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SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU  

HOTELAMI I SIECIĄ GASTRONOMICZNĄ 

 

 Polskie przedsiębiorstwa funkcjonują obecnie w szeroko zinformatyzowanej gospodarce 

wolnorynkowej, która zapewnia możliwość korzystania z ogromnej ilości informacji do zarządzania 

swoją działalnością gospodarczą. Jeszcze dziesięć lat temu nie byliśmy świadomi tego, że  

w dzisiejszych czasach rozwój narzędzi komputerowych i możliwości wykorzystania informacji 

zawartych na stronach internetu będą tak szerokie. Informatyka jest wykorzystywana w różnych 

dziedzinach, a w szczególności do przyjmowania i przetwarzania informacji, zarządzania zadaniami, 

przepływem dokumentów finansowych, biznesowych, tekstowych oraz graficznych. Właściwie 

skonstruowane w przedsiębiorstwach systemy informatyczne umożliwiają sprawne i skuteczne 

korzystanie z dopływu informacji, zarządzanie oraz ich wykorzystanie. Efektem ich zastosowania 

jest możliwość dokładnej analizy wszystkich posiadanych w przedsiębiorstwie informacji, co 

przekłada się na zwiększenie skuteczności, wydajności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.  

 

Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach 

 Ciągły dopływ informacji do przedsiębiorstwa zapewnia realizację wszystkich funkcji 

kierowniczych – planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania oraz jego sprawne 

funkcjonowanie. Szybka, rzeczywista i dokładna informacja umożliwia monitorowanie postępu  

w zakresie realizacji przyjętych celów, ich bieżące przekształcanie i modyfikowanie oraz  

w interweniowanie przy niewłaściwie wykonywanych zadaniach. Właściwie skonstruowany  

i dopasowany do bieżących zadań system informacyjny przedsiębiorstwa pozwala na bieżące 

nadążanie za procesami technologicznymi i produkcyjnymi oraz podjęcie działań korygujących lub 

dostosowawczych.   

 Kierownicy na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa przekonują się dzisiaj, że 

skomputeryzowane systemy informacyjne dostarczają informacji do skutecznego prowadzenia 

operacji. W literaturze zostały one nazwane jako systemy informowania kierownictwa (SIK),  

a w praktyce są wykorzystywane do planowania, podejmowania decyzji i kontroli. Skuteczność 

systemu kontroli w dużym stopniu zależy od szybkości i dokładności informacji uzyskiwanych 
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przez kierowników. Szczególnie ważnym jest też właściwe zrozumienie funkcjonującego systemu 

informowania kierownictwa przez samych kierowników, którzy powinni współuczestniczyć w ich 

projektowaniu, wdrażaniu, przekształcaniu oraz bezpośrednim prowadzeniu [ Freeman 2001, s.588]. 

W literaturze system informowania kierownictwa definiowany jest jako sformalizowana metoda 

terminowego udostępnienia kierownictwu dokładnych informacji, niezbędnych w procesie 

podejmowania decyzji i umożliwiających sprawne wykonywanie w organizacji funkcji 

planistycznych, kontrolnych i operacyjnych.  Głównym celem stosowania systemu jest dostarczenie 

informacji dotyczących przeszłości, teraźniejszości, prognozowanej przyszłości oraz istotnych 

zdarzeń wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Ma to szczególnie ważne znaczenie w tych 

przedsiębiorstwach, gdzie istniały jakieś systemy informowania kierownictwa, chociaż nie były 

dokładnie określone i sformalizowane [Rockart 1984, s.84-95].  

