
MEDIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI

HoReCa w Polsce RAPORT 2023

Wydanie specjalne czasopism NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI, SWEETS & COFFEE

RYNEK DOSTAWCÓW

STYCZEŃ-LUTY 2023

https://www.instagram.com/moreblue_official/


www.wynajmijzmywarke.pl


SPIS TREŚCI
Analiza rynku

Jakie nastroje panują wśród restauratorów?  . . . .  4

Rynek a inflacja – jak reagują konsumenci?  . . . . . . . . .  8

Jak zmieniała się średnia  
wartość rachunku?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Relacja gość vs. kelner – jaka jest?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Co królowało na talerzach Polaków  
w 2022 roku?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

Weryfikujemy rynek dostawców  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

Chcemy budować długofalowe relacje  . . . . . . . . . . . . . . . . .  28

Okno możliwości dla gastronomii  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

Uzyskanie statusu dobrego partnera  
jest trudnym zadaniem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

Od dostawców oczekujemy elastyczności  . . . . . . . .  31

Wspólnie się rozwijamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

Nie możemy sobie pozwolić  
na żaden zamiennik niższej jakości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33

Stawiamy na długofalowe relacje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34

Nasz dostawca musi dbać o środowisko  . . . . . . . . . . . . .  35

Razem z dostawcami stawiamy  
na zrównoważony rozwój   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

Obecna sytuacja wymaga  
dużej elastyczności  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37

Niezwykle istotna  
otwarta komunikacja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

Jakość produktów i pozycja  
na rynku to podstawa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

Zależy nam na współpracy z lokalnymi  
dostawcami  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

Rynek producentów,  
dostawców żywności i wyposażenia

Działania środowiskowe  

w branży meblarskiej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

Rynek piwa – analiza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46

Herbata numerem dwa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48

Rynek czekolady stabilny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

Analiza rynku mleka  

i przetworów mlecznych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52

Branża opakowań w czasie  

gospodarczego spowolnienia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54

Zielona zmiana w branży opakowań?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58

Gotówka, karta czy online?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60

Głos rynku  
artykuły spożywcze i wyposażenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64

Produkty i innowacje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74

Wizytówki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76

PARTNERZY

DOŁĄCZ DO NAS

Redakcja nie odpowiada za treść  
materiałów reklamowych.
Reprodukcja lub przedruk wyłącznie  
za pisemną zgodą Wydawcy. 
© 2023 Co py ri ght by BROG B2B Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.   
All ri ghts re se rved.

Dział Sprzedaży
Zbigniew Pąk
dyrektor sprzedaży 
z.pak@brogb2b.pl 
tel. 664-463-083

Opracowanie graficzne/Skład DTP: 
Studio Adekwatna  
www.adekwatna.pl

Redakcja
Milena Kaszuba-Janus 
redaktor naczelna  
Nowości Gastronomiczne  
Sweets&Coffee 
m.kaszuba@brogb2b.pl 
tel. 664-463-066

Karolina Stępniak 
dyrektor wydawnicza 
redaktor naczelna 
Świat Hoteli 
k.stepniak@brogb2b.pl 
tel. 664-463-096

Wydawca
BROG B2B  
– media efektywnej komunikacji 
Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. Okopowa 47 
01-059 Warszawa 
biuro@brogb2b.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego 
newsowego portalu rynku HoReCa oraz 
subskrypcji codziennego Newslettera

Wydanie specjalne  |  NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE 3

mailto:z.pak@brogb2b.pl
http://www.adekwatna.pl
mailto:m.kaszuba@brogb2b.pl
mailto:k.stepniak@brogb2b.pl
mailto:biuro@brogb2b.pl
www.horecanet.pl


RAPORT ANALIZA RYNKU

JAKIE NASTROJE PANUJĄ 
WŚRÓD RESTAURATORÓW?

Rynek gastronomiczny przez lata cieszył się dobrą prosperitą, dynamicznie 
się rozwijał i coraz mocniej angażował klientów. Rozwój ten postępował 
w imponującym tempie aż do czasu wybuchu pandemii koronawirusa 

na początku 2020 roku. Kolejne dwa lata to czas ograniczeń i rządowych 
restrykcji, które znacząco wpłynęły na spadek liczby odwiedzających, 

zmniejszenie częstotliwości odwiedzin, jak i na kurczenie się bazy lokali. 

DOROTA ŻUKOWSKA, PROJECT MANAGER, CONSUMER PANELS & SERVICES GFK

Wyciszenie pandemii 
i zniesienie ograni-
czeń w funkcjonowa-

niu lokali przyniosły tylko chwi-
lową nadzieję. Początek 2022 
roku to kolejne trudne wydarze-
nie i wyzwanie dla rynku. Wy-
buch wojny w Ukrainie wpłynął 
na gospodarkę wielowymiarowo 
– począwszy od zawirowań na 
rynkach finansowych i waluto-
wych, poprzez migracje ludności, 
braki kadrowe, aż po rekordowy 
wzrost cen.

Trudna sytuacja rynkowa 
znajduje swoje odzwierciedlenie 
w nastrojach zarówno konsu-
mentów, jak i operatorów lokali 
gastronomicznych. Konsumenci 
wykazują dość pesymistyczne 
postrzeganie przyszłości: w od-
niesieniu do sytuacji gospodarstw 
domowych, sytuacji gospodarczej 
kraju, sytuacji na rynku pracy, jak 
i przewidywanych możliwości 
oszczędzenia pieniędzy. Oczeki-
wania te ukazuje Barometr Na-
strojów Konsumenckich GfK sza-
cowany przez GfK we współpracy 

z Komisją Europejską – jego war-
tość po chwilowym odbiciu po-
pandemicznym znów spadła po 
wybuchu wojny. Pesymistyczne 
nastawienie widać także w na-
strojach restauratorów. Te z kolei 
obrazuje GfK Barometr Nastro-
jów Restauratorów. Operatorzy 
gastronomii nieprzychylnie oce-
niają sytuację finansową lokalu, 
wartości sprzedaży lokalu oraz 
klimat inwestycyjny. Nastawie-
nie restauratorów pogorszyło się 
względem poprzedniego roku. 
Z danych z innych źródeł, takich 
jak Główny Urząd Statystyczny, 
wiemy, że niepokoje restaurato-
rów budzą także możliwe zakłó-
cenie w łańcuchu dostaw oraz 
problemy z bieżącym finansowa-
niem.

Pesymistyczne pozostaje rów-
nież nastawienie restauratorów 
do kwestii rozwoju rynku. Opera-
torzy lokali najczęściej narzekają 
na wysokie koszty działalności, 
w tym na wzrost cen zakupu pro-
duktów, opłaty eksploatacyjne 
oraz wysokie koszty zatrudnienia. 

Coraz mniej osób patrzy pozy-
tywnie i dostrzega szanse rozwo-
ju rynku gastronomicznego. 

W dobie kryzysu gospodar-
czego i trwającego tuż za granicą 
konfliktu zbrojnego, którego ter-
minu zakończenia nie sposób od-
gadnąć, przewidywania co do dal-
szego kształtowania się sytuacji 

na rynku gastronomicznym nie 
napawają optymizmem. Można 
się spodziewać, że konsumenci 
w obliczu kryzysu będą skłonni 
do ograniczania wydatków szcze-
gólnie na produkty i usługi, które 
nie zaspokajają podstawowych 
potrzeb, a do takich należą usługi 
gastronomiczne. 

O AUTORCE

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilkuna-
stu lat związana z badaniami rynku. W GfK Polonia zajmuje 
się badaniami zachowań zakupowych, a także strategicznymi 
opracowaniami dotyczącymi rynków detalicznego i gastrono-
micznego. W chwilach wolnych pasjonatka pieszych wędró-
wek, rękodzieła, języka hebrajskiego i współczesnej kultury 
izraelskiej.
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Barometr Nastrojów Konsumenckich  Polska Barometr Nastrojów Konsumenckich UE 

Polska vs. Unia Europejska – średnia 
Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK 

Źródło: Consumer Confidence Index szacowany przez GfK we współpracy z Komisją Europejską 

GfK Barometr Nastrojów Konsumenckich został zbudowany na podstawie odpowiedzi konsumentów na 
pytania dotyczące: 
 oczekiwanej zmiany w sytuacji gospodarstw domowych w ciągu roku 
 oczekiwanej zmiany sytuacji gospodarczej kraju w ciągu roku 
 oczekiwanej zmiany na rynku pracy w ciągu roku 
 przewidywania możliwości odłożenia / oszczędzenia pieniędzy na przestrzeni roku 

Od stycznia 2019 roku Komisja Europejska zmieniła sposób 
liczenia indeksu. Wartości indeksu z wcześniejszych okresów 
zostały przeliczone wg nowej metody. 

BREXIT Pandemia 
COVID-19 

Wojna w 
Ukrainie 

R E K L A M A
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Wzrost cen zakupu produktów do lokalu 

Wysokie koszty działalności/ czynsze 

Wysokie koszty zatrudnienia 

Duża konkurencja 

Konsumenci ograniczają swoje wydatki 

Spadek liczby klientów 

Wzrost oczekiwań klientów 

Problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników 

Rotacja wśród pracowników 

Rynek sezonowy (mały ruch poza sezonem) 

  

Rynek się rozwija 

Wzrost liczby klientów 

67% 
67% 

52% 
52% 

42% 
34% 

20% 
20% 
19% 
17% 

11% 
5% 

Nastawienie restauratorów do kwestii rozwoju rynku 

P. Jaka jest Państwa ogólna opinia na temat rozwoju rynku gastronomicznego w Polsce? (prekodowana lista odpowiedzi) 
Zmiana vs. 2021 
(pokazywana jeżeli odnotowano co najmniej 3% zmianę) 
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GfK Barometr Nastrojów Restauratorów 

Źródło: w oparciu o deklaracje restauratorów 

2021 2022 

Rynek  
gastro- 

nomiczny 
Restauracje Restauracje 

hotelowe Kawiarnie Puby Kluby/ 
dyskoteki Fast foody Lunch bary Lokale 

sezonowe 

• Barometr Nastrojów Restauratorów GfK został zbudowany w oparciu  o następujące obszary  
(oceniane przez restauratorów w perspektywie czasowej ostatnich/kolejnych 6 miesięcy): 

• Ocena sytuacji finansowej lokalu 
• Ocena wartości sprzedaży lokalu 
• Ocena klimatu inwestycyjnego 
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RYNEK A INFLACJA
jak reagują konsumenci?

Inflacja stanowi kolejne, po pandemii, wyzwanie, z jakim przyszło zmierzyć się 
rynkowi HoReCa w Polsce. Konsumenci zaczynają ograniczać wydatki, a jak 
wynika z naszych badań, jedną z pierwszych decyzji jest rezygnacja z usług 

gastronomicznych.

AGNIESZKI FIGIEL, SENIOR EXECUTIVE RESEARCHER PMR

Rynek HoReCa w Polsce 
od kilku lat mierzy się 
z wyzwaniami. Najpierw 

w 2020 r. pandemia COVID-19 
wywróciła do góry nogami życie 
przedsiębiorców z sektora ga-
stronomii i hotelarstwa – z dnia 
na dzień musieli dostosować 
swój biznes do funkcjonowania 
w warunkach restrykcji i zmniej-
szonego popytu. Względną sta-
bilizację sektora przerwała na-
stępnie, na początku 2022 roku, 
wojna w Ukrainie. I choć sam 
konflikt nie ma bezpośredniego 
bardzo istotnego przełożenia na 

funkcjonowanie branży (jak to 
było w przypadku pandemii), to 
towarzyszące mu efekty makro-
ekonomiczne już tak. Jednym 
z nich jest rosnąca inflacja, a co 
za tym idzie silniejszy wpływ 
czynnika ekonomicznego na po-
dejmowane przez konsumentów 
decyzje zakupowe.

Najbliższe lata nie będą nale-
żały do łatwych dla rynku HoRe-
Ca. Prognozowane spowolnienie 
gospodarcze, utrzymująca się 
na wysokim poziomie inflacja, 
prog nozowany wzrost bezrobo-
cia (choć symboliczny, ponieważ 

utrzyma się ono na niskim po-
ziomie), hamująca konsumpcja 
i wzrost stóp procentowych 
ograniczą siłę nabywczą części 
społeczeństwa. Będzie to wpły-
wało negatywnie na rynek usług 
gastronomicznych i hotelar-
skich.

