierge:concierge:

• odpowiada za organizację działalności konsjerży i służby parte-
rowej;

• nadzoruje pracę podległego personelu (recepcjonistów, portierów,
bagażowych i innych);

• odpowiada przed kierownikiem recepcji;
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• ściśle współpracuje z pozostałymi pracownikami recepcji, rezerwa-
cji, business centre, służbą pięter, gastronomią, guest relations,
pracownikami parkingu i garaży.

Recepcjonista-Recepcjonista-conciergeconcierge::

• obsługuje korespondencję i przesyłki gości;
• osobiście zajmuje się spełnianiem prośby gościa;
• kontaktuje się, w jego imieniu i na jego życzenie, z innymi działami

hotelu lub organizacjami poza hotelem;
• zna i poleca gościom korzystanie ze wszystkich usług oferowa-

nych przez hotel;
• dokonuje, na życzenie gości, rezerwacji w hotelowej restauracji lub

poza hotelem;
• prowadzi informację turystyczną, posiada aktualne materiały infor-

macyjne na temat usług biznesowych, lekarzy domowych, dyżurów
aptek, usług rekreacyjnych, wycieczek po mieście, usług przewod-
nickich, imprez w hotelu i mieście;

• załatwia, przy pomocy pracowników służby parterowej, drobne zle-
cenia gości, np. kupno biletów, wysyłkę korespondencji;

• pełni dyżur, zgodnie z harmonogramem pracy, w przepisowym
umundurowaniu.

Zarówno kierownik-concierge jak i recepcjonista-concierge wyróżniają się

dobrą prezencją, znają i stosują zasady savoir-vivre’u, są opanowani, łatwo na-

wiązują kontakty z ludźmi. Istotną ich cechą jest zdolność i gotowość do nie-

sienia pomocy innym ludziom, umiejętność rozwiązywania problemów gości

podczas ich pobytu w hotelu. Dodatkowo kierownik-concierge powinien umieć

właściwie oceniać ludzi, pracować w zespole i z zespołem oraz potrafić rozwią-

zywać sytuacje konfliktowe.

Stanowisko konsjerża powinno być wyposażone w terminal komputerowy sys-

temu recepcyjnego, biblioteczkę informatora turystycznego i materiały informacyjne.

Niektórzy twierdzą, że w luksusowym hotelu żadne stanowisko nie jest

ważniejsze od stanowiska szefa konsjerży. Kiedy konsjerżowi udaje się z powo-

dzeniem wykonać zadanie niemożliwe do wykonania, gość będzie miał pozy-

tywne wspomnienia związane z hotelem. Konsjerż nigdy nie mówi „nie”, zawsze

mówi „tak”, a następnie upewnia się, że to, co obiecał, zostało wykonane.

Nigdy nie podejmie się zlecenia, które jest nielegalne lub niemoralne.
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W strukturze organizacyjnej recepcji występuje także stanowisko quest rela-

tions. Pracownik quest relations odpowiada za dobre relacje na linii gość – hotel

oraz za jakość usług świadczonych gościom w tym hotelu.

PracownikPracownik questquest relations:relations:

• reaguje osobiście na skargi gości;
• rozpoznaje potrzeby gości, reaguje na sugestie i uwagi;
• wita gości indywidualnych, przyjeżdżających do hotelu;
• sprawdza pokoje przed przyjazdem gości VIP, dba o bagaż, eskor-

tuje gościa do pokoju;
• na życzenie gości załatwia rezerwacje dotyczące pobytu w hotelu

lub inne związane z podróżą gościa;
• prowadzi rejestr informacji o gościu (historia gościa);
• działa zgodnie z procedurami, określonymi przez rodzaj i standard

hotelu, w zakresie obsługi gości specjalnych.
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Pracownicy quest relations muszą uważnie słuchać gości i trafnie reagować

na przekazywane informacje. Powinni posiadać umiejętności sprawnego i po-

prawnego mówienia, stosownego zachowania i radzenia sobie z emocjami

(swoimi i gości).

Stanowisko quest relations znajduje się w holu recepcyjnym w miejscu wi-

docznym dla gości.

Stanowiska kierownika-concierge i recepcjonisty-concierge oraz quest rela-

tions występują tylko w hotelach o wysokim standardzie. W hotelach niższej ka-

tegorii spotyka się stanowisko recepcjonisty-informatorarecepcjonisty-informatora, którego zadanie po-

lega na dostarczaniu gościom informacji.

Recepcjonista-informator:Recepcjonista-informator:

• kieruje gości do właściwych miejsc i osób;
• dostarcza informatorów i formularzy;
• przekazuje gościom korespondencję i informacje;
• doradza gościom w sprawach związanych ze spędzaniem wolnego

czasu, udziela informacji w zakresie komunikacji, repertuaru kin
i teatrów, imprez kulturalnych i sportowych;

• obsługuje gości zgodnie z przyjętymi wymogami i standardami;
• wykonuje inne czynności zlecone przez przełożonych;
• dba o powierzone mienie;
• pełni dyżury w przepisowym umundurowaniu, zgodnie z harmo-

nogramem pracy.

Recepcjonista-telefonistaRecepcjonista-telefonista (telefonista, operator hotelowej centrali telefonicz-

nej) sprawnie i uprzejmie obsługuje rozmowy przychodzące, zlecenia we-

wnętrzne, przyjmuje wiadomości dla gości.