 Wykorzystanie programów i techniki komputerowej w przedsiębiorstwach stworzyło dla 

wielu z nich nowe możliwości funkcjonowania oraz podstawy dla szerokiego rozwoju, gdyż 

technika komputerowa nieporównanie łatwiej i szybciej niż w tradycyjnych metodach umożliwia: 

- jednoczesne rejestrowanie danych według wymagań rachunkowości formalnej i według potrzeb 

informacyjnych zarządzania, 

- grupowanie danych w dowolnych układach i konfiguracjach analitycznych, 

- przetwarzanie danych źródłowych dla potrzeb analizy ekonomiczno – finansowej, 

- wydruki według potrzeb sprawozdawczości i analizy (niemal natychmiast po wprowadzeniu 

danych z ostatniego dokumentu), 

- automatyczną kontrolę danych, zapewniającą dokładność we wszystkich obliczeniach 

rachunkowych, statystycznych i analitycznych, 

- dostępność do zbioru danych, a także opracowanie tablic analitycznych i wykresów z ich 

natychmiastowym wydrukiem, 

- oszczędność materiałów biurowych, a w szczególności papieru, co niewątpliwie należy uznać za 

najbardziej przyjazną środowisku zmianę w zakresie prac biurowych [Jędrzejczyk 2001 s.110]. 

Barierą dla szerokiego pozyskiwania informacji jest niewątpliwie cena, jaką za nie musimy 

zapłacić. Informacje zebrane i przetworzone przez decydenta mają swoje odzwierciedlenie  

w podejmowanych decyzjach. Niemniej jednak decydent powinien ponieść koszty związane  

z pozyskaniem informacji wtedy i tylko wtedy, gdy oczekiwana wartość informacji jest wyższa od 

kosztów jej pozyskania [Samuelson 1998, s.373]. 
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Systemy informatyczne dla hoteli i sieci gastronomicznych 

 Praktycznym narzędziem dla pozyskiwania danych i przetwarzania informacji jest powstały 

w 1990 roku i do dzisiaj modyfikowany system dla hoteli i sieci gastronomicznych składający się  

z dwóch części: systemu gastronomicznego GaH oraz systemu recepcji hotelowej ReHot. Firma 

zajmuje poważną pozycję wśród największych usługodawców hotelowych i gastronomicznych, 

gdyż jej oprogramowanie jest stosowane w ponad 70 największych placówkach na rynku rozwiązań 

informatycznych dla hoteli i gastronomii. Jako firma posiadająca wieloletni staż dogłębnie poznała 

specyfikę rynku informatycznego, sama w całości tworzy i modyfikuje swoje programy, dba  

o ciągły ich rozwój i unowocześnianie oraz dopasowuje do rosnących wymagań klientów.  

 

Rys.1. Przykładowa konfiguracja sprzętowa systemu GAH 
Źródło: Informator GiP. Systemy hotelowe i gastronomiczne. 

 
System Gastronomiczny GaH  ma zastosowanie jako zintegrowany systemem obsługi 

sprzedaży i produkcji gastronomicznej ze szczególnym nastawieniem na gastronomię hotelową.  

W każdym z korzystających z niego hoteli system składa się z sieci kas z oprogramowaniem, 

zainstalowanych w punktach sprzedaży i produkcji oraz oprogramowania działającego na 

komputerze PC, jedno-stanowiskowego lub w sieci lokalnej. Obecnie obsługiwane są terminale 

kasowe (GH-POS) z ekranem dotykowym oraz zdalne bonowniki kelnerskie z łącznością radiową. 

GH-POS jest w wielu przypadkach wykorzystywany do współpracy z systemem gastronomicznym 
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GaH i programem magazynowym GaM, przez co dostarcza potrzebnych na bieżąco informacji oraz 

zapewnia kompleksową obsługę produkcji i sprzedaży gastronomicznej. Usługi, z których korzysta 

gość hotelowy stanowią informację, która jest przesyłana do systemu recepcji hotelowej ReHot, co 

umożliwia bezpośrednie obciążanie konta gości rachunkami z punktów gastronomicznych i sklepów 

w hotelu1.   

 

Rys.2. Moduły funkcjonalne systemu GAH. 
Źródło: Informator GiP. Systemy hotelowe i gastronomiczne. 