Od domowej kuchni po 
wielkomiejskie „foodie”
Konsumenci na rynku HoReCa 
nie stanowią jednorodnej grupy 
pod względem prezentowanych 
zachowań i ekonomicznej wraż-
liwości. Na podstawie badania 

przeprowadzonego na potrzeby 
raportu „Rynek HoReCa w Polsce 
2022”, PMR wyróżnił cztery pod-
stawowe segmenty konsumen-
tów.

Ponad jedna trzecia konsu-
mentów rynku HoReCa należy do 
segmentu „Znane i tanie”.
• To konsumenci, którzy częściej 

zamówią jedzenie na dowóz, 
niż pójdą coś zjeść poza do-
mem. Generalnie nie korzysta-
ją z usług gastronomicznych 
zbyt często: raz w miesiącu lub 
rzadziej. Jeśli już, to wybierają 
pizzerie i bary szybkiej obsługi.
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Wyjaśnienie: n=939. Respondenci wyrażali opinię na skali od 1 (Zdecydowanie się nie zgadzam) do 5 (Zdecydowanie się zgadzam). Tabela przed-
stawia średnią wartość odpowiedzi dla danego twierdzenia, a także zsumowane odsetki dla odpowiedzi „zdecydowanie się nie zgadzam” i „raczej się 

nie zgadzam” oraz „zdecydowanie się zgadzam” oraz „raczej się zgadzam”. Im wyższa średnia, tym większa zgoda z danym twierdzeniem.
Źródło: PMR, 2022

Szacowana wielkość segmentu (%)
Wyjaśnienie: n=939.

Źródło: PMR, 2022
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RAPORT ANALIZA RYNKU

• Niezależnie od miejsca kon-
sumpcji wybierają najczęściej 
fastfoodową klasykę: pizzę, ke-
bab, hamburgery, frytki, maka-
rony, pierogi lub zestawy typu 
mięso/ryby z dodatkami. Do 
picia zamówią napoje gazowa-
ne, piwo, wodę mineralną. Jeśli 
pójdą do kawiarni, to na lody 
i kawę.· 

• Przy wyborze lokalu gastro-
nomicznego kierują się przede 
wszystkim cenami, opinią 
o lokalu i swoimi doświadcze-
niami. Raczej pójdą w znane 
i sprawdzone miejsce. Ważne, 
by lokal miał klimatyzację lub 
ogródek, a w menu dania mię-
sne.

• Raczej nie korzystają z usług 
hotelarskich. Najczęściej wy-
jeżdżają raz w roku, może dwa 
razy. Wybierają wtedy prywat-
ne kwatery lub apartamenty 
bez obsługi lub campingi.

• Zdecydowanie nie korzystają 
z usług cateringu indywidual-
nego (diety pudełkowe) i nie 
mają takiego zamiaru.

• Ten segment to osoby, które 
raczej mają niższy niż wyższy 
poziom wykształcenia i niż-
szy poziom dochodów (poni-
żej 3 000 zł netto per capita 
w gospodarstwie domowym). 
Nie mają specyficznego miej-
sca zamieszkania – można je 
spotkać zarówno na wsiach 
i w małych miejscowościach, 
jak i w dużych miastach.

Nieco ponad jedna czwarta 
konsumentów rynku HoReCa to 
segment „Najlepiej w domu”.
• Jak wskazuje nazwa segmen-

tu, to konsumenci, którzy nad 
wszystko przekładają kuchnię 
domową. I to dosłownie: nie je-
dzą raczej w restauracjach, nie 
zamawiają jedzenia na dowóz. 
Spożywanie posiłków poza 
domem to dla nich wyjątek 
od reguły. Jeśli gdzieś wyjadą 
(a dzieje się to najczęściej raz 
lub dwa razy w roku), to zdarza 
im się zatrzymywać w miej-
scach z obsługą gastronomicz-
ną (hotele, pensjonaty) równie 

często jak w innych obiektach 
(np. w kwaterach prywatnych, 
domkach letniskowych czy na 
campingach).

• Jeśli jedzą poza domem lub 
zamawiają posiłki na dowóz, 
to wybierają to, co znają naj-
lepiej, czyli bezpieczne dla sie-
bie opcje: klasyczną kuchnię 
polską, zestawy mięso/ryby 
z dodatkami, zapiekanki, frytki, 
pizzę. Na deser wezmą lody. 
Do picia zamówią piwo, napoje 
gazowane, wodę mineralną lub 
kawę.

• Gdy wybierają lokal gastro-
nomiczny, to liczą się dla nich 
atrakcyjne ceny, dobry dojazd 
lub dogodna lokalizacja i do-
stępność wolnych stolików od 
ręki. Częściej kierują się opinią 
znajomych niż tym, co prze-
czytają w internecie.

• Zdecydowanie nie korzysta-
ją z usług cateringu indywi-
dualnego i nie mają takiego 
zamiaru.

• To segment najstarszy wieko-
wo (średnia wieku około 50 
lat). To osoby o raczej niższym 
poziomie dochodów (poni-
żej 3 000 zł netto per capita 
w gospodarstwie domowym), 
zamieszkujące przede wszyst-
kim wsie i małe miejscowości, 
najczęściej dość daleko od du-
żych ośrodków miejskich. Jeśli 
nawet mieszkają w pobliżu du-
żego miasta (powyżej 100 tys. 
mieszkańców), to bywają tam 
rzadko.

Blisko jedna czwarta konsu-
mentów rynku HoReCa należy do 
segmentu „Kulinarny odkrywca”.
• Konsumenci, którzy chętnie 

odkrywają nowe kulinarne 
lądy. Dość często (przynaj-
mniej dwa, trzy razy w mie-
siącu lub częściej) jedzą poza 
domem lub zamawiają posiłek 
z dowozem.

• Starają się jeść poza do-
mem coś innego niż w domu 
i ochoczo próbują nowe po-
trawy. Nie ograniczają się tyl-
ko do klasyki (kuchnia polska, 
włoska, amerykańska), ale 

chętnie sięgają też po dania 
kuchni orientalnej (tajskiej, 
chińskiej, wietnamskiej, bli-
skowschodniej). Zamawiają 
pizzę, burrito, wrapy lub tor-
tille, bowle/miski, makarony, 
pierogi. Lubią też sałatki czy 
zupy. Do picia zamówią sok, 
smoothie, piwo, wodę na-
pój gazowany. Na deser we-
zmą ciasto, ciastka lub lody 
i kawę.

• Nie muszą znać lokalu, któ-
ry wybiorą, ale ważne są dla 
nich opinie i rekomendacje 
– zarówno te znajomych, jak 
i przeczytane w internecie. 
Konsumentów z tego segmen-
tu na pewno przyciągną lokale 
popularne, z urozmaiconym 
menu, które mają w swojej 
ofercie dania wegańskie i we-
getariańskie oraz dania śnia-
daniowe.

• Korzystają z usług hotelar-
skich dość często: wyjeżdżają 
od dwóch do czterech razy 
w roku, zatrzymują są równie 
chętnie w miejscach z obsłu-
gą gastronomiczną (hotele, 
pensjonaty), jak w innego typu 
obiektach (np. w kwaterach 
prywatnych czy domkach let-
niskowych). Unikają raczej 
campingów.

• Mniej więcej połowa segmen-
tu miała do czynienia z cate-
ringiem indywidualnym (diety 
pudełkowe) i raczej jest skłon-
na korzystać z tego typu usług 
w przyszłości.

• Konsumenci z tego segmen-
tu to osoby najczęściej o wy-
kształceniu średnim i raczej 
wyższym niż niższym pozio-
mie dochodów (powyżej 3 
000 zł netto per capita w go-
spodarstwie domowym). 
Mieszkają najczęściej w du-
żych miastach (powyżej 100 
tys. mieszkańców) lub małych 
miejscowościach podmiej-
skich (ale wtedy często bywają 
w dużym mieście).

Około 14% konsumentów ryn-
ku HoReCa to segment „Food and 
The City”.

• Segment „foodie”, czyli osób, 
które kochają zróżnicowane 
jedzenie i nie boją się kulinar-
nych eksperymentów. Bar-
dzo często zamawiają posiłek 
z dowozem (przynajmniej raz 
w tygodniu lub częściej) lub 
jedzą poza domem.

• Trudno powiedzieć, że mają 
ulubiony typ kuchni lub ro-
dzaj posiłku, bo chętnie sięgają 
w zasadzie po dania z każde-
go zakątka świata: od kuchni 
amerykańskiej, przez orien-
talną, indyjską, bliskowschod-
nią po gruzińską. Co ciekawe, 
dzięki swojej skłonności do 
poszukiwania kulinarnych no-
winek, najrzadziej z wszystkich 
segmentów sięgają po klasykę: 
kuchnię polską lub włoską. Nie 
mają również specyficznych 
preferencji, jeśli chodzi o de-
sery (od ciast i lodów po cro-
issanty) lub napoje (od piwa 
i wina po soki i smoothie).

• Przy wyborze miejsca posiłku 
bardzo liczy się dla nich opinia 
o danym lokalu. Są w stanie 
pójść w nieznane miejsce tylko 
dlatego, że było bardzo chwa-
lone w internecie lub dlatego, 
że jest to nowy lokal na kuli-
narnej mapie miasta. Zwracają 
uwagę na wszystko: od wy-
stroju i estetyki lokalu, po do-
stosowanie do różnych grup 
konsumentów (dostępność dla 
osób z niepełnosprawnościa-
mi, rodzin z dziećmi, alergików 
lub osób na diecie, wegan i we-
getarian). Korzystają z usług 
hotelarskich dość często: wy-
jeżdża przynajmniej kilka razy 
w roku i wybierają najczęściej 
hotele lub gospodarstwa agro-
turystyczne. Być może korzy-
stanie z agroturystyki pojawia 
się jako forma nostalgii (po-
szukiwania ekologicznej, zdro-
wej żywności, farm-to-table), 
a na sam pobyt wybierane są 
miejsca o wysokim standar-
dzie (agro glamping).

• To segment, który najczęściej 
z pozostałych korzystał kie-
dykolwiek z cateringu indywi-
dualnego (blisko trzy czwarte 
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segmentu ma takie doświad-
czenia) i zdecydowanie chce 
albo korzystać dalej, albo wy-
próbować ten sposób organi-
zacji żywienia.

• To osoby przede wszystkim 
z wykształceniem wyższym, 
raczej dobrze sytuowane 
(z dochodem powyżej 3 000 
zł netto per capita w gospo-
darstwie domowym). Miesz-
kają w „obwarzankach” dużych 
miast, ale ich życie toczy się 
przede wszystkim w wielko-
miejskim stylu.

Fast food w dowozie 
przegrywa z domową 
kuchnią
Ze wszystkich przedstawionych 
segmentów najbardziej wrażliwi 
cenowo i najczęściej kierujący 
się czynnikiem ekonomicznej są 
konsumenci z segmentu „Znane 
i tanie”. Postrzegają one jedze-
nie poza domem lub w dowozie 
jako droższą alternatywę domo-
wej kuchni. Najczęściej również 
deklarują, że wzrost cen usług 
gastronomicznych skłoni ich do 
ograniczenia konsumpcji. Co cie-
kawe, nieco mniej wrażliwy ceno-
wo okazał się segment „Najlepiej 
w domu” – być może dlatego, że 
skoro i tak dość rzadko zamawia 
jedzenie z dowozem lub je poza 
domem, to nie bardzo ma z czego 
rezygnować.

Z dwóch pozostałych i lepiej 
sytuowanych ekonomiczne seg-
mentów, to segment „Food and 
The City” jest bardziej skłon-
ny ograniczyć konsumpcję, i to 
raczej w kategorii zamówień 

z dowozem niż w kategorii po-
siłków spożywanych w lokalach 
gastronomicznych. Ten segment 
również zdecydowanie najmoc-
niej deklarował, że niższa cena 
usług cateringu indywidualne-
go zachęcałaby do skorzystania 
z nich.

Najmniej wrażliwy cenowo 
jest segment „Kulinarnych od-
krywców”. Nie tylko nie widzi zbyt 
mocnej potrzeby ograniczania 
konsumpcji ze względu na wzrost 
cen, ale również nie postrzega 
gotowania w domu jako zdecydo-
wanie tańszej alternatywy dla po-
siłków w dowozie lub w lokalach 
gastronomicznych.