Recepcjonista-telefonistaRecepcjonista-telefonista powinien posiadać umiejętność obsługi cen-

trali, posługiwać się językami obcymi oraz znać strukturę organizacyjną

obiektu i zasady jego funkcjonowania. W swojej pracy może wykorzystywać

sprzęt komputerowy.
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Recepcjonista-telefonista:Recepcjonista-telefonista:

• stosuje odpowiednie formy powitania dla telefonujących z zewnątrz
i wewnątrz obiektu;

• sprawnie i uprzejmie obsługuje gości;
• zna numery wewnętrzne i nazwiska ważniejszych osób pracujących

w obiekcie;
• na życzenie gościa przyjmuje zamówienia na rozmowy;
• realizuje usługę wake up call (budzenie) i prowadzi ewidencję za-

mówień na te usługi;
• wykonuje inne zadania związane z charakterem swojej pracy.

Recepcjonista-kasjerRecepcjonista-kasjer przyjmuje należność za pobyt, zgodnie z obowiązującą

procedurą check-out.

Recepcjonista-kasjer:Recepcjonista-kasjer:

• sprawnie i uprzejmie obsługuje gości, zgodnie z obowiązującymi
standardami;

• przyjmuje należności za pobyt i usługi dodatkowe w formie gotów-
kowej i bezgotówkowej;

• sprawdza prawidłowość obciążeń za noclegi i inne usługi;
• przestrzega aktualnych przepisów finansowo-dewizowych;
• prawidłowo wystawia rachunki potwierdzające zapłatę (paragon,

rachunek, faktura);
• przestrzega przepisów dotyczących rachunków kredytowych,

przyjmowania waluty obcej, czeków podróżnych;
• uaktualnia kursy walut;
• przekazuje gotówkę do kasy głównej obiektu;
• sporządza raporty dobowe;
• współpracuje z innymi działami obiektu, których płatności są reali-

zowane przez recepcję;
• przestrzega tajemnicy handlowej i służbowej;
• odpowiada materialnie za realizowane operacje finansowe, dba

o powierzony sprzęt;
• pełni dyżury w przepisowym umundurowaniu, zgodnie z harmo-

nogramem pracy.
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Recepcjonista-kasjer powinien być dokładny, systematyczny w wypełnianiu

procedur, opanowany w sytuacjach konfliktowych i odporny na stres.

warto
wiedzieć

Osoba, która dawniej obsługiwała faks, teleks to teletypistateletypista.

PracownikPracownik rezerwacjirezerwacji odpowiada na zapytania ofertowe, zawiera kontrakty,

obsługuje gości indywidualnych oraz grupy.

PracownikPracownik rezerwacji:rezerwacji:

• ustala docelowe liczby pokoi, które są do sprzedaży dla grup;
• ustala stosowną cenę dla grup;
• dokonuje rezerwacji wstępnych, rezerwacji gwarantowanych;
• przekazuje pracownikom recepcji bieżące informacje o stanie re-

zerwacji;
• przygotowuje listy przyjazdów gości na określone terminy.

Pracownik rezerwacji powinien znać ofertę obiektu, szybko orientować się

w zakresie potrzeb gości, posiadać umiejętność prowadzenia rozmowy z goś-

ciem. Ponadto powinien być systematyczny, dokładny, zorganizowany i upo-

rządkowany.

Wyodrębnienie wielu stanowisk w recepcji jest najczęściej podyktowane wy-

mogami systemowymi. W małych obiektach liczba stanowisk jest ograniczona,

ale liczba zadań na poszczególnych stanowiskach znacznie większa, co nie po-

winno wpływać na poziom obsługi. W takich obiektach recepcjonistarecepcjonista sam wy-

konuje wszystkie czynności związane z obsługą gości, począwszy od chwili re-

zerwacji, a skończywszy na momencie wyjazdu.

Recepcjonista:Recepcjonista:

• prowadzi ewidencję gości zgodnie z obowiązującymi zasadami;
• przyjmuje gości oraz wystawia karty pobytu;
• wydaje klucze (standardowe, elektroniczne) do pokoi, prowadzi ich

ewidencję oraz zabezpieczenie;
• organizuje pomoc przy przyjazdach i wyjazdach, z uwzględnieniem

opieki nad bagażem gości;
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• udziela informacji oraz realizuje dodatkowe usługi na rzecz gości
hotelowych;

• sporządza codzienne grafiki obłożenia pokoi;
• przyjmuje i realizuje zlecenia na rezerwację pokoi/miejsc, wyżywie-

nia i usługi towarzyszące dla gości indywidualnych, grup zorgani-
zowanych;

• przyjmuje mienie gości do depozytu lub sejfu, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami;

• prowadzi dokumentację recepcji, w tym dotyczącą windykacji (do-
chodzenie własności za pomocą środków określonych w obowią-
zujących przepisach prawnych, dochodzenie roszczeń);

• weryfikuje stan zajęcia wykazanych pokoi i porównuje stan kasy
ze stanem faktycznym;

• analizuje i kontroluje stan zadłużenia gości, rozliczeń voucherów,
rozliczeń imprez kredytowych;

• przestrzega przepisów prawa dotyczących dewiz, kasy hotelowej,
przepisów prowadzenia rejestru gości (przepisów meldunkowych),
sanitarnych, technicznych i innych;

• przestrzega stosowania właściwych cen i stawek, udzielania rabatów;
• prowadzi centralę telefoniczną;
• współpracuje z innymi działami obiektu;
• wzywa organy interwencji (pogotowie ratunkowe, straż pożarną,

policję) w razie potrzeby.