 
Częścią składową powyższego systemu jest nowoczesny system kas gastronomicznych GH-

POS, który bazuje na standardowym sprzęcie komputerowym (komputery PC, dowolna sieć lokalna 

LAN) i środowisku MS Windows (wersje 9x/NT/2000/Me). W celu pełnego wykorzystania 

możliwości zainstalowanego systemu powinien być on  uzupełniony o konieczne specjalistyczne 

urządzenia do obsługi sprzedaży, które w zależności od potrzeb mogą przyczynić się do 

przyspieszenia i wzrostu jakości obsługi. W restauracjach są to przykładowo drukarki bonów  

i rachunków, drukarki fiskalne, czytniki kart magnetycznych, szuflady, wagi itp. Przedstawione 

oprogramowanie może być skonfigurowane do sprzedaży restauracyjnej, barowej lub sklepowej,  

w ramach jednej instalacji, co zapewnia szybki dostęp do wszystkich informacji z każdego miejsca 

placówki w zależności od posiadanych uprawnień. 

                                                 
1 http://www.gip.com.pl/index.php?kat=gh_pos 
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System Kas Gastronomicznych GH-POS zapewnia m.in.:  

• obsługę wielu punktów sprzedaży i produkcji,  

• różne rodzaje punktów sprzedaży (tryb pracy kelnerski lub kasjerski): restauracji, kawiarni, 

barów i sklepów,  

• zgłoszenie sprzedawcy kodem numerycznym, kluczem kelnerskim lub kartą magnetyczną,  

• określenie uprawnień do funkcji dla każdej osoby,  

• przypisanie na stałe lub możliwość wyboru punktu sprzedaży, menu, poziomu cenowego 

itp., 

• do 5 poziomów cenowych dla każdej pozycji menu,  

• szybkie bonowanie (presety) i wyszukiwanie PLU wg numeru lub nazwy,  

• predefiniowane rabaty, narzuty, działające tylko dla wskazanych grup produktów,  

• wiele form płatności, 

• storna, transfery, dzielenie, łączenie i przekazywanie rachunków,  

• bezpośrednie obciążanie kont gości hotelowych rachunkami z punktów sprzedaży,  

• wydruk bonów na drukarce kasy lub przypisanej drukarce kuchennej,  

• wydruk bonów fiskalnych, rachunków gości, faktur,  

• różnorodne raporty kasowe, kelnerskie, punktów sprzedaży i produkcji, 

• bieżący nadzór nad przebiegiem pracy na kasach (podgląd rachunków i dziennika),  

• przygotowanie menu i cenników z wyprzedzeniem.2 

Integralną częścią systemu gastronomicznego GH-POS jest program GaM, przy pomocy 

którego możliwe jest prowadzenie gospodarki magazynowej nawet dla kilku magazynów. Program 

charakteryzuje wiele zalet, gdyż przy jego pomocy możliwe jest prowadzenie ewidencji ilościowo – 

wartościowej (prowadzonej w cenach zakupu lub ewidencyjnych), statystyki dostaw towarów, 

współpraca z systemem gastronomicznym GaH, co zapewnia bieżący wgląd na zużycie surowców  

w gastronomicznych punktach produkcji oraz śledzenie cen kalkulacyjnych w porównaniu z cenami 

zakupu.  

Funkcje programu GaM:  
• obsługa wielu magazynów i wielu kartotek rocznych,  
• ewidencja wartościowa w cenach stałych i/lub w cenie zakupu,  
• definiowalne rodzaje operacji i dokumentów magazynowych  
• przyjęcia/wydania realizowane na bieżąco lub po potwierdzeniu,  
• możliwość podziału stanów magazynowych na partie towaru wg:  

• ceny zakupu,  

                                                 
2 http://www.gip.com.pl/index.php?kat=gh_pos&subkat=ghpos_kasy 
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• ceny ewidencyjnej,  
• daty dostawy,  
• numeru dostawy,  
• dostawcy,  

• wydania w kolejności partii towaru,  
• pełna obsługa remanentów:  
• wydruk arkusza spisowego,  
• rejestracja stanów magazynowych z natury,  
• zestawienie różnic inwentaryzacyjnych,  
• możliwość automatycznego utworzenia dokumentów korygujących,  

• pełna obsługa przewartościowania magazynu:  
• automatyczna zmiana cen ewidencyjnych w magazynie wg katalogu towarów  

i utworzenie dokumentu zmiany stanów wartościowych magazynu,  
• kontrola haseł i uprawnień użytkowników,  
• współpraca z systemem gastronomicznym GaH,  
• praca wielostanowiskowa w sieci lokalnej3.  