Cięcia w budżetach 
konsumentów – 
gastronomia idzie na 
pierwszy ogień
Dla lepszej oceny, jaki może być 
impakt inflacji na sektor HoReCa, 
warto spojrzeć na opinie konsu-
mentów z pozagastronomicz-
nych segmentów rynku retail. 
Od kilku miesięcy PMR systema-
tycznie i szczegółowo monitoruje 
wpływ czynnika inflacji na decy-
zje konsumentów. Interesuje nas, 
czy obserwowany wzrost cen 
sprawia, że konsument ograni-
cza zakupy, oraz konsumpcja ja-
kich kategorii produktów i usług 
jest w takim razie ograniczana 
(w ogóle i w pierwszej kolejności).

Z uzyskanych przez PMR da-
nych wynika, że niezależnie od 
analizowanego segmentu ryn-
ku, mniej więcej co piąty kon-
sument ogranicza swoje zakupy 
produktów i usług pod wpływem 

rosnących cen. Najczęściej (około 
60% wskazań w każdym z badań) 
ograniczeniom podlega zamawia-
nie jedzenia na dowóz, jedzenie 
poza domem oraz wychodzenie 
„na miasto”. Wraz z alkoholem 
i używkami jest to jednocześnie 
kategoria, z której około poło-
wy konsumentów rezygnuje 
w pierwszej kolejności w obliczu 
rosnących cen. Co ważne, nie 
ma tu istotnych różnic pomiędzy 
konsumentami ze względu na 
płeć, wiek, miejsce zamieszkania, 
poziom wykształcenia i docho-
dów. Wzór podejmowanych de-
cyzji w tym zakresie jest w każdej 
z tych grup taki sam. Konsekwen-
cja w deklaracji badanych oraz po-
wszechność takiej strategii daje 
podstawy sądzić, że realne spad-
ki dochodów rozporządzalnych 

Polaków będą stanowić negatyw-
ny czynnik ryzyka dla rynku Ho-
ReCa w pierwszej kolejności.

Konsumenci stają się coraz 
bardziej wrażliwi na ceny
Wyniki badania przeprowadzo-
nego przez PMR w maju 2022 r. 
pokazują, że z powodu wzrostu 
cen już wówczas dwie trzecie Po-
laków deklarowało ograniczanie 
wizyt w lokalach gastronomicz-
nych, zamawianie posiłków w do-
wozie/na wynos czy rezygnowało 
z rezerwowania wyjazdów. Wraż-
liwi ekonomicznie konsumenci 
coraz większą uwagę przywiązują 
do słów „wydać” lub „zaoszczę-
dzić”. Jedzenie w lokalu gastro-
nomicznym kojarzone jest z tym 
pierwszym, zaś samodzielne go-
towanie z tym drugim.

Odzież i obuwie* E-Commerce** Sport***

Wzrost cen (inflacja) powoduje, że ograniczam swoje zakupy 80% 79% 82%

Wzrost cen (inflacja) nie ma wpływu na wielkość moich zakupów 20% 21% 18%

Wpływ czynnika inflacji na decyzje konsumenckie w poszczególnych sektorach, sierpień-październik 2022
* dane z raportu „Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2022”, sierpień 2022 (n=1 066)

** dane z raportu „Handel internetowy w Polsce 2022”, wrzesień 2022 (n=1 235)
*** dane z raportu „Handel detaliczny artykułami sportowymi w Polsce 2022”, październik 2022 (n=800) Źródło: PMR, 2022

Źródło: PMR, 2022

O AUTORCE

Badacz i analityk z blisko 20-letnim doświadczeniem w ba-
daniach i analizach rynkowych, marketingowych i społecz-
nych. Specjalizuje się w badaniach ilościowych i jakościowych 
z branży retail (B2B, B2C, C2C), prowadzi projekty od fazy pro-
blematyki badawczej po analizę danych, formułowanie wnio-
sków i rekomendacji. Doświadczenie analityczne obejmuje: 
analizy statystyczne o różnym stopniu zawansowania, analizy 
z zakresu Big Data, analizy jakościowe.
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JAK ZMIENIAŁA SIĘ ŚREDNIA 
WARTOŚĆ RACHUNKU?

Przeglądając średnią wartość rachunku w dostawie od roku 2019 do końca czerwca 
2022 roku, można zauważyć, że okresy lockdownu wpłynęły na wzrost wartości 

zamówień. Z powodu zamkniętych dla gości lokali gastronomicznych klienci częściej 
wybierali zamówienia z dostawą i zaczęli składać zamówienia w wyższej kwocie. Z kolei 
w biznesach sieciowych z obsługą kelnerską można zauważyć trend wzrostowy, który 
trwał od początku roku 2019 do końca mierzonego okresu, czyli do czerwca 2022 roku. 

Jednak porównując do siebie średnią wartość rachunku w lokalach z obsługą kelnerską 
do tych bez obsługi stolika – widać znaczące różnice.

RAPORT POSBISTRO: GOTÓWKA, KARTA, PŁATNOŚCI ONLINE. JAK RADZĄ SOBIE BIZNESY INDYWIDUALNE I SIECIOWE 
OD POCZĄTKU PANDEMII? 

Średnia wartość rachunku 
przy zamówieniach 
w dostawie
Choć po zakończeniu drugiego 
lockdownu średnia wartość ra-
chunku nieznacznie spadła, po-
czątek roku 2022 przyniósł kolej-
ny wzrost, który utrzymywał się 
przez kolejne 6 miesięcy. Przy-
czyny można szukać w rosną-
cych kosztach energii elektrycz-
nej, paliwa i gazu, a także inflacji, 

które wpływają na kształtowanie 
się wyższych cen w gastrono-
mii. Interesującym przypadkiem 
jest czerwiec, w którym zaobser-
wowano znaczny skok średniej 
wartości zamówienia w dosta-
wie. W przypadku biznesów jed-
nolokalowych średnia wartość 
rachunku już na początku roku 
2019 była nieznacznie wyższa, niż 
w przypadku lokali sieciowych. 
Szczególnie drugi lockdown 

wpłynął na znaczne zwiększenie 
wartości zamówień. Na przestrze-
ni prawie trzech lat dobrze widać 
ogólny trend wzrostowy, jeśli 
chodzi o wysokość rachunków 
w dostawie - zarówno w przy-
padku biznesów indywidualnych, 
jak i wielolokalowych. Na począt-
ku 2019 roku średni rachunek wy-
nosił od około 40 do 50 złotych, 
natomiast w połowie roku 2022 
jest to już około 70 złotych.

Porównanie biznesów siecio-
wych do jednolokalowych poka-
zuje, że to biznesy indywidualne 
notują wyższy średni rachunek 
w dostawie. Możliwe, że jest to 
spowodowane tym, że lokale sie-
ciowe mają zazwyczaj lepiej wy-
pracowane warunki umów z do-
stawcami, m.in. ze względu na 
większą skalę sprzedaży i mogą 
oferować dania w niższych ce-
nach. Z tego powodu lokalom 
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Średnia wartość rachunku w dostawie - trend w biznesach jednolokalowych 

W przypadku biznesów jednolokalowych średnia wartość rachunku już na początku roku 2019 była
nieznacznie wyższa, niż w przypadku lokali sieciowych. Szczególnie drugi lockdown wpłynął na
znaczne zwiększenie wartości zamówień. 

Na przestrzeni prawie trzech lat dobrze widać ogólny trend wzrostowy, jeśli chodzi o wysokość
rachunków w dostawie - zarówno w przypadku biznesów indywidualnych, jak i wielolokalowych. Na
początku 2019 roku średni rachunek wynosił od około 40 do 50 złotych, natomiast w połowie roku 2022
jest to już około 70 złotych. 

Średnia wartość rachunku w dostawie – porównanie biznesów wielolokalowych (5+) 
do jednolokalowych (1)

posbistro.com

Przeglądając średnią wartość rachunku w dostawie od roku 2019 do końca czerwca 2022 roku można
zauważyć, że okresy lockdownu wpłynęły na wzrost wartości zamówień. Z powodu zamkniętych dla
gości lokali gastronomicznych, klienci częściej wybierali zamówienia z dostawą i zaczęli składać
zamówienia w wyższej kwocie. W tym czasie, oprócz zamówień na wynos, było to główne źródło
utrzymania restauratorów, którzy zachęcali do składania obszernych zamówień, oferowali promocje lub
darmową dostawę od konkretnej kwoty. 

Choć po zakończeniu drugiego lockdownu średnia wartość rachunku nieznacznie spadła, początek
roku 2022 przyniósł kolejny wzrost, który utrzymywał się przez kolejne 6 miesięcy. Przyczyny można
szukać w rosnących kosztach energii elektrycznej, paliwa i gazu, a także inflacji, które wpływają na
kształtowanie się wyższych cen w gastronomii. Interesującym przypadkiem jest miesiąc czerwiec, w
którym zaobserwowano znaczny skok średniej wartości zamówienia w dostawie. 

Średnia wartość rachunku w dostawie - trend w biznesach wielolokalowych (5+) 

posbistro.com

1. Średnia wartość rachunku przy zamówieniach w dostawie

Płatność kartą - porównanie biznesów wielolokalowych (5+) do jednolokalowych

Płatności online - porównanie biznesów wielolokalowych (5+) do jednolokalowych

Udział trzech form płatności w biznesach wielolokalowych (5+)
Udział trzech form płatności w biznesach jednolokalowych

Udział rachunków płaconych kartą - miesiąc do miesiąca w stosunku do roku 2019
Udział rachunków płaconych kartą - miesiąc do miesiąca w stosunku do roku 2020

5. Karta - udział form płatności w ogólnej sprzedaży

6. Płatności online - udział form płatności w ogólnej sprzedaży

7. Porównanie wszystkich trzech form płatności - gotówka, karta, online

8. Porównanie udziału płatności kartą miesiąc do miesiąca z wybranym okresem
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Porównanie biznesów sieciowych do jednolokalowych pokazuje, że to biznesy indywidualne notują 
wyższy średni rachunek w dostawie. Możliwe, że jest to spowodowane tym, że lokale sieciowe mają 
zazwyczaj lepiej wypracowane warunki umów z dostawcami, m.in. ze względu na większą skalę 
sprzedaży i mogą oferować dania w niższych cenach. Z tego powodu lokalom sieciowym łatwiej 
konkurować na rynku ceną. Pojedyncze lokale natomiast nie mogą sobie na to pozwolić, bo opierają 
swoje dochody tylko na jednym punkcie gastronomicznym, przez co są mniej odporne na sytuacje 
kryzysowe i wolą utrzymywać wyższe ceny. 

2. Średnia wartość rachunku dla zamówień w lokalu z obsługą
kelnerską

Średnia wartość rachunku dla zamówień w lokalu z obsługą kelnerską - trend w 
biznesach wielolokalowych (5+)

Analizując średnią wartość rachunku w biznesach sieciowych z obsługą kelnerską można zauważyć
trend wzrostowy, który trwał od początku roku 2019 do końca mierzonego okresu, czyli do czerwca
2022 roku. Jednak nie był to łagodny wzrost - szczególnie drugi lockdown zahamował tę tendencję. 

Zaraz przed ogłoszeniem pierwszego lockdownu, czyli w marcu 2020 roku, średnia wartość rachunku
w lokalu wynosiła około 70 złotych. Pierwsze zamknięcie gastronomii dla gości nie wpłynęło znacząco
na sytuację lokali sieciowych. Prawdopodobnie dobrze komunikowały one możliwość skorzystania z
zamówień z odbiorem na miejscu. Wartość średniego rachunku rosła aż do około 95 zł, co nastąpiło w
okolicy września 2020. Jednak niedługo przed drugim lockdownem wartość ta zaczęła gwałtownie
spadać i w listopadzie wynosiła już 65 zł (co można określić jako powrót do poziomu sprzed roku, a
dokładniej z września 2019 roku). Możliwe, że z nadejściem jesieni i znacznym wzrostem zachorowań
konsumenci unikali odwiedzania lokali gastronomicznych i woleli korzystać z zamówień w dostawie (co
dobrze widać na poprzednich wykresach, omawiających to zagadnienie). Jednak spadek średniej
wartości rachunku nie był długotrwały - już cztery miesiące później, w okolicach kwietnia, średni
rachunek powrócił do wysokości 95 zł. 

posbistro.com

Średnia wartość rachunku w dostawie - trend w biznesach jednolokalowych 

W przypadku biznesów jednolokalowych średnia wartość rachunku już na początku roku 2019 była
nieznacznie wyższa, niż w przypadku lokali sieciowych. Szczególnie drugi lockdown wpłynął na
znaczne zwiększenie wartości zamówień. 