Liczba pracowników w recepcji zależy od liczby pokoi i powinna umożliwiać

sprawną obsługę, zarówno przy ladzie recepcyjnej, jak i telefoniczną, gości wy-

jeżdżających i przybywających do obiektu. Na recepcjoniście spoczywa odpo-

wiedzialność za wrażenia, jakie klient odniesie przy pierwszym i ostatnim kontak-

cie z hotelem.

warto
wiedziećStanowiskoStanowisko kamerdynerkamerdyner1

Steven Ferry założył Międzynarodowy Instytut Nowoczesnych Kamer-
dynerów (International Institute of Modern Butlers), którego credo sta-
nowi mentalność, postawa, zrozumienie. Zorganizował on sieć 200 za-
wodowych kamerdynerów na międzynarodowym poziomie oraz sieć
3000 kamerdynerów przemysłu hotelarskiego i stowarzyszonych z nimi

1 www. hotelinfo24.pl
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dyrektorów, którzy chcą wprowadzać w życie, ustanawiać i monito-
rować standardy praktyki kamerdynerskiej w swoich hotelach, kuror-
tach i obiektach condo. Wzrost liczby obiektów condo na rynku stwarza
możliwość połączenia prywatnej i hotelowej obsługi kamerdynerskiej
w jeden standard obsługi poprzez związanie stanowiska kamerdyner
z sektora prywatnego i kamerdynera hotelowego. Jest to unikatowe
przedsięwzięcie na rynku hotelarskim, uwzględniające preferencje stylu
życia. Ferry sądzi, że program obsługi kamerdynerskiej uzupełni pozycję
hotelowego konsjerża. Pracownik na stanowisku konsjerża zajmuje się
usługami na pierwszej linii, wspomagając kamerdynera nadzorującego
obsługę gościa w pokoju.

ZadaniaZadania kamerdynera:kamerdynera:

• stosowanie etykiety telefonicznej,

• otwieranie i zamykanie drzwi,

• kłanianie się,

• pakowanie bagażu,

• specjalna usługa budzenia,

• kontrola pokoju, apartamentu lub willi,

• usługa room service obejmująca poda-

wanie posiłków i napojów do pokoju,

• administracja – procedury prowadzenia

działu kamerdynerskiego,

• współpraca z innymi działami, szcze-

gólnie z kuchnią i obsługą pięter.

warto
wiedzieć

ButlerButler hotelowyhotelowy

StanowiskoStanowisko butlera (w jęz. polskim – kamerdyner) można spotkać
w luksusowych hotelach, a zakres jego obowiązków jest szeroki. Jego
zadaniem jest wyręczanie gości i spełnianie ich oczekiwań, zwłaszcza
takich, które nie znajdują się w standardowej ofercie hotelu.
W literaturze angielskiej używa się także terminu osobisty asystent,
co lepiej odzwierciedla rolę butlerów w hotelu. W języku polskim nie ma
odpowiednika nazwy tego stanowiska, poza tym usługa ta nie jest po-
pularna w naszym kraju.
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Ponieważ butler jest osobistym asystentem gościa, łączy w sobie za-
dania od portiera po konsjerża. Jest na zawołanie gościa i nie ma dla
niego zadań trudnych lub dziwnych, np. zadbanie, aby menu składało
się z ulubionych potraw, nawet jeżeli kuchnia hotelowa ich nie oferuje,
dopilnowanie, aby woda w jacuzzi miała odpowiednią temperaturę.
Butler powinien wykazywać się inteligencją, umiejętnością przewidywa-
nia oczekiwań gości, opanowaniem a także dyskrecją. Osoba na tym
stanowisku musi łączyć w sobie cechy konsjerża, barmana, animatora
czasu wolnego.
Współczesne hotele zaczęły tworzyć wyspecjalizowane stanowiska bu-
tlerów – od fachowców, którzy są osobistymi przewodnikami po mie-
ście, klubach i atrakcjach turystycznych, po butlerów, których zadaniem
jest dopilnowanie, aby w drinku gościa na plaży były zawsze kostki lodu.
Najbardziej ekskluzywne hotele w Polsce nie mają w swoich standar-
dowych ofertach usług butlerów hotelowych. W warszawskim hotelu
Le Regina butler hotelowy jest do dyspozycji gości na ich specjalne ży-
czenie. Cena wynajęcia butlera zależy od indywidualnych preferencji
gościa. Za usługi typowo lokajskie może wynosić około 600 złotych
za dobę.
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1.2. WYPOSAŻENIE RECEPCJI W ŚRODKI
TECHNICZNE

Aby recepcja mogła prawidłowo spełniać swoją funkcję i realizować

zadania, powinna być dobrze przygotowana zarówno pod wzglę-

dem technicznym, jak i wyposażenia.