 Uzupełnieniem powyższych programów jest system obsługi recepcji i rezerwacji hotelowej 

ReHot, który znajduje zastosowanie w obiektach hotelowych i pensjonatach, szczególnie w zakresie 

rezerwacji miejsc i właściwego ich wykorzystania. Zwykle jest on stosowany w dużych recepcjach 

hotelowych, gdzie przeszkolony personel przy jego pomocy może kierować całym obiektem. 

Główna jego zaleta to pełna kontrola nad ilością przebywających gości hotelowych, dane na temat 

ich pobytu oraz możliwość szybkiego rozliczania przy wyjeździe. Wszystkie potrzebne dane 

posiadają swoje odzwierciedlenie w formie czytelnych raportów oraz statystyk, a jego prosta 

obsługa zapewnia zastosowanie w obiektach noclegowych o dowolnej wielkości. Program może 

również pracować w sieciach komputerowych lub w wersji jednostanowiskowej, w zależności od 

potrzeb użytkownika dla którego może być również indywidualnie skonfigurowany. Program ReHot 

można nazwać jako zintegrowany system zarządzania hotelem, gdyż wyposażony jest we wszystkie 

niezbędne funkcje konieczne do jego nowoczesnego funkcjonowania. Do głównych jego zalet 

można zaliczyć to, że:  

• jest prosty w obsłudze, ma sprawdzoną, logiczną strukturę, pozwalającą na szybkie 
opanowanie posługiwania się systemem i późniejszą bezproblemową, codzienną pracę, 

• wystawia wszelkie dokumenty, w tym fiskalne, wymagane przez polskie przepisy prawne, 
• dzięki unikalnej funkcji wydruku grafiku grupy pozwala z łatwością zapanować nawet nad 

najbardziej skomplikowanymi pobytami grupowymi typu konferencyjnego, 
• automatycznie sprawdza zgodność nazwiska gościa z wpisami z "czarnej księgi", 
• zapewnia błyskawiczny check-in gościa z rezerwacji, a także bez rezerwacji, jeśli 

kiedykolwiek wcześniej nocował on już w naszym hotelu, 

                                                 
3 http://www.gip.com.pl/index.php?kat=gh_pos&subkat=gam 
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• umożliwia regulowanie rachunków w kasie w walucie obcej, z automatycznym wydrukiem 
kwitu wymiany oraz definiowanie cen pokoi w walutach obcych, 

• z pomocą rozbudowanych, łatwych do skonfigurowania statystyk w czytelny sposób 
obrazuje osiągane wyniki, przy czym możliwy jest eksport danych do programów, takich 
jak arkusze kalkulacyjne, bazy danych itp.,  

• współpracuje z zewnętrznymi systemami: centralą telefoniczną, płatną telewizją, koderami 
kluczy magnetycznych, gastronomią hotelową (pełen wykaz istniejących interfejsów 
dostępny obok, przy czym ReHot może być łatwo dostosowany do współpracy praktycznie 
z każdym systemem zewnętrznym), 

• pozwala drukować graficzne potwierdzenie rezerwacji, a także wysyłać je faxem 
bezpośrednio z systemu4. 

 

Podsumowanie 

Ogólnie należy zauważyć, że nowocześnie funkcjonujące hotele i placówki gastronomiczne 

muszą być wyposażone w sprawny program komputerowy zapewniający skuteczne działanie całej 

placówki. Kompleksowe skomputeryzowanie jej działania umożliwia skuteczne podejmowanie 

decyzji, właściwe zarządzanie oraz zajmowanie konkurencyjnej pozycji na rynku usług 

gastronomiczno – hotelarskich. Powyżej omówiony system zapewnia spełnienie tych warunków 

przez wykorzystanie i spełnienie innych systemów, które są włączane w kompleksowy system 

obsługi, takie jak możliwość współpracy z centralami telefonicznymi, zamkami magnetycznymi, 