Na przestrzeni prawie trzech lat dobrze widać ogólny trend wzrostowy, jeśli chodzi o wysokość
rachunków w dostawie - zarówno w przypadku biznesów indywidualnych, jak i wielolokalowych. Na
początku 2019 roku średni rachunek wynosił od około 40 do 50 złotych, natomiast w połowie roku 2022
jest to już około 70 złotych. 

Średnia wartość rachunku w dostawie – porównanie biznesów wielolokalowych (5+) 
do jednolokalowych (1)

posbistro.com
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sieciowym łatwiej konkurować 
na rynku ceną. Pojedyncze lokale 
natomiast nie mogą sobie na to 
pozwolić, bo opierają swoje do-
chody tylko na jednym punkcie 
gastronomicznym, przez co są 
mniej odporne na sytuacje kryzy-
sowe i wolą utrzymywać wyższe 
ceny.

Średnia wartość rachunku 
dla zamówień w lokalu 
z obsługą kelnerską
Analizując średnią wartość ra-
chunku w biznesach sieciowych 
z obsługą kelnerską, można za-
uważyć trend wzrostowy, który 
trwał od początku roku 2019 do 
końca mierzonego okresu, czyli 
do czerwca 2022 roku. Jednak nie 
był to łagodny wzrost - szczegól-
nie drugi lockdown zahamował 
tę tendencję. Zaraz przed ogło-
szeniem pierwszego lockdownu, 
czyli w marcu 2020 roku, średnia 
wartość rachunku w lokalu wy-
nosiła około 70 złotych. Pierw-
sze zamknięcie gastronomii dla 
gości nie wpłynęło znacząco na 
sytuację lokali sieciowych. Praw-
dopodobnie dobrze komuniko-
wały one możliwość skorzystania 
z zamówień z odbiorem na miej-
scu. Wartość średniego rachunku 
rosła aż do około 95 zł, co nastą-
piło w okolicy września 2020. 
Jednak niedługo przed drugim 
lockdownem wartość ta zaczęła 
gwałtownie spadać i w listopa-
dzie wynosiła już 65 zł (co można 
określić jako powrót do poziomu 
sprzed roku, a dokładniej z wrze-
śnia 2019 roku). Możliwe, że 
z nadejściem jesieni i znacznym 
wzrostem zachorowań konsu-
menci unikali odwiedzania lokali 
gastronomicznych i woleli korzy-
stać z zamówień w dostawie (co 
dobrze widać na poprzednich wy-
kresach, omawiających to zagad-
nienie). Jednak spadek średniej 
wartości rachunku nie był długo-
trwały - już cztery miesiące póź-
niej, w okolicach kwietnia, średni 
rachunek powrócił do wysokości 
95 zł.

Dane dotyczące lokali indywi-
dualnych już na pierwszy rzut oka 

pokazują, jak bardzo ich sytuacja 
różniła się od sytuacji lokali sie-
ciowych. Choć na początku roku 
2019 generowały one wyższy 
średni rachunek, to oba okresy 
lockdownu znacząco obniżyły 
ten wskaźnik. W kwietniu 2020 
średni rachunek spadł do wyso-
kości około 63 zł, a w listopadzie 
2020 poniżej 60 zł. W przypadku 
biznesów indywidualnych widać 
większe skrajności na wykresach 
niż w przypadku biznesów wie-
lolokalowych - najniższa wartość 
to około 58 zł, a najwyższa około 
102 zł.

W przypadku lokali z obsługą 
kelnerską, do pierwszego lock-
downu to biznesy indywidual-
ne generowały wyższy średni 
rachunek. Od czasu ogłoszenia 
zamknięcia gospodarki, w marcu 
2020 roku, nastąpiła zmiana na 
rzecz biznesów wielolokalowych 
- zaczęły one generować wyższe 
średnie wartości transakcji aż do 
maja 2021 roku, czyli do zakoń-
czenia drugiego lockdownu. Po 
tym czasie różnice między loka-
lami sieciowymi a pojedynczymi 
nie są tak duże, choć średni ra-
chunek rośnie na rzecz biznesów 
wielolokalowych.

Wykres ten obrazuje jak cięż-
kie dla wielu biznesów indywidu-
alnych było zamknięcie gastro-
nomii – nie były one przystoso-
wane do sprzedaży innej niż ta 
w lokalu gastronomicznym. Biz-
nesy posiadające 5 i więcej lokali 
szybciej odnalazły się w nowej 
rzeczywistości i zaczęły przodo-
wać pod kątem średniej wartości 
rachunku.

Średnia wartość rachunku 
dla zamówień w lokalu bez 
obsługi kelnerskiej
Porównując do siebie średnią 
wartość rachunku w lokalach 
z obsługą kelnerską do tych bez 
obsługi stolika widać znaczące 
różnice. W przypadku lokali sie-
ciowych, zarówno pierwszy, jak 
i drugi lockdown spowodował 
wzrost średniej wartości rachun-
ku - możliwe, że było to spo-
wodowane tym, że konsumenci 
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Średnia wartość rachunku dla zamówień w lokalu z obsługą kelnerską - trend w 
biznesach jednolokalowych 

Dane dotyczące lokali indywidualnych już na pierwszy rzut oka pokazują, jak bardzo ich sytuacja
różniła się od sytuacji lokali sieciowych. Choć na początku roku 2019 generowały one wyższy średni
rachunek to oba okresy lockdownu znacząco obniżyły ten wskaźnik. W kwietniu 2020 średni rachunek
spadł do wysokości około 63 zł, a w listopadzie 2020 poniżej 60 zł. 

W przypadku biznesów indywidualnych widać większe skrajności na wykresach niż w przypadku
biznesów wielolokalowych - najniższa wartość to około 58 zł, a najwyższa około 102 zł.

Średnia wartość rachunku dla zamówień w lokalu z obsługą kelnerską - porównanie 
biznesów wielolokalowych (5+) do jednolokalowych (1)

posbistro.com

Średnia wartość rachunku dla zamówień w lokalu z obsługą kelnerską - trend w 
biznesach jednolokalowych 

Dane dotyczące lokali indywidualnych już na pierwszy rzut oka pokazują, jak bardzo ich sytuacja
różniła się od sytuacji lokali sieciowych. Choć na początku roku 2019 generowały one wyższy średni
rachunek to oba okresy lockdownu znacząco obniżyły ten wskaźnik. W kwietniu 2020 średni rachunek
spadł do wysokości około 63 zł, a w listopadzie 2020 poniżej 60 zł. 

W przypadku biznesów indywidualnych widać większe skrajności na wykresach niż w przypadku
biznesów wielolokalowych - najniższa wartość to około 58 zł, a najwyższa około 102 zł.

Średnia wartość rachunku dla zamówień w lokalu z obsługą kelnerską - porównanie 
biznesów wielolokalowych (5+) do jednolokalowych (1)

posbistro.com
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Średnia wartość rachunku dla zamówień w lokalu bez obsługi kelnerskiej - trend w 
biznesach jednolokalowych 

Wykres przedstawiający dane z lokali indywidualnych, bez obsługi kelnerskiej pokazuje podobne
tendencje jak w przypadku lokali sieciowych. Tutaj również zauważyć można znaczny wzrost średniej
wartości rachunku w okresie pierwszego i drugiego lockdownu. Praca zdalna i niemożność
skorzystania z usług restauracji z obsługą kelnerską mogły wpłynąć na obszerniejsze zamówienia na
wynos z tego typu lokali. Biznesy indywidualne oferują zazwyczaj wyższe ceny niż biznesy
wielolokalowe, stąd wyższy średni rachunek, który w maju 2020 roku wyniósł 55 zł. Dla porównania -
najwyższa kwota w biznesach wielolokalowych wynosiła nieco ponad 35 zł. 

Średnia wartość rachunku dla zamówień w lokalu bez obsługi kelnerskiej - 
porównanie biznesów wielolokalowych (5+) do jednolokalowych (1)

posbistro.com

W przypadku lokali z obsługą kelnerską, do pierwszego lockdownu to biznesy indywidualne generowały 
wyższy średni rachunek. Od czasu ogłoszenia zamknięcia gospodarki, w marcu 2020 roku, nastąpiła 
zmiana na rzecz biznesów wielolokalowych - zaczęły one generować wyższe średnie wartości 
transakcji aż do maja 2021 roku, czyli do zakończenia drugiego lockdownu. Po tym czasie różnice 
między lokalami sieciowymi a pojedynczymi nie są tak duże, choć średni rachunek rośnie na rzecz 
biznesów wielolokalowych.

Wykres ten obrazuje jak ciężkie dla wielu biznesów indywidualnych było zamknięcie gastronomii, które 
nie były przystosowane do sprzedaży innej niż ta w lokalu gastronomicznym. Biznesy posiadające 5 i 
więcej lokali szybciej odnalazły się w nowej rzeczywistości i zaczęły przodować pod kątem średniej 
wartości rachunku. 

3. Średnia wartość rachunku dla zamówień w lokalu bez obsługi
kelnerskiej

Średnia wartość rachunku dla zamówień w lokalu bez obsługi kelnerskiej - trend w 
biznesach wielolokalowych (5+)

Porównując do siebie średnią wartość rachunku w lokalach z obsługą kelnerską do tych bez obsługi
stolika widać znaczące różnice. W przypadku lokali sieciowych, zarówno pierwszy, jak i drugi lockdown
spowodował wzrost średniej wartości rachunku - możliwe, że było to spowodowane tym, że
konsumenci wiedzieli, że tego typu lokale będą otwarte i nadal prowadzą sprzedaż na wynos, dlatego
chętniej składali w nich poszerzone zamówienia. W końcu mowa tutaj raczej o mniejszych punktach
gastronomicznych, lodziarniach, food-truckach i małej gastronomii, która funkcjonuje zazwyczaj jako
miejsca, w których zamawia się na wynos.  

Szczególnie duży wzrost (do około 34 zł) zanotowano w trakcie pierwszego lockdownu. Natomiast
spadek przypadł na połowę roku 2021, jednak średni rachunek zaczął stopniowo rosnąć, by na
początku roku 2022 osiągnąć najwyższą wartość - ponad 35 zł. Ceny w takich lokalizacjach sieciowych
są raczej niższe niż w biznesach indywidualnych, dlatego skala wartości rachunku jest niższa niż na
następnym wykresie, omawiającym biznesy jednolokalowe. 

posbistro.com
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wiedzieli, że tego typu lokale 
będą otwarte i nadal prowadzą 
sprzedaż na wynos, dlatego chęt-
niej składali w nich poszerzone 
zamówienia. W końcu mowa tu-
taj raczej o mniejszych punktach 
gastronomicznych, lodziarniach, 
food-truckach i małej gastrono-
mii, która funkcjonuje zazwyczaj 
jako miejsca, w których zamawia 
się na wynos. Szczególnie duży 
wzrost (do około 34 zł) zanoto-
wano w trakcie pierwszego lock-
downu. Natomiast spadek przy-
padł na połowę roku 2021, jednak 
średni rachunek zaczął stopniowo 
rosnąć, by na początku roku 2022 
osiągnąć najwyższą wartość - po-
nad 35 zł. Ceny w takich lokaliza-
cjach sieciowych są raczej niższe 
niż w biznesach indywidualnych, 
dlatego skala wartości rachunku 
jest niższa niż na następnym wy-
kresie, omawiającym biznesy jed-
nolokalowe.

Wykres przedstawiający dane 
z lokali indywidualnych, bez ob-
sługi kelnerskiej, pokazuje po-
dobne tendencje jak w przypadku 

lokali sieciowych. Tutaj również 
zauważyć można znaczny wzrost 
średniej wartości rachunku 
w okresie pierwszego i drugiego 
lockdownu. Praca zdalna i nie-
możność skorzystania z usług 
restauracji z obsługą kelnerską 
mogły wpłynąć na obszerniej-
sze zamówienia na wynos z tego 
typu lokali. Biznesy indywidualne 
oferują zazwyczaj wyższe ceny 
niż biznesy wielolokalowe, stąd 
wyższy średni rachunek, który 
w maju 2020 roku wyniósł 55 zł. 
Dla porównania - najwyższa kwo-
ta w biznesach wielolokalowych 
wynosiła nieco ponad 35 zł.

Przyglądając się lokalom bez 
obsługi kelnerskiej w wybranym 
ujęciu czasowym, wyraźnie wi-
dać, że to w biznesach jednoloka-
lowych średnia wartość transakcji 
była wyższa. Największą, bo aż 
niemal 50 proc., przewagę nad 
lokalami sieciowymi można było 
zaobserwować w trakcie pierw-
szego lockdownu - między kwiet-
niem a majem roku 2020. Nato-
miast pomiędzy dwoma okresami 

zamknięcia gospodarki to biznesy 
wielolokalowe zaczęły odnoto-
wywać wyższą średnią wartość 
rachunku.