Głównym elementem wyposażenia recepcji jest ladalada recepcyjnarecepcyjna, która

stanowi pomocniczy element meblowy, powszechnie stosowany przy ob-

słudze gości. Powinna być ona tak zaplanowana, by wszystkie elementy

pomocnicze, niezbędne do sprawnego i pełnego obsłużenia gości, były

w zasięgu ręki lub wzroku. Od strony wewnętrznej powinna być sprawnie

działającym układem, za pomocą którego recepcjonista bezbłędnie przyjmuje

i obsługuje gości. Jest to miejsce pracy jednego lub kilku recepcjonistów –

liczba zależy od wielkości hotelu. Długość lady recepcyjnej jest różna, do-

stosowana do liczby recepcjonistów. Jeśli recepcję obsługuje jedna osoba,

długość lady powinna wynosić co najmniej 250 cm, natomiast przy obsłudze

wieloosobowej – 150 cm na jedno stanowisko pracy. Pozostałe zalecane wy-

miary dotyczą:

• wysokości blatu roboczego – 72–80 cm,

• wysokości pulpitu dla obsługi gości – 110–120 cm,

• wysokości pulpitu umożliwiającego obsługę gości niepełnosprawnych

– do 90 cm, z podjazdem o wysokości minimum 67 cm,

• wysokości półki odkładczej (od strony holu) – 60–70 cm,

• szerokości pulpitu dla gościa – 20–40 cm,

• szerokości półki odkładczej – 12–40 cm,

• szerokości lady recepcyjnej – 60–90 cm.

Lada recepcyjna może być jednym elementem meblowym lub składać się

z kilku segmentów. Wykonana jest z różnych materiałów, np. drewna, kamienia, imi-

tacji kamienia, tworzywa sztucznego. Powierzchnia lady powinna być trwała, łatwa

do utrzymania czystości, sprawiać wrażenie „ciepłej”, w kolorach dobranych do wy-

stroju holu, spełniać wymagania estetyczne wynikające z koncepcji wnętrza.

Od strony funkcjonalnej powinna być meblem dostosowanym do warunków

ergonomicznych i antropometrycznych, które wynikają z charakteru pracy recep-

cjonisty i obsługi gości.
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ErgonomiaErgonomia – nauka zajmująca się badaniem warunków pracy i ich do-
stosowywaniem do cech człowieka.
AntropometriaAntropometria – dział antropologii zajmujący się pomiarami ciała
ludzkiego.

DodatkoweDodatkowe wyposażeniewyposażenie technicznetechniczne recepcji:recepcji:

ZestawZestaw komputerowykomputerowy i program recepcyjny znacznie usprawniają pracę

i obsługę gości oraz wspomagają system obiegu informacji w obiekcie. Pod-

stawowa ich rola polega na zwiększaniu niezawodności wykonywanych zadań

w recepcji. Komputerowe programy hotelowe pomagają usystematyzować

i uporządkować informacje dotyczące poszczególnych gości, ich aktualnego zo-

bowiązania wobec hotelu, usług, z jakich korzystali lub zamierzają skorzystać.

Komputery powinny być dyskretnie schowane pod ladą recepcji i ustawione

w taki sposób, żeby goście nie mieli do nich wglądu, a recepcjoniści mieli cało-

dobowy dostęp do elektronicznej poczty hotelu. Praca bez komputerów, zwłasz-

cza w dużych hotelach, jest niemożliwa. W zależności od potrzeb wewnątrz

komputera montowane są karty elektroniczne służące do komunikowania się

komputera z urządzeniami zewnętrznymi, np. systemem ogrzewania, systemem

kontroli stanu pokoi.

TTerminalerminal POSPOS (ang. Point of Sale) jest urządzeniem standardowym lub

komputerowym z panelem dotykowym, który umożliwia dokonywanie płatności

za usługi kartami płatniczymi. Pozwala również na zablokowanie środków po-

trzebnych do rozliczenia transakcji. Używany jest do bezpośredniego kontaktu

z bankiem.

KasyKasy fiskalnefiskalne rejestrującerejestrujące (potocznie(potocznie kasykasy fiskalne)fiskalne) służą do rejestracji prze-

prowadzanych operacji finansowych. Wyświetlacz kasy fiskalnej powinien być

widoczny dla gości.
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Za pobyt w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie wystawia się gościom

rachunek, paragon lub fakturę. Rejestrowanie całej sprzedaży w kasach fiskal-

nych ułatwia pracownikom recepcji rozliczanie się z gościem, a hotelowym służ-

bom księgowym – z urzędem skarbowym.

TTelefakselefaks (potocznie(potocznie faks),faks), skanerskaner – urządzenia wspomagające prace biurowe

w recepcji. Całodobowy dostęp w recepcji do tych urządzeń jest dla gości bar-

dzo komfortowy.

Komunikacja faksowa nadal pozostaje popularną metodą kontaktu pomię-

dzy hotelem a firmami. W hotelach ten środek łączności jest:

• ogólnodostępny,

• przeznaczony do celów wewnętrznych.

Faks ogólnodostępny instaluje się w zespole recepcyjnym, z możliwością

dostępu dla gości hotelowych. W hotelach powiązanych z siecią rezerwacji faks

jest często wykorzystywany jako dwukierunkowy, bezpośredni środek łączności

między centralą, ośrodkiem dyspozycyjno-rezerwacyjnym a hotelem.