płatnymi telewizjami itp. Każdy z tych systemów jest dopasowywany wielkościowo do potrzeb  

i może stanowić indywidualne rozwiązanie techniczne. Ma to na celu pełne usprawnienie dostępu 

do potrzebnych informacji i jak najszybszego działania. Każdy system wymaga doboru właściwego 

oprogramowania oraz zastosowania określonego rodzaju urządzeń, tak aby zaspokoić indywidualne 

potrzeby. Jakość systemu recepcji hotelowej Rehot została doceniona w Konkursie o Nagrodę 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej odbywającym się w ramach Kompleksu Targów 

Gastronomiczno – Hotelarskich EUROGASTRO 2004 Brink & Bar, Worldhotel, Catering, 

Eurosweet, na którym otrzymał I Nagrodę w kategorii Systemy Komputerowe i Transmisji Danych 

w roku 2004. 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe "GiP" Spółka z o.o. działa od 10 lat na polskim 

rynku i w tym czasie wyposażyła kilkaset placówek hotelowych i gastronomicznych w swoje 

systemy. Do najważniejszych można zaliczyć 43 hotele z sieci Orbis S.A. oraz sieć O.S.T. 

GROMADA. Na podstawie przeprowadzonych wywiadów z właścicielami tych placówek można 

stwierdzić, że dzięki ich zastosowaniu praca w nich uległa znacznemu usprawnieniu. Główną zaletą, 

podkreślaną prawie przez wszystkich użytkowników było skrócenie czasu wykonywania 
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określonych czynności oraz szybki przegląd niezbędnych informacji. Przykładem tego jest szybka 

rejestracja gości, czy też błyskawiczne wystawianie rachunków, co stało się już standardem dla tego 

rodzaju usług. Ponadto w zakresie rozliczeń gastronomicznych proponowany system umożliwił 

zmniejszenie możliwości tworzenia nadużyć, a ich właścicielom szeroki, bieżący dostęp do 

wszystkich pojawiających się informacji. 
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 Streszczenie: 

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA HOTELI I SIECI GASTRONOMICZNYCH JAKO 
NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI WSPOMAGAJĄCYMI DECYZJE W 

PRZEDSIĘBIORSTWIE. 
 
 Artykuł przedstawia problematykę funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, które w swojej 
działalności mogą i powinny dostrzegać szanse w zakresie wykorzystania informacji otrzymywanej przy 
pomocy informatycznych rozwiązań. Stało się możliwe w momencie szerokiego dostępu do techniki 
komputerowej i specjalnie tworzonych programów dla danego rodzaju działalności gospodarczej. Przykładem 
takiego działania jest tworzenie systemów informatycznych dla hoteli i sieci gastronomicznych, które ostatnio 
stały się narzędziami zarządzania informacjami i znacząco przyczyniają się do wspomagania decyzji. Autor 
artykułu kompleksowo opisuje możliwości praktycznego zastosowania rozwiązań informatycznych w 
praktyce hotelarsko – gastronomicznej na przykładzie wybranego systemu, a w swej konkluzji stawia tezę, że 
kompleksowe wyposażenie przedsiębiorstwa w urządzenia i programy informatyczne umożliwia jego sprawne 
funkcjonowanie oraz zajęcie konkurencyjnej pozycji na rynku tych usług. 
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Information Systems for Hospitality and Gastronomic Businesses as a Means of Managing and 
Acquiring Information for a Decision Support System 

 
The article focuses on the issue of business activity of Polish companies which can if not should recognize the 
advantage of information systems and the significance of their application to acquiring information in 
business.  The use of information systems is possible at a very convenient moment when both computer 
technology and programs designed for each type of business activity are widely accessible. Creating 
information systems for hospitality and gastronomic businesses might serve as an example of the application 
of information systems which, thus, have become part of information management and a decision support 
system. The author of this article presents the practical implementation of information technology in 
hospitality and gastronomic businesses and claims that information programs employed in a given company 
enhance its operational activity and secure this company a high position on the market in the area of its 
activity.  
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