Możliwe, że widoczny trend 
wynika z polityki cenowej lokali 
sieciowych, które ze względu na 
większą liczbę punktów gastrono-
micznych mogą nawiązywać ko-
rzystniejsze warunki współpracy 
np. z dostawcami, a przez to ofe-
rować dania w niższych cenach. 

Natomiast indywidualne lokale 
cały swój zysk czerpią z pojedyn-
czej lokalizacji, przez co starają się 
wygenerować wyższe przychody, 
co może wpływać na cenę dań 
lub zachęcanie do poszerzania 
zamówień przez klientów. Należy 
pamiętać, że mówimy o lokalach 
bez obsługi kelnerskiej - a więc 
food-truckach, lodziarniach czy 
małych punktach gastronomicz-
nych

POSbistro to jeden z mobilnych systemów POS na tablety dla ga-
stronomii w Polsce. Pomaga restauratorom zarządzać własnym 
biznesem, kontrolować go, zwiększać sprzedaż i nieustannie się 
rozwijać. Oprócz zdalnego dostępu do danych, oprogramowanie 
POSbistro oferuje m.in. możliwość uruchomienia swojego kana-
łu do sprzedaży online, aplikację dla kierowców do usprawnienia 
dowozów i integracje z popularnymi platformami do zamawiania 
jedzenia. Wygodne rozliczenie abonamentowe pozwala dostoso-
wać liczbę licencji w zależności od potrzeb lub zawiesić płatności 
w przypadku lokali sezonowych.
POSbistro nieustannie poszerza ogólnodostępną bazę wiedzy na 
temat prowadzenia i zarządzania gastronomią, poprzez tworzenie 
poradników czy organizowanie webinariów z ekspertami z bran-
ży, a klienci mogą liczyć na darmowe szkolenia utrwalające ich 
znajomość obsługi systemu. 

RAPORT ANALIZA RYNKU

Średnia wartość rachunku dla zamówień w lokalu bez obsługi kelnerskiej - trend w 
biznesach jednolokalowych 

Wykres przedstawiający dane z lokali indywidualnych, bez obsługi kelnerskiej pokazuje podobne
tendencje jak w przypadku lokali sieciowych. Tutaj również zauważyć można znaczny wzrost średniej
wartości rachunku w okresie pierwszego i drugiego lockdownu. Praca zdalna i niemożność
skorzystania z usług restauracji z obsługą kelnerską mogły wpłynąć na obszerniejsze zamówienia na
wynos z tego typu lokali. Biznesy indywidualne oferują zazwyczaj wyższe ceny niż biznesy
wielolokalowe, stąd wyższy średni rachunek, który w maju 2020 roku wyniósł 55 zł. Dla porównania -
najwyższa kwota w biznesach wielolokalowych wynosiła nieco ponad 35 zł. 

Średnia wartość rachunku dla zamówień w lokalu bez obsługi kelnerskiej - 
porównanie biznesów wielolokalowych (5+) do jednolokalowych (1)

posbistro.com

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE  |  Wydanie specjalne18



www.mikocoffee.com.pl


Niektóre udogodnienia 
wprowadzone w celu bez-
piecznego zminimalizo-

wania kontaktu osobistego, takie 
jak składanie zamówień z wyprze-
dzeniem za pośrednictwem aplika-
cji mobilnych czy zamawianie na 
platformach dostawczych, stały się 
już standardem. Nadal nie wszę-
dzie jednak znajdziemy powiązane 
z nimi owoce nowoczesnej tech-
nologii – a co ważniejsze, odpowie-
dzi na oczekiwania klientów.

Prawie co drugi Polak nie 
chce kontaktować się z kelne-
rem podczas składania zamó-
wienia.
Ma się to odbyć przy stoliku, bez 
konieczności wymiany zdań. Roz-
wiązanie uwielbiane w ramenow-
niach w Tokio – klient wybiera 
dodatki z listy czekającej na niego 
na stole, kelner zabiera ją i wraca 
z gotowym zamówieniem, a ca-
łość przebiega nawet bez wy-
miany spojrzeń. W Europejskich 
realiach klientom zależy jednak 
po prostu na możliwości złożenia 
zamówienia np. na tablecie. Po-
dobnych usprawnień oczekujemy 
także w kontekście płatności. 

Jedno jest pewne – metody 
zbliżeniowe zyskują na znaczeniu. 
Ciekawą alternatywą dla restau-
racji może być więc wykorzysta-
nie aplikacji Facebook Messenger 
do rozliczeń przy stoliku. Klient po 
prostu otwiera aplikację, wybiera 
lokalizację restauracji i wpisuje 
numer stolika. Zamówienie jest 
przywoływane z kasy i wyświe-
tlane w Messengerze. Następnie 
klient zatwierdza zamówienie 
i płaci jednym kliknięciem za 

pomocą zapisanej opcji płatności. 
Ta jest przetwarzana, potwier-
dzenie wysyłane do kasy, a rachu-
nek zamykany. Cały proces trwa 
około 45 sekund. W ten sposób 
klienci zyskują kolejną, wygodną 
i pozbawioną zbędnych kroków 
metodę płatności, która wzmac-
nia innowacyjność restauracji.

61 proc. klientów w Polsce (6 
proc. więcej niż globalnie) chce, 
by miejsca eventowe, jak targi 
śniadaniowe, zloty food-truc-
ków czy wydarzenia stadionowe, 
były całkowicie bezgotówkowe.
Wygodne zakupy przy dodatko-
wych środkach higieny i zachowa-
niu społecznego dystansu? 3 razy 
tak, szczególnie w miejscach gro-
madzących tłumy, w których ko-
lejki spowodowane wydawaniem 
banknotów są niepożądanym 
zjawiskiem. Długie oczekiwanie 
na płatność za produkt kosztuje 
europejski przemysł detaliczny 
12 mld euro utraconej sprzeda-
ży każdego roku, a jedna trzecia 
konsumentów deklaruje, że przy 
zakupie posiłku woli korzystać 
z kanałów cyfrowych.

- Przykład usprawniający fina-
lizację zakupu? W związku z pan-
demią nastąpił ogromny wzrost 
stosowania kodów QR – w koń-
cu umożliwiają one korzystanie 
z własnego telefonu, eliminując 
konieczność kontaktu z przed-
miotami dotykanymi przez in-
nych. A ponieważ kody te są do-
datkowo opłacalnym sposobem 
na rozwiązanie wielu elemen-
tów ścieżki zakupowej, nigdy nie 
było lepszego czasu dla firm na 
włączenie ich do swojej strategii 

płatności – komentuje Jakub 
Czerwiński, VP CEE w Adyen.

Ponad połowa Polaków (57 
proc.) uważa, że restauratorzy 
powinni połączyć platformy on-
line z fizycznymi placówkami, 
żeby łatwiej było rezerwować 
i zamawiać.
Przystosowując się do zdalnej 
obsługi, sieci restauracyjne nie-
umyślnie ustanowiły jej nowy 
standard, także w sektorze ga-
stronomii. Klient musi uzyskać 
pełną elastyczność – może skła-
dać zamówienia przez marketpla-
ce czy w sklepie, a płacić w apli-
kacji lub przez terminal. To ma 
być jego swobodny wybór. Firma 
otrzymuje tym samym scentrali-
zowane dane dotyczące płatno-
ści, które pozwolą jej na wgląd 
w 360-stopniowy obraz klientów 
oraz lepsze zrozumienie kim są 
i jak można zapewnić im lepszą 
obsługę oraz produkty. W koń-
cu aż 42 proc. chciałoby, aby po 
przyjściu do restauracji obsługa 
zarekomendowała dania, jakie 
powinni wybrać na podstawie ich 
poprzednich zamówień z aplikacji 
czy dań na wynos. W połączeniu 
obu światów nie chodzi jedynie 
o ten aspekt, ale też inny, któ-
ry ma wesprzeć restauratorów 
w rozwoju, szczególnie w czasach 
trudnej sytuacji ekonomicznej. 

- Sieć lokali gastronomicznych 
rozliczeniami wszystkich placó-
wek zarządza systemowo na plat-
formie e-commerce. W jednej 
z restauracji zepsuł się ekspres do 
kawy – nowy to wydatek ok. 8 tys. 
zł. Właściciel nie może sobie po-
zwolić na taką inwestycję w danej 

chwili, więc sięga po pożyczkę. 
Dla wielu restauratorów to częsta 
sytuacja, z której wyjście na pro-
stą zajmuje tygodnie. Nie musi 
tak być – dodaje Czerwiński.

Dla większości MŚP znajdują-
cych się w podobnych okoliczno-
ściach uzyskanie pieniędzy z po-
życzek krótkoterminowych to 
oczekiwanie 1-2 tygodni. W wielu 
przypadkach to zdecydowanie 
za długo. Technologia embedded 
finance umożliwia platformom 
proaktywne opcje finansowania 
biznesu użytkowników w opar-
ciu o historyczne dane dotyczące 
płatności. Co to oznacza? Wy-
pełnianie wniosków o pożyczkę, 
analiza możliwości wypłacalności, 
oczekiwanie na pieniądze – to 
wszystko znika. Zamiast tego, na 
postawie historii handlowej i od-
powiedniej technologii, środki 
mogą zostać przyznane kliento-
wi od razu, a ich spłacanie au-
tomatycznie połączone będzie 
z bieżącymi przychodami z jego 
sprzedaży. Proces zachodzi w tle 
działalności, a firma może wyko-
rzystać natychmiastowe środki 
do zaspokojenia wrażliwych cza-
sowo potrzeb, by utrzymać płyn-
ność finansową.

Technologia jest inwestycją, 
która powinna się zwrócić co naj-
mniej w dwóch wartościach. Po 
pierwsze, w postaci bogatszych 
i bardziej spójnych doświadczeń 
klientów, co ma na celu zwięk-
szenie ich lojalności. Po drugie, 
ma pokazać możliwości wzrostu 
przychodów oraz usprawnień biz-
nesu – zdejmując ciężar codzien-
ności z głów przedsiębiorców.

Relacja gość vs. kelner – jaka jest?
Usprawnienia cyfrowe w ciągu 5 lat mogą dodać 5,4 pkt procentowego do całkowitej 
stopy wzrostu sektora gastronomii – wynika z badania Adyen Retail Report. Wśród 

wielogłosu trendów i strategii marketingowych pojawia się potrzeba zrozumienia, które 
innowacje faktycznie przyniosą firmom z tego sektora pięciogwiazdkowe opinie od 

klientów. Co ma przyciągnąć ich uwagę w nadchodzących miesiącach?
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Tegoroczna odsłona publi-
kacji powstała we współ-
pracy z globalną agencją 

WGSN, wspólnie z którą serwis 
opracował listę pięciu trendów 
zauważalnych obecnie w polskiej 
i światowej gastronomii. 

Które danie było najczę-
ściej zamawiane przez klien-
tów? W tej klasyfikacji nastąpiła 
zmiana lidera. Zwycięska przed 
rokiem pizza została zdetroni-
zowana przez burgery. Włoskie 
placki tym razem muszą zado-
wolić się drugą pozycją. Stabilne, 
trzecie miejsce na podium, po-
dobnie jak przed rokiem, zajmuje 
z kolei kebab. 

Choć kebab zajął dopiero trze-
cie miejsce w kategorii najpopu-
larniejszych potraw, to kuchnia 
arabska jest tą, która najbardziej 
zyskała w 2022 roku na popular-
ności. W serwisie, w porównaniu 
z poprzednim rokiem, zdecydo-
wanie przybyło również zamó-
wień z restauracji greckich i indyj-
skich.

Roślinożercy, jest was coraz 
więcej!
Apetyty Polaków rosną również 
na dania wegetariańskie i we-
gańskie. Kuchnia roślinna znaczy 
w menu Polaków coraz więcej. Co 
ciekawe, częściej sięgają po nią 

również mięsożercy. Według ba-
dań Insight Lab, przeprowadzo-
nych na zlecenie Pyszne.pl, już 
31 proc. Polaków regularnie de-
cyduje się na wybór dań bezmię-
snych. Z kolei aż 17 proc. spośród 
wszystkich pozycji zamówionych 
na Pyszne.pl w 2022 roku to po-
trawy wegetariańskie i wegań-
skie. Wśród najpopularniejszych 
dań w tej kategorii są: pizza mar-
gherita, wegetariańskie sushi i sa-
łatka grecka.