W większości przypadków używany jest telefaks (faks tradycyjny). No-

woczesną obsługę hotelowej korespondencji zapewnia faks elektroniczny,

który pozwala na odbieranie faksów w programie obsługującym pocztę elek-

troniczną, wysyłanie faksów bezpośrednio z komputera, wysyłanie i odbieranie
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korespondencji faksowej przez użytkowników mobilnych (poza hotelem).

Dzięki temu zmniejsza się ilość korespondencji papierowej.

SkanerSkaner uzupełnia wyposażenie każdej recepcji hotelowej. Za jego pomocą

można w postaci faksów kopiować, przesyłać i odbierać listy. Można go też uży-

wać jako kserokopiarki. Urządzenie do skanowania świetnie nadaje się do two-

rzenia elektronicznego archiwum dokumentów. Możliwość przetwarzania do-

kumentów na elektroniczne dane jest we współczesnym świecie niezbędna

do prowadzenia działalności biznesowej.

UrządzenieUrządzenie wielofunkcyjnewielofunkcyjne wyposażone w łączność Wi-Fi, faks i automa-

tyczne podajniki dokumentów umożliwia drukowanie zdjęć, kopiowanie i wysyła-

nie faksów, również bez używania komputera.

SejfySejfy,, skrskrytkiytki depozytowe,depozytowe, sejfysejfy kasowekasowe

Wiele hoteli oferuje do dyspozycji gości sejfy i skrytki depozytowe, które

mają zapewnić bezpieczne i komfortowe dla klienta przechowanie cennych

przedmiotów. W hotelach można zastosować kilka rodzajów zabezpieczeń.

Wśród nich wyróżniamy: depozytowe, sejfy hotelowe, kasy pancerne.

SkrSkrytkiytki depozytowedepozytowe na rzeczy wartościowe – często i chętnie wykorzysty-

wane przez gości hotelowych. Zwłaszcza w przypadku szczególnie ważnych

przedmiotów i większych kwot pieniężnych goście mają zaufanie do przecho-

wywania ich w zamykanej skrytce w recepcji, gdyż skrytka taka jest pilnowana

przez całą dobę.

SejfySejfy depozytowedepozytowe (sejfy recepcyjne, kasjerskie, depozyty) – pozwalają

na bezpieczne deponowanie gotówki oraz wartościowych przedmiotów (weksle,

papiery wartościowe, dokumenty, czeki) bez konieczności posiadania klucza

i znajomości kodu.

SejfySejfy hotelowehotelowe (do pokoi) – przeznaczone są do doraźnego przechowywa-

nia przez gości hotelowych różnego rodzaju rzeczy wartościowych (np. laptopa,

sprzętu fotograficznego, komórki, dokumentów, portfela z pieniędzmi). Mogą być

STRUKTURA ORGANIZACYJNA RECEPCJI Rozdział 1.

25



dodatkowo wyposażone w gniazdko do ładowania laptopów/notebooków oraz

innych urządzeń elektronicznych, np. telefonów komórkowych lub palmtopów.

Mają różne typy zamków, na kod lub kartę kredytową. Są łatwe w użyciu i reje-

strują liczbę otwarć. Najczęściej hotelarze decydują się na zamontowanie tego

typu zabezpieczeń w wybranych pokojach, dzięki czemu goście, by zdepono-

wać cenne przedmioty, nie muszą każdorazowo udawać się np. do recepcji.

Sejfy hotelowe wyróżnia wysoka jakość, niezawodność i eleganckie wykonanie.

SejfySejfy ogniotrwałeogniotrwałe (kasy pancerne) – zabezpieczają gotówkę i informacje nie

tylko przed dostępem osób niepowołanych czy kradzieżą, ale także przed poża-

rem. Są zawsze wolno stojące i najczęściej posiadają dwa zamki. Ich konstruk-

cja zależy od rodzaju i wartości przedmiotów, które są w nich przechowywane

oraz od miejsca, w którym są zainstalowane.

CentralaCentrala telefonicznatelefoniczna ww hoteluhotelu – nowoczesne środki łączności w hotelu de-

cydują o operatywności i skuteczności obsługi oraz zapewniają gościom hotelo-

wym kontakt ze światem.

Centrala telefoniczna to urządzenie obsługujące połączenia telekomunika-

cyjne i stanowiące podstawowe ogniwo środków łączności.

Centrale telefoniczne można podzielić na trzy grupy:

• o pełnej automatyzacji wewnętrznych i zewnętrznych połączeń, bez ogra-

niczeń,

• o pełnej automatyzacji wewnętrznych i zewnętrznych połączeń o zasięgu

lokalnym – połączenia wychodzące poza lokalną strefę uzyskuje się przez

operatora,
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• o częściowej automatyzacji, polegającej na automatycznym uzyskiwaniu

wewnętrznych połączeń w obrębie obiektu, natomiast zewnętrznych – przez

operatora.

Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla sieci telekomunikacyjnej. W dobie po-

wszechności telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu i innych nowości,

centrala telefoniczna w hotelu jest w coraz mniejszym stopniu środkiem komuni-

kacji gości hotelowych ze światem zewnętrznym.

W obiektach hotelarskich coraz częściej stosuje się telefonię VoIP (ang. Voice

over Internet Protocol) – technologię umożliwiającą przesyłanie głosu za pomocą łą-

czy internetowych zamiast wykorzystywania tradycyjnych łączy telefonicznych.

Telefon VoIP, w przeciwieństwie do tradycyjnych aparatów, nie jest podłą-

czany do linii telefonicznej, lecz do internetu. Wygląda jak zwykły aparat telefo-

niczny wyposażony w słuchawkę, klawiaturę, a czasami też wyświetlacz, jednak

nie posiada wyjścia do analogowej linii telefonicznej, lecz do internetu, najczę-

ściej jako gniazdo w standardzie.

TTelefonelefon IPIP

Zaawansowana funkcjonalność technologii VoIP sprawia, że jest ona w stanie

skutecznie zastąpić centrale telefoniczne i koordynować ruch telefoniczny

w hotelu. Oprogramowanie to umożliwia m.in. stworzenie własnego systemu

powitań oraz interaktywnych odpowiedzi. Obecnie centrala wraz z aplikacją

hotelową wspiera przede wszystkim pracowników hotelu w efektywnej

i sprawnej obsłudze gościa hotelowego.

Systemy centrali telefonicznej spełniają standardowe funkcje:

• zarejestrowanie i wyrejestrowanie, połączone ze zmianą klasy uprawnień te-

lefonu gościa hotelu,

• wyświetlanie i identyfikacja numeru abonenta wywołującego wraz z przeka-

zaniem nazwiska,
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• obliczanie kosztu połączenia,

• budzenie na życzenie,

• status pokoju,

• odbiór wiadomości poczty głosowej.

KlucznicaKlucznica to mebel z przegródkami przeznaczony do przechowywania kluczy

do poszczególnych pokoi oraz korespondencji gości hotelowych. Dawniej klucz-

nica znajdowała się za plecami recepcjonisty, dziś chowana jest w wydzielonym

miejscu lady recepcyjnej ze względu na bezpieczeństwo oraz zachowanie tajem-

nicy dotyczącej ruchu gości.

Przy klucznicy powinny znajdować się najważniejsze klucze w hotelu, otwie-

rające wyjścia ewakuacyjne i zapewniające dostęp do wyłącznika głównego

prądu, gazu, hydroforni itp.

Na rynku hotelarskim tradycyjne klucze mechaniczne są coraz częściej za-

stępowane przez systemy zamków na karty magnetyczne. W hotelach posłu-

gujących się zamkami elektronicznymi stosuje się urządzenie do kodowania kart

magnetycznych (koder kart magnetycznych).

DrukarkiDrukarki: faktur, rachunków, kart meldunkowych, kluczy magnetycznych, kluczy

chipowych.

Drukarki kluczy magnetycznych to elektroniczne urządzenia do nadruku

i personalizacji kart plastikowych. Wyposażone są w innowacyjny system po-

dawania kart, co zapewnia większą funkcjonalność i szybszą pracę. Doskonale

sprawdzają się przy kodowaniu kart i zadrukowywaniu ich powierzchni.
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Drukarki mogą być wyposażone w koder kart magne-

tycznych, dzięki czemu służą jako kompletne urządzenie

do personalizacji kart. Najnowszy system zamków elektro-

nicznych w hotelach to system kart zbliżeniowych. Goście

oraz personel, posługując się kartami zbliżeniowymi, nie są

narażeni na niebezpieczeństwo ich rozmagnesowania, nie

potrzebują przeszkolenia przed ich użyciem. System jest

wygodny w codziennym użytkowaniu zarówno dla gości,

jak i personelu hotelu.

DepozytorDepozytor kluczykluczy to system ewidencji kluczy w obiek-

cie. Ma on na celu zapewnienie bezpiecznego przechowy-

wania kluczy w specjalnych szafkach, które pozwalają na

monitorowanie ich pobrań i obiegu. Każdy klucz wyposa-

żony jest w identyfikowaną przez układy elektroniczne szafki

przywieszkę (smart key), która umożliwia pobranie przez

użytkownika dysponującego odpowiednim kodem dostępu

ściśle określonego klucza.

Są także depozytory wyposażone w gniazda, w których

klucz deponuje się bezpośrednio, a każde pobranie i zdepo-

nowanie klucza jest protokołowane: data, czas, numer użyt-

kownika i numer pomieszczenia. Zdarzenia te można prze-

glądać na bieżąco, informacje zaś przetworzyć na raporty.

Depozytory są estetyczne i odporne na próby włamania, reje-

strują wszystkie zdarzenia dotyczące kluczy i użytkowników.

SystemySystemy zamkówzamków elektronicznychelektronicznych zastępują w hotelu

tradycyjne zamki i klucze, wykorzystując technologię plasti-

kowych kart magnetycznych, kart chipowych bądź zbliże-

niowych identyfikatorów w postaci kart, zegarków, breloków.

Sterowanie dostępem do pomieszczeń odbywa się w recepcji. W programie

hotelowym recepcjonista może zablokować zamek lub zmienić pokój gościowi

na inny bez konieczności przychodzenia gościa do recepcji po nową kartę.

Zamki elektroniczne pozwalają na sprawdzenie wszystkich operacji związanych

z wydawaniem kart i ich użytkowaniem. Zarówno karta gościa hotelowego, jak

i karta pracownicza służą nie tylko do otwierania drzwi w pokojach hotelowych.