 „Wskaźnik pizzy” mówi: 
jest drożej
Od 2020 roku lokale gastrono-
miczne w całej Polsce borykały się 

z pandemicznymi obostrzeniami. 
Kiedy restauratorzy nauczyli się 
funkcjonować w nowej rzeczy-
wistości, pojawiły się kolejne wy-
zwania. W ciągu ostatniego roku, 
w wyniku inflacji oraz rosnących 
cen energii, koszty prowadzenia 
w Polsce działalności gospodar-
czej stały się niezwykle wysokie. 
Odbija się to na cenach.

W 2021 roku średnia cena 
pizzy w Polsce wynosiła 33 zł. 
W 2022 roku to już 39 zł, co ozna-
cza wzrost aż o 18 proc.. Najwięcej 
za pizzę zapłacić muszą miesz-
kańcy Warszawy – zwykle to oko-
ło 42 zł. Najmniej – Poznaniacy, 
którzy średnio wydają za nią 34 zł. 

Co królowało  
na talerzach 

Polaków  
w 2022 roku?

Które kuchnie świata cieszą się wśród Polaków największą popularnością? 
Czy to prawda, że zaczęliśmy oszczędzać na jedzeniu, małymi krokami 

przekonujemy się do weganizmu, a w sprawie eksperymentów z kuchnią 
polską jesteśmy na „raczej tak”? Odpowiedzi na te, a także wiele innych 
pytań, znajdziemy w najnowszej edycji raportu Food Trendów Pyszne.pl. 
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Kuchnie, które 
uwielbiamy

Włoska:
Pizza margherita 
Pizza capricciosa 
Pizza pepperoni

Amerykańska:
Cheeseburger 
Nuggetsy 
Burger klasyczny

Polska:
Kotlet schabowy 
Pierogi ruskie 
Rosół z makaronem

Chińska:
Kurczak chrupiący  
Kurczak słodko-kwaśny 
Sajgonki

Arabska:
Rollo kebab 
Kebab w bułce 
Kebab box

Pizza czy burger?

30 31
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2022 
 
 
1. Burger
 
2. Pizza 

3. Kebab 

4. Kurczak orientalny 

5. Pad Thai

Dania, którym  
nie możemy 
się oprzeć

30

1
Najczęściej zamawiane 
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Kulinarne 
nowe miłości
Kuchnie, które najszybciej zyskują na popularności:

1. Arabska

32

2. Grecka

3. Indyjska

34 35
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Ulubione dania kuchni 
wegetariańskiej:
1. Pizza margherita 
2. Vege Sushi 
3. Sałatka grecka

Ulubione dania kuchni  
wegańskiej:
1. Wegański wrap 
2. Wegańska pizza 
3. Wegańskie smażone  
pierożki gyoza z warzywami

Wegetariańskie i  
wegańskie jedzenie  
zyskuje na popularności 
wśród zamówień z  
dostawą

W 2022 roku potrawy 
wegetariańskie stanowiły 
już 17% wszystkich 
zamówień na Pyszne.pl
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1. Warszawa
Butter chicken 
Kebab  
Kurczak chrupiący 

2. Kraków *
Cheeseburger 
Kurczak po wietnamsku 
ierogi ruskie

3. Wrocław
Rollo kebab 
Cheeseburger 
Pierogi ruskie

4. Poznań *
Cheeseburger 
Pizza margherita 
Pad thai z kurczakiem

Najpopularniejsze dania 
w każdym mieście

5. Gdańsk *
Cheeseburger 
Pizza margherita 
Rollo kebab

6. Łódź *
Cheeseburger 
Kurczak w cieście 
Pizza margherita

7. Lublin
Rollo kebab 
Cheeseburger 
Pizza margherita

8. Katowice
Kebab 
Cheeseburger 
Pizza margherita

1

5

4

3

6

7

8

2

Jak jedzą 
mieszkańcy 
największych 
polskich miast?

1Miasta, w których 
najpopularniejszy  
jest cheeseburger
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1. Warszawa
Arabska 
Grecka 
Indyjska

2. Kraków
Arabska 
Indyjska 
Włoska

3. Wrocław
Arabska  
Grecka 
Indyjska 

4. Poznań
Arabska 
Japońska 
Dalekowschodnia

Kuchnie  
najszybciej  
zdobywające  
popularność

5. Gdańsk
Indyjska 
Arabska 
Amerykańska

6. Łódź
Indyjska 
Arabska 
Tajska

7. Lublin
Arabska 
Dalekowschodnia 
Tajska

8. Katowice
Arabska 
Dalekowschodnia 
Włoska

1

5

4

3

6

7

8

2

41

Pierwsze  
miejsce:  
Arabska
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WERYFIKUJEMY RYNEK DOSTAWCÓW

Nie zamykamy się na kontakty z nowymi graczami w branży. 
Aktualnie działamy na różnych płaszczyznach i nierzadko 

poszukujemy nowych, elastycznych rozwiązań – mówi Marcin Sadło, 
członek zarządu ds. kontrolingu Zdrojowa Hotels.

Jak kształtuje się aktualna współpraca 
Zdrojowej z dostawcami dla branży HoReCa?
Forma obecnej współpracy z dostawcami 
jest wynikiem naszej wieloletniej obecności 
na rynku, niezliczonej ilości odbytych spo-
tkań i długotrwałego kształtowania relacji 
z kontrahentami. Dostawcy z wieloletnim 
stażem są dla nas kluczowi – wiemy, że na 
ich rzetelność i profesjonalizm możemy li-
czyć w każdej trudnej i pilnej sytuacji. 

Jednocześnie nie zamykamy się na kon-
takty z nowymi graczami w branży. Aktu-
alnie działamy na różnych płaszczyznach 
i nierzadko poszukujemy nowych, elastycz-
nych rozwiązań. Stale weryfikujemy rynek 
dostawców HoReCa. Weryfikacja ta często 
potwierdza, że nasi obecni partnerzy oferu-
ją nam bardzo dobrą jakość w atrakcyjnych cenach. 

Jakość tej współpracy widać w liczbach - naszej sieci, dzia-
łającej przecież na tak trudnym i zmiennym rynku, udało się 
utrzymać wskaźniki ekonomiczne na poziomach, jakie założyli-
śmy sobie w planie na 2022 rok. Ten czas pokazał, jak ważne są 
solidne podstawy i wieloletnie doświadczenie w branży. Uwa-
żamy też, że i nasi dostawcy mają podstawy do zadowolenia 
z zeszłorocznej współpracy.

Jakie czynniki obecnie najbardziej wpływają na decyzję o wyborze 
danego dostawcy?
Należy pamiętać, że świadcząc usługi hotelarskie, wychodzimy 
naprzeciw oczekiwaniom naszych gości. Tutaj nie ma drogi na 
skróty. Dlatego też, będąc pewni wysokiego poziomu świadczo-
nych przez nas usług, w 2022 roku nie dokonywaliśmy znaczą-
cych zmian w procesie zakupowym. Oczywiście pracowaliśmy 
i nadal będziemy pracować nad udoskonalaniem tak ważnego 
procesu - szukamy nowych dróg umożliwiających dalszy zrówno-
ważony rozwój. Wysokie koszty stałe determinują także koniecz-
ność brania pod uwagę ograniczania wydatków, co rzecz jasna nie 
może odbywać się kosztem jakości i terminowości dostaw.

Ustalenie dostawcy planowane jest przez osoby bezpośred-
nio odpowiedzialne za całą procedurę dokonywania dostaw. 
Proces ten jest sformalizowany, ale jednocześnie umożliwia 
nam elastyczność i szybkość w działaniu. Mamy w tym obszarze 
procedury określające szereg czynników, które należy sprawdzić, 

aby podjąć optymalną decyzję. Zaliczamy do 
nich m.in. obszar działania dostawców, kom-
pleksowość świadczonych usług, wachlarz 
asortymentowy, terminowość (godziny do-
staw) w realizowaniu zleceń, poziom ofe-
rowanych cen, jakość artykułów, szybkość 
działania i gotowość do zmian specyfikacji 
w zakresie dostawców z pola tekstyliów i ko-
smetyków hotelowych, unikatowość asorty-
mentu oraz ograniczone pole dystrybucyjne 
w przypadku niektórych artykułów. 

Czynnikiem, którzy najbardziej wpływa na 
wybór dostawcy czy artykułu, jest stosunek 
jakości do ceny. Podobne oczekiwania wzglę-
dem oferty Zdrojowej formułują zresztą nasi 
goście.

Czego oczekuje Pan od dostawców w tym – niełatwym pod kątem 
wysokości kosztów – roku 2023?
W 2023 roku należy liczyć się z wszechogarniającym branżę cha-
osem destabilizacji cen i pojawiającymi się podwyżkami. Wycho-
dząc naprzeciw tego typu problemom, elastycznie planujemy 
działania związane z zamówieniami. Dzięki wieloletniej współ-
pracy z większością dostawców mamy możliwość otrzymania in-
formacji o planowanych wzrostach cen na długo przed złożonym 
zamówieniem; daje nam to sposobność do wydania dyspozycji 
zamówienia po starych cenach. Z drugiej strony w wielu obsza-
rach nie działamy na wyłączność z jednym dostawcą z danego 
obszaru, co daje nam szansę na zakupy w stabilnych warunkach. 
Dzięki temu mamy realny wpływ na poziom cen. 

Podobnie jak w ubiegłych latach, od dostawców oczekujemy 
przede wszystkim jakości i terminowości. Cena nie jest dla nas 
jedynym wyznacznikiem udanej i owocnej współpracy - nasze 
oczekiwania sprowadzają się także do sprawnej komunikacji 
i pełnej elastyczności ze strony naszych kontrahentów. Wszy-
scy musimy mieć świadomość, że dzisiejszy rynek jest dość nie-
stabilny, ale jednocześnie mamy wspólny cel i jesteśmy mocno 
zależni od siebie. Nasz zysk to zysk naszego partnera, a nasze 
ewentualne straty to także jego problem. 

W 2023 roku życzę wszystkim stabilizacji, wyhamowania 
inflacji oraz utrzymania rentowności na poziomach dających 
możliwości rozwoju. Mam nadzieję, że to ostatni ciężki rok dla 
naszej branży i całej gospodarki.

J
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CHCEMY BUDOWAĆ  
DŁUGOFALOWE RELACJE

Patrząc do przodu na rozpoczęty niedawno rok, spodziewam się, 
że będzie on jeszcze większym wyzwaniem niż poprzedni  

– mówi Jakub Świątnicki, VP Procurement Northern Europe Accor.

Myślę, że mało kto z nas, rozma-
wiając o tej porze rok temu, 
spodziewał się wybuchu woj-

ny w Ukrainie. Skutki trudnej sytuacji na 
wschodzie są obecnie namacalne na ca-
łym świecie. Wojna w Ukrainie, bez wąt-
pienia przyczyniła się do trudnej sytuacji 
ekonomicznej w Polsce, dokładając swoją 
„cegiełkę” do inflacji. Historycznie wyso-
kie ceny energii oraz wciąż nierozwiązane 
problemy z zapewnieniem ciągłości do-
staw w niektórych branżach powodują, że 
zaczynamy ten rok z poziomu większych 
komplikacji niż miało to miejsce w stycz-
niu 2022. Mimo że presja kosztów jest 
ogromna, cieszy nas ożywienie po stronie 
inwestycji oraz powrót gości do hoteli, 
który w roku ubiegłym stał się faktem. Kluczem do sukcesu 
w tym roku wydaje się zapewnienie ciągłości dostaw oraz wy-
ważenie podwyżek, z jednej strony pozwalających dostawcom 
na utrzymanie rentowności ich biznesu, z drugiej strony dają-
cych możliwość zaabsorbowania nowych cen przez hotele. To, 
co już możemy zaobserwować, to ograniczenie wydatków tam, 
gdzie jest to możliwe oraz wzrost znaczenia aspektów środo-
wiskowych. Przy wysokich cenach inwestorzy zwracają uwagę 
na żywotność wybieranych rozwiązań. Ponadto, ekologia staje 
się ważnym elementem, o kluczowym znaczeniu przy podej-
mowaniu decyzji zakupowych.