Mogą uruchamiać windę, włączać energię elektryczną w pokoju, pozwalać na

przejście z parkingu do hotelu, na wejście do SPA, a także mogą być łatwo

i sprawnie autoryzowane, np. w hotelowej restauracji podczas korzystania z mi-

nibarów elektronicznych, pay-tv.
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Mimo że coraz więcej nowych obiektów

hotelowych wyposażonych jest w centralny

system zarządzania zamkami, a pokoje otwie-

rane są za pomocą kart magnetycznych,

znaczna część mniejszych hoteli i pensjona-

tów posiada zamki tradycyjne lub stosuje sys-

tem Master Key (ang.).

SystemSystem MasterMaster KeyKey to rozwiązanie technologiczno-konstrukcyjne, w którym

każdy użytkownik systemu otwiera jednym kluczem tylko te pomieszczenia,

do których ma uprawnienia. W tym systemie każdy klucz ma swój określony po-

ziom dostępu: otwiera jedno, kilka lub wszystkie pomieszczenia. Zaletami sys-

temu Master Key są:

• mechaniczna kontrola dostępu do obiektów i pomieszczeń,

• zapewnienie bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych, wymagających

szybkiego dostępu do pomieszczeń,

• wygoda, każdy użytkownik posługuje się tylko jednym kluczem,

• łatwość i pełna kontrola w administrowaniu kluczami,

• uniemożliwienie niekontrolowanego dorabiania kluczy.

Systemy kontroli dostępu umożliwiają ograniczenie poruszania się po obiek-

cie osób, które nie są do tego upoważnione, z możliwością wydzielenia stref,

do których dostęp będą miały tylko osoby upoważnione.

Do systemów kontroli dostępu możemy zaliczyć również systemy kontroli

czasu pracy. Rejestratory gromadzą w pamięci informacje o wejściach i wyj-

ściach pracowników.
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InstalacjeInstalacje ii urządzeniaurządzenia nagłaśniające,nagłaśniające, przywoławcze,przywoławcze, urządzeniaurządzenia dodo internetuinternetu

ii HotSpotHotSpot

InternetInternet to ogólnodostępna sieć komputerowa o światowym zasięgu. Dzięki nie-

zwykłej popularności internet jest wykorzystywany w pracy recepcji do:

• promocji hotelu i jego usług,

• rezerwacji usług,

• współpracy z biurami podróży i innymi hotelami,

• udostępnienia usług internetowych gościom hotelowym.

SystemSystem HotSpotHotSpot to miejsce, w którym goście mogą połączyć się bezprze-

wodowo z internetem, używając własnego urządzenia – laptopa, tabletu czy tele-

fonu z kartą Wi-Fi.

WWi-Fii-Fi –– SpotSpot to usługa pozwalająca na stworzenie własnego, profesjonal-

nego punktu dostępu do sieci internetu (HotSpot Wi-Fi) oraz bezpiecznego

i kontrolowanego udostępniania internetu gościom obiektu.

System HotSpot w hotelu oparty jest na kartach dostępowych, które otrzy-

muje każdy gość hotelu w recepcji wraz z kluczem do pokoju. Karta dostępowa

może występować w formie karty kredytowej, zawierającej numer własny karty

i dane logowania (użytkownik: numer pokoju, hasło: losowo wygenerowany ciąg

znaków).

Oprócz kart dla gości hotelu dodat-

kowo w systemie przewidziane są karty dla

obsługi hotelu, gości restauracji hotelowej,

kawiarni itp. Każda karta posiada własny

numer i podlega wymianie w ramach ob-

sługi systemu HotSpot.
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów

w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen

towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną to-

warów przeznaczonych do sprzedaży oraz zgodnie

z Ustawą o usługach turystycznych, obiekty świad-

czące usługi hotelarskie mają obowiązek zapewnie-

nia wystarczającej liczby cenników oferowanych to-

warów i usług, np. w recepcji, jednostce mieszkalnej,

restauracji, w miejscu przeznaczonym do odbywania

rozmów telefonicznych przez gości korzystających

z hotelowych aparatów telefonicznych. W widocz-

nym miejscu powinna być umieszczona informacja

o zakresie świadczonych usług wraz z podstawo-

wymi cenami, a na żądanie gości obiekt musi udo-

stępnić pełny cennik usług. Powinien on być aktualny,

czytelny i zrozumiały, również dla gości zagranicznych. Ponadto w recepcji należy

umieścić wykaz akceptowanych kart płatniczych, informację o godzinach rozpo-

częcia oraz zakończenia doby hotelowej i ewentualnie tablicę kursów walut (nazwa

waluty oraz bieżący kurs waluty) honorowanych w hotelowej kasie walutowej.