Jak kształtuje się aktualna współpraca Accor z dostawcami dla 
branży HoReCa? 
Dynamicznie. Z jednej strony wszyscy cieszymy się, widząc 
wzrost biznesu w porównaniu do lat ubiegłych, z drugiej strony 
wzrost kosztów i skala podwyżek powoduje, że negocjacje trwa-
ją dłużej niż często miało to miejsce w latach ubiegłych. Od lat 
wspominam o partnerstwie biznesowym jako fundamencie re-
lacji z dostawcami. W tym roku, dla wielu kategorii zakupowych 
zapewnienie ciągłości dostaw produktów oraz zapewnienie 
świadczenia usług jest aspektem pierwszoplanowym, omawia-
nym z dostawcami, zanim poruszymy równie ważne kwestie jak 
ceny i warunki dostaw. Baza dostawców, z którymi pracujemy, 

jest raczej stabilna, co przekłada się na obo-
pólne zrozumienie dzisiejszej, niełatwej sy-
tuacji. Niestety, zdarzają się jednak sytuacje, 
kiedy pomimo wieloletniej współpracy, poje-
dynczy dostawcy próbują wykorzystać sytu-
ację, że mamy dzisiaj do czynienia z rynkiem 
dostawcy, co nie pozostaje bez naszej odpo-
wiedzi. 

Jakie czynniki obecnie najbardziej wpływają na 
decyzję o wyborze danego dostawcy? 
Poza klasycznym aspektem kosztowym, 
ogromne znaczenie mają dla nas wszelkie 
kwestie związane z ładem środowiskowym, 
społecznym i korporacyjnym (ESG). Grupa 
Accor publikuje swoje zobligowania co do 

ograniczenia śladu węglowego, produktów plastikowych, obni-
żenia konsumpcji energii elektrycznej oraz wody. Jako dział za-
kupów mamy bezpośredni wpływ na te czynniki poprzez dobór 
odpowiednich dostawców. W zeszłym roku koncentrowaliśmy 
się na eliminowaniu wszystkich jednorazowych produktów pla-
stikowych, z którymi styczność mają goście hoteli. W tym roku 
udział w wewnętrznej grupie roboczej będziemy kontrybuować 
poprzez wybór rozwiązań, które pomogą hotelom obniżać swój 
ślad węglowy.

Istotnym elementem wpływającym na umowy, które planu-
jemy podpisać, jest również intensyfikacja działań inwestycyj-
nych naszych partnerów, budowa nowych hoteli, które dołączą 
do sieci oraz planowane remonty obecnych. Jesteśmy otwarci 
na nawiązanie współpracy z firmami z sektora budowlanego 
oraz wyposażenia wnętrz, które pomogą połączyć twardo osa-
dzone w realiach czasowych i budżetowych realizacje projektów 
z aspektami środowiskowymi, jak chociażby późniejsza certyfi-
kacja BREEAM, możliwa dzięki wykorzystaniu przyjaznych śro-
dowisku materiałów oraz rozwiązań.

Czego oczekuje Pan od dostawców w tym – niełatwym pod kątem 
wysokości kosztów – roku 2023?
Dwóch rzeczy, po pierwsze efektywnych działań działów zaku-
pów po stronie dostawców, które przełożą się na efektywność 
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kosztową rozwiązań wraz ze zwiększeniem szansy na zapew-
nienia ciągłości dostaw. Po drugie - transparentności bizneso-
wej. Podwyżki mediów, presja na wzrost wynagrodzeń, wzrost 
kosztów paliwa są oczywistymi elementami naszej dzisiejszej 
rzeczywistości, ale chciałbym, aby dostawcy przystępując do 
rozmów o podwyżkach chętniej dzielili się dekompozycją cen 
rozumiejąc, że jest to również działanie w ich interesie. Jako or-
ganizacja planująca długoterminowo jesteśmy zainteresowani 

budowaniem relacji biznesowych w ujęciu długofalowym. Do-
skonale rozumiemy sytuację, w której znaleźli się nasi dostaw-
cy i chcemy uczestniczyć w ich rozwoju, jednocześnie jednak 
chcemy rozmawiać o kosztach adekwatnie do skali ich wzrostu. 
Inflacja stała się słowem kluczem odmienianym przez wszyst-
kie przypadki, nie wszystkie składowe ceny rosną jednak w tym 
samym tempie, bardzo cenię tych dostawców, którzy potrafią 
z nami o tym otwarcie rozmawiać. 

OKNO MOŻLIWOŚCI DLA GASTRONOMII

Analiza Mintel dotycząca porannych posiłków w oparciu o dane z kanału 
foodservice w Stanach Zjednoczonych może posłużyć jako dawka inspiracji dla 
rodzimych graczy z tej branży. Tym bardziej, że konsumenci globalnie stawiają 
obecnie czoła podobnym wyzwaniom, a także w podobny sposób kształtuje się 

ich styl życia – mówi Honorata Jarocka, Principal Analyst Mintel.

Jakie zmiany w zachowaniach gości możemy 
wyróżnić na podstawie analizy Mintel?
Spostrzeżenia rynkowe ze Stanów Zjed-
noczonych wskazują, że zarówno śnia-
danie, jak i brunch nie są niestety wiodą-
cymi pozycjami w odniesieniu do gene-
rowanych zamówień, przede wszystkim 
z uwagi na pandemiczne i popandemicz-
ne zmiany w nawykach konsumenckich. 
Jednak każda zmiana generuje również 
możliwości. Konsumenci są aktualnie 
coraz bardziej mobilni i mimo rosnące-
go odsetka osób pracujących z domu na 
stałe i w formacie hybrydowym posiłki 
poza domem oferują ważną i pożądaną 
odskocznię od rutyny. Z drugiej strony 
jednakże rosnące koszty życia stanowią 
kolejny istotny czynnik zakłócający krzywą wydatków. Infla-
cyjne przeszkody mogą jednak stanowić równocześnie szan-
sę właśnie dla porannych posiłków, z uwagi na ich relatywnie 
niższą cenę w porównaniu do cen posiłków w pozostałych 
porach dnia. 

Dane Mintel wskazują, że 43 proc. konsumentów w Sta-
nach Zjednoczonych jedzących śniadania/brunch poza do-
mem lub zamawiających śniadania/brunch deklaruje, że je 
ich mniej więcej tyle samo, co w roku ubiegłym. Natomiast 36 
proc. wskazuje, że w takim ‘pozadomowym’ formacie je ich 
więcej.

Jakie czynniki o tym decydują?
Poza przystępnością cenową, ważnymi atry-
butami pozostają: przyjemność, wyjątkowość 
i nowe doświadczenia smakowe. Niemalże 
połowa (47 proc.) respondentów wskazuje, 
że jedzą oni śniadania/brunch na mieście, po-
nieważ jest to dla nich odskocznia/coś wyjąt-
kowego. Dodatkowo, 36 proc. mówi o tym, że 
jest to dobry sposób na spędzenie czasu z ro-
dziną lub przyjaciółmi, zaś 42 proc. deklaruje, 
że jest to przyjemna rutyna weekendowa. 

Na co jeszcze konsumenci zwracają uwagę?
Aby wzmocnić postrzeganą konkurencyj-
ność, przyjemność powinna jednakże łączyć 
się z wysokimi wartościami odżywczymi. Co 

ciekawe, mocno poszukiwanym atrybutem jest pozycjonowanie 
wysokobiałkowe. Myśląc o tym, z czym kojarzy im się zdrowe 
śniadanie/brunch, respondenci właśnie wskazywali na wysoką 
zawartość białka (50 proc.), ale także na niską zawartość kalorii 
(36 proc.), czy też śniadanie w formie koktajlu (30 proc.).

Reasumując, okazja poranna pozostaje istotnym elementem 
menu, nawet w trudniejszych ekonomicznie czasach, przede 
wszystkim z uwagi na relatywną atrakcyjność cenową. Warto 
postawić na łączenie przyjemności z prozdrowotnymi atrybuta-
mi, aby wzmocnić wyjątkowość porannej okazji poprzez ofero-
wanie korzyści dla zdrowia i dobrego samopoczucia.
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UZYSKANIE STATUSU DOBREGO 
PARTNERA JEST TRUDNYM ZADANIEM

Rok 2022 był czasem próby, zarówno dla dostawców, jak i kupców. 
Kluczowymi czynnikami było zaufanie, szukanie kompromisów, 

jak i wzajemne zrozumienie sytuacji – mówi Marcin Szworak, 
współwłaściciel Makarun Spaghetti & Salad.

Jak kształtuje się aktualna współpraca 
z dostawcami dla branży HoReCa?
Chciałoby się zacząć wypowiedź pyta-
niem, czy może być coś gorszego od pan-
demii? Odpowiedź jest prosta - nie, o ile 
wykluczymy wojnę w sąsiednim państwie 
i wysoką inflację. Marzec, kwiecień i maj 
były bogate w zawirowania, zarówno pod 
względem cen produktów spożywczych, 
jak i energii. Towary, w szczególności w na-
szej specjalizacji, czyli m.in. makarony, ze 
względu na sposób przechowywania i długi 
termin przydatności, zostały bardzo szyb-
ko wykupione, a ceny energii elektrycznej 
kształtowały się na rynku nawet do 2,80 zł 
kWh (np. Gdy firmy niezgodnie z prawem 
rozwiązywały umowy sprzedaży energii 
elektrycznej, a w życie wchodziła umowa rezerwowa), chociaż 
dzięki uważnej analizie rynku i znajomości prawa energetyczne-
go wynosiły od ok. 0,80 do 1,60 zł kWh. W przypadku surowców, 
oprócz okazyjnego zatowarowania się i szukania alternatyw-
nych dostawców, pozostało także przeczekać ten trudny okres. 
Jeśli chodzi o energię elektryczną, tutaj z pomocą przyszła usta-
wa z 27 października, chociaż już i tak obecnie można zawierać 
kontrakty na ceny niższe, niż cena zamrożona. Ustawa ta, była 
pisana naprędce, z niedociągnięciami w kwestiach interpretacji 
szczegółów, ale mimo wszystko, trzeba potraktować to jako po-
moc dla przedsiębiorców, w szczególności tych mniej zaradnych 
prawno-administracyjnie.

Rok 2022 był czasem trudnej próby, zarówno dla dostawców, 
jak i kupców. Kluczowymi czynnikami było zaufanie, szukanie 
kompromisów jak i wzajemne zrozumienie sytuacji. Z rapor-
tu opublikowanego w tym roku przez firmę Coface odnośnie 
terminów płatności, wynika, że płynność finansowa w Polsce 
w terminie, poprawiła się o 5 dni względem roku poprzedniego 
i wynosiła 51,8. Można by powiedzieć, że w gastronomii takie 
terminy są generalnie nieosiągalne – 30 dni jest to zadowalający 
kompromis. Dostawcy wykazali się także pomocą w szukaniu al-
ternatywnych rozwiązań – liczne testy półproduktów z szefami 
kuchni, praca z food costem, a także wprowadzenie własnej linii 

produktowej, np. makaron pod marką Maka-
run, który jest produkowany we Włoszech, 
praca z każdym poszczególnym półproduk-
tem. Zadanie z 2022 zostało wykonane, co 
owocuje stabilną ceną u dostawców, jak 
i gwarancją food costu i jakością produktów 
dla lokali własnych i sieci franczyzowej.

 Jakie czynniki obecnie najbardziej wpływają 
na decyzję o wyborze danego dostawcy?
Uzyskanie statusu dobrego dostawcy jest 
trudnym zadaniem. Wymaga zarówno pro-
fesjonalnej obsługi, jak i elastyczności, do-
stosowania rozwiązań do indywidualnego 
klienta. Mówimy tutaj o bardzo szerokim 
spectrum, tj. dostawy i logistyka, podatność 

na kompromisowość cenową i możliwości zakupowe, kredyt 
kupiecki. Research ww. parametrów to jedno, a druga rzecz to 
praktyka. Na pewno kluczowe jest szczegółowe omówienie 
wszystkich kwestii, aby uniknąć późniejszych, ewentualnych 
problemów. Natomiast, gdy uda się już przejść okres próbny, to 
skutkuje współpracą na kolejne miesiące. 

Czego oczekujecie od dostawców w tym niełatwym pod kątem 
wysokości kosztów roku?