Obiekty świadczące usługi hotelarskie powinny być wyposażone w urządze-

nia spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa gości oraz ich mienia,

zwłaszcza bezpieczeństwa przeciwpożarowego. SystemySystemy ochronyochrony,, nadzorunadzoru

ii dozorudozoru stanowią najczęściej zintegrowaną sieć komputerową znajdującą się

w recepcji lub jej najbliższym otoczeniu. Są to:

1.1. SystemSystem ochronyochrony przeciwpożarowejprzeciwpożarowej

Systemy sygnalizacji pożaru stanowią bardzo sku-

teczną formę szybkiego powiadamiania o zagrożeniu

pożarowym. Precyzyjnie i szybko określają źródło

pożaru dzięki zastosowaniu czujek temperaturowych

i jonizacyjnych, które przekazują sygnał o zagrożeniu

do mikroprocesorowej centrali.
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2.2. SystemSystem nadzorunadzoru urządzeńurządzeń technicznychtechnicznych

System nadzoruje działanie wind, steruje urządzeniami grzewczymi

i ciepłej wody użytkowej, urządzeniami wentylacji i klimatyzacji,

oświetleniem w obiekcie, monitoruje również temperaturę pomiesz-

czeń i innych urządzeń.

3.3. InstalacjaInstalacja dozorowaniadozorowania pomieszczeńpomieszczeń chronionychchronionych

Instalacja obejmuje ochronę kasy głównej i innych stano-

wisk kasjerskich, monitoruje wejścia bram wjazdowych

i drzwi ewakuacyjnych, nadzoruje działanie telewizji ze-

wnętrznej i wybranych stref wewnętrznych.

SystemSystem nadzorunadzoru wizyjnegowizyjnego pomaga w ochronie mienia

i osób za pomocą kamer, które nadzorują wyznaczone ob-

szary i przekazują obraz do monitorów znajdujących się

w stacji monitorowania.

SystemSystem sygnalizacjisygnalizacji włamaniawłamania oparty jest na czujkach wykrywających ruch

w strefie objętej ich działaniem. Czujki przekazują zarejestrowany sygnał do cen-

trali alarmowej, do której podłączony jest system alarmowy danego obiektu.

W przypadku odebrania sygnału o naruszeniu strefy chronionej, w zależności

od tego, jak centrala jest zaprogramowana, przekazuje ona sygnał powiadamia-

jący o intruzie na obszarze obiektu chronionego.
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Uzupełnieniem wyposażenia technicznego recepcji

jest kserokopiarka (potocznie ksero) i niszczarka dokumen-

tów. Dodatkowo recepcja powinna być zaopatrzona w ak-

tualne rozkłady jazdy pociągów i autobusów, rozkłady lo-

tów, plan miasta, mapę regionu, mapę samochodową

Polski i Europy, książkę telefoniczną oraz apteczkę pierw-

szej pomocy.

Rozmieszczenie sprzętu i wyposażenia oraz zakres nasycenia środkami

technicznymi lady recepcyjnej zależą od pojemności użytkowej obiektu, jego

charakteru, wielkości zaplecza, powiązań systemowych, organizacji pracy oraz

stopnia skomputeryzowania.

Poniższa tabela stanowi podsumowanie obowiązkowego wyposażenia technicz-

nego recepcji zgodnie z wymogami kategoryzacyjnymi.

OboObowiązkwiązkoowewe wyposażeniewyposażenie tectechnicznehniczne rrecepcjiecepcji

HOTELEHOTELE II MOTELEMOTELE

Telefon dostępny dla gości 1*-5*

Faks dostępny dla gości – w przypadku wyposażenia recepcji w faks 1*-5*

Dostęp do internetu dla gości 2*-5*

Awaryjny agregat prądotwórczy w obiektach:

powyżej 150 j.m.,

powyżej 200 j.m.,

powyżej 300 j.m.

5*

4*

3*

Urządzenia do przechowywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych gości 1*-5*

Apteczka pierwszej pomocy 1*-5*
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OboObowiązkwiązkoowewe wyposażeniewyposażenie tectechnicznehniczne rrecepcjiecepcji

PENSJONAPENSJONATYTY

Telefon i faks dostępny dla gości 1*-5*

Awaryjny agregat prądotwórczy w obiektach:

powyżej 150 j.m.,

powyżej 200 j.m.,

powyżej 300 j.m.

5*

4*

3*

Urządzenia do przechowywania bagażu, pieniędzy i przedmiotów wartościowych gości 1*-5*

KEMPINGIKEMPINGI

Urządzenia do przechowywania bagażu, pieniędzy i przedmiotów wartościowych gości 1*-4*

Apteczka pierwszej pomocy 1*-4*

SCHRONISKOSCHRONISKO MŁODZIEŻOWEMŁODZIEŻOWE

Urządzenia do przechowywania pieniędzy, przedmiotów wartościowych, bagażu i sprzętu turystycznego I–III kat.

Apteczka wyposażona w leki i artykuły sanitarne I–III kat.

DOMYDOMY WYCIECZKOWEWYCIECZKOWE

Telefon dla gości, dostępny w holu I–III kat.

Urządzenia do przechowywania pieniędzy, przedmiotów wartościowych, bagażu i sprzętu turystycznego I–III kat.

Informacja turystyczna – wyposażenie w rozkłady jazdy, plany miast i map regionów, książkę telefoniczną I–III kat.

SCHRONISKASCHRONISKA

Telefon dostępny dla gości tak

Urządzenia do przechowywania pieniędzy, przedmiotów wartościowych, bagażu i sprzętu turystycznego tak

Informacja turystyczna, w tym informacja o rozkładach jazdy komunikacji publicznej, informacja o grożących niebez-

pieczeństwach i zasadach wzywania pomocy

tak
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