Jeśli już współpracujemy z dostawcą, mamy wspólne do-
świadczenia, w roku 2023 oczekujemy przede wszystkim 
wspólnej analizy szczegółów dalszych działań i pochyleniem się 
nad rozwiązaniami, które mają na celu wpływ na finalną cenę 
produktu. Niezbędne jest tutaj zrozumienie, poznanie dwóch 
branży i ich wzajemnej specyfiki. Optymalizacja poszczegól-
nych procesów logistyki, kontrakty z gwarancją ceny, dyscyplina 
w płatnościach, research nowych produktów, praca z food co-
stem – każdy z tych elementów ma istotny wpływ na współpra-
cę. W obecnych czasach, które – delikatnie mówiąc – nie należą 
do łatwych, uważamy, że jest to bardzo dobry okres do pracy 
z dostawcami, gdyż każda ze stron będzie korzystać z wypraco-
wanych rozwiązań.
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OD DOSTAWCÓW OCZEKUJEMY 
ELASTYCZNOŚCI

Wybór odpowiedniego dostawcy zawsze wiąże się z analizą wielu kryteriów. 
Oferent musi przedstawić nie tylko najkorzystniejsze warunki cenowe na 

rynku czy dotychczasowe doświadczenie w realizacji usług, poświadczone 
referencjami, ale także inne, istotne, pozacenowe kryteria oceniane 

w analizowanej kategorii zakupowej – mówi Malwina Bukalska, kierownik 
ds. zakupów Polski Holding Hotelowy.

Jak kształtuje się aktualna współpraca Grupy PHH z dostawcami 
dla branży HoReCa? 
Pomimo że ostatnie lata były dość trudne dla branży Ho-
ReCa, ale też nietypowe, biorąc pod uwagę czynniki nie-
zależne, które kształtowały sytuację biznesową, takie jak 
pandemia, wojna w Ukrainie czy dwucyfrowa inflacja, to 
2022 rok był o wiele lepszy niż 2020 i 2021. Po okresie 
pandemii rynek cały czas dąży do normalnego, stabilnego 
funkcjonowania. Mimo wojny w Ukrainie i zmiany nie-
których kierunków dostaw dostawcy starają się utrzymać 
obecnych, ale też pozyskać utraconych kontrahentów 
podczas pandemii. Nie jest to łatwe, szczególnie, gdy są 
zmuszeni niekiedy zmieniać cenniki, nawet co tydzień, 
w wyniku ciągłych wahań cen surowców, podwyżek cen 
paliw, niestabilnego rynku jeśli chodzi o logistykę zamó-
wień. Taka niestabilna sytuacja powoduje ciągłe działa-
nia ze strony zarówno dostawców, jak i jednostek odpo-
wiedzialnych za organizację współpracy oraz ustalanie 
warunków handlowych z firmami. To wszystko wpływa 
na zmianę naszego podejścia do wyboru dostawców. 
Przede wszystkim wybieramy 
kilku dostawców, żeby mieć 
gwarancję bieżącej obsługi 
obiektów. Gwarancja ceno-
wa w dłuższym okresie nie 
jest już głównym kryterium 
wyboru, gdyż mamy świa-
domość, że w praktyce może 
okazać się to niemożliwe do 
zrealizowania. Staramy się 
ciągle utrzymać siłę przetar-
gową wśród dostawców i pra-
cujemy nad wysoką wiary-
godnością, uzyskując tym samym zaufanie biznesowe, co 
będzie miało wpływ na liczbę i jakość współpracujących 
z nami partnerów. 

Jakie czynniki obecnie najbardziej wpływają na decyzję o wyborze 
danego dostawcy? 
Wybór odpowiedniego dostawcy zawsze wiąże się z analizą 
wielu kryteriów. Oferent musi przedstawić nie tylko najkorzyst-
niejsze warunki cenowe na rynku czy dotychczasowe doświad-
czenie w realizacji usług poświadczone referencjami, ale także 
inne, istotne, pozacenowe kryteria oceniane w analizowanej ka-
tegorii zakupowej. Oferty są zawsze weryfikowane i omawiane 
z dostawcami. Bardzo ważne jest obecnie uzyskanie jakichkol-
wiek ofert, wielu dostawców bowiem, widząc jak szybko zmie-
nia się cena, nie przystępuje do złożenia oferty. 

Czego oczekuje Pani od dostawców w tym – niełatwym pod 
kątem wysokości kosztów – roku 2023? 
Od dostawców oczekujemy przede wszystkim elastyczności 
w podejściu do warunków cenowych, które producenci podnoszą 
w tym czasie bardzo często. Dostawcy otrzymują informację od 
producentów niemalże codziennie - tak naprawdę trudno jest te-
raz o stałość w jakimkolwiek segmencie rynku. Większość z tych 

sektorów dotyczy naszej branży 
– hoteli. Zarówno produkty spo-
żywcze, usługi, dostawy elemen-
tów wyposażenia oraz wiele innych 
boryka się z podstawowym proble-
mem, jaki stanowi brak stałości cen. 
Tym samym niełatwe jest planowa-
nie kosztów. 

Oczekujemy ponadto wysokiej 
konkurencyjności wśród dostaw-
ców, współpracy na wysokim po-
ziomie świadczenia usług i dostaw, 
profesjonalizmu, szerokiego wa-

chlarza produktów i usług, który zabezpieczy w pełni stawia-
ne przez nas wymogi, a przede wszystkim – jak już wcześniej 
wspomniałam – w miarę możliwości stabilności cen. 

J
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WSPÓLNIE SIĘ ROZWIJAMY
Mamy świadomość, że wspólnie tworzymy system naczyń połączonych. 

To również dzięki dostawcom budujemy jakość obsługi naszych gości 
– mówi Łukasz Kaleta, dyrektor operacyjny B&B Hotels Polska. 

Jak kształtuje się aktualna współpraca sieci 
z dostawcami dla branży HoReCa? 
Współpraca B&B Hotels Polska z dostawca-
mi układa się bardzo dobrze. Od dłuższego 
czasu kooperujemy ze stałymi partnerami, 
na których zawsze możemy liczyć. Współ-
pracowaliśmy przed wybuchem pandemii 
COVID-19, w czasie jej trwania, a dziś natu-
ralnie te relacje biznesowe się wzmacniają. 

Wieloletnie partnerstwo, oparte na wza-
jemnym wsparciu i zaufaniu, daje nam sta-
bilność i bezpieczeństwo nawet w trudnych 
czasach, takich jak pandemia koronawirusa 
czy wysoka inflacja. Doceniamy to, że mo-
żemy liczyć na elastyczność w podejściu na-
szych partnerów wobec dynamicznie zmie-
niających się okoliczności, umiejętność do-
stosowania oferty do naszych bieżących potrzeb hotelowych, ko-
rzystne oferty w stosunku cena-jakość oraz terminowość dostaw. 

Taki model współpracy nie byłby jednak możliwy bez zaan-
gażowania płynącego z obu stron. Traktujemy naszych dostaw-
ców jako partnerów w biznesie. Mamy świadomość, że wspólnie 
tworzymy system naczyń połączonych. To również dzięki do-
stawcom budujemy jakość obsługi naszych gości, a z kolei od 
naszych działań zależy powodzenie kontrahentów – rozwijamy 
się razem. Dlatego bardzo cenimy sobie to, że możemy liczyć 
na naszych dostawców, oferując im w zamian profesjonalizm, 
lojalność czy terminowo regulując płatności.

Staramy się dbać o relacje z dostawcami, dlatego zmieniamy 
ich bardzo rzadko. Zazwyczaj w sytuacji, gdy z różnych powo-
dów dochodzi do zachwiania relacji, czego konsekwencją jest 
brak lub utrata zaufania, bez którego nie da się budować długo-
trwałej kooperacji.

Jakie czynniki obecnie najbardziej wpływają na decyzję o wyborze 
danego dostawcy? 
Wszyscy funkcjonujemy dzisiaj w warunkach wysokiej inflacji 
oraz podwyższonych cen energii. Naturalnym jest, że w takiej 
sytuacji szczególnie przyglądamy się wszystkim ponoszonym 
kosztom i baczniej je analizujemy. Jednocześnie naszym priory-
tetem jest utrzymanie wysokiego standardu oferowanych przez 
nas usług i zapewnienie gościom pozytywnych doświadczeń 
z pobytu w hotelach sieci B&B Hotels. Dlatego to jakość pro-
duktu niezmiennie pozostaje najważniejszym kryterium przy 
wyborze naszych dostawców.

Bardzo ważne jest dla nas partnerskie po-
dejście i jakość współpracy. Składa się na nią 
wiele kwestii – to, w jaki sposób traktują nas 
dostawcy, czy są elastyczni i chętnie odpo-
wiadają na nasze potrzeby, czy dostawy są 
realizowane na czas, a przekazywany towar 
jest jakościowy. W hotelu nie może niczego 
zabraknąć, dlatego zagwarantowanie ciągło-
ści dostaw oraz sprawności logistycznej jest 
warunkiem koniecznym nawiązania i konty-
nuowania współpracy z naszą siecią. 

Bardzo cenimy sobie również różnorod-
ność asortymentu. W zakresie dostaw żyw-
ności, ważna jest dostępność produktów bio 
oraz wegańskich. Zawsze staramy się wycho-
dzić naprzeciw oczekiwaniom naszych gości, 
dlatego w menu śniadaniowym staramy się 

umieszczać produkty odpowiadające na różne potrzeby, w tym 
m.in. dla dzieci, wegetarian, wegan czy osób z nietolerancją glu-
tenu lub laktozy.

Czego oczekuje Pan od dostawców w tym – niełatwym pod kątem 
wysokości kosztów – roku 2023? 
W 2023 roku oczekujemy od naszych dostawców większej ela-
styczności logistycznej, czyli dostępności w najdalszych desty-
nacjach w kraju, bo nasze hotele są zlokalizowane w różnych 
miejscach Polski, od Warszawy, Łodzi, Torunia, przez Poznań, 
Wrocław, Kraków, aż po Nowy Targ, Rzeszów i Lublin. Dodat-
kowo zależy nam na możliwości uzyskania umów partnerskich, 
dotyczących blokad cen na produkty, maksymalnego dostoso-
wania asortymentu i produkcji do naszych założeń i rozwoju. 
Liczymy na dopasowanie rozwiązań ułatwiających rozliczanie 
towarów zakupywanych poprzez platformy proponowane przez 
dostawców, maksymalne skompensowanie rozliczeń i fakturo-
wania oraz realizacji dostaw, a także ciągłych inwestycji, pozwa-
lających na promowanie marek, z którymi współpracujemy. 

Chcielibyśmy realizować wartości naszej marki, podążając 
w stronę ekologii i zdrowego żywienia, dlatego tak ważny jest 
dla nas częsty dialog i dzielenie się informacją, wykorzystywanie 
wszystkich możliwości proponowanych przez dostawcę, który 
wspólnie z nami chce realizować cele. Jednocześnie znając ob-
szar współpracy liczymy na wyeliminowanie pomyłek w zakre-
sie sprzedaży.

Mam nadzieję, że śladem poprzednich lat uda nam się z suk-
cesem odpowiedzieć na tegoroczne wyzwania.

J

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE  |  Wydanie specjalne32

https://www.hotel-bb.com/pl/polska/hotele-polska?gclid=Cj0KCQiA6LyfBhC3ARIsAG4gkF_ZDAA-BAmOV8IQWtX45YpzoiD0pUWhnEKDD3-Xplzb39j6kozwO-IaAkdsEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


ANALIZA RYNKU RAPORT

NIE MOŻEMY SOBIE POZWOLIĆ NA 
ŻADEN ZAMIENNIK NIŻSZEJ JAKOŚCI

Od lat mamy sprawdzonych dostawców, którzy dokładnie wiedzą 
czego potrzebujemy, czasami nawet informują nas, że pojawił 

się jakiś poszukiwany produkt w dobrej cenie. Długoletnie, dobre 
kontakty biznesowe zapewniają nam nieprzerwany łańcuszek 

dostaw, nawet w czasach braków jakichś towarów. Uchodzimy za 
solidnego odbiorcę, z którym warto utrzymywać relacje – mówi 

Rafał Kościuk, właściciel Fit Cake.

Jak kształtuje się aktualna współpraca 
z dostawcami dla branży HoReCa?
Gwarantowane dostawy to jeden z atutów 
bycia w sieci franczyzowej. Dla nie-cukierni, 
takiej jak Fit Cake, gdzie używa się wybra-
nych, często specjalistycznych, sprawdzo-
nych produktów (m.in. dla alergików czy 
cukrzyków), to kwestia szczególnie ważna. 
Nie możemy sobie pozwolić na żaden za-
miennik niższej jakości, bo od razu osłabiło-
by to naszą wiarygodność. We wszystkich 
magazynach zachowujemy reżym bezglu-
tenowy.

Dlatego wprowadziliśmy innowacyjne 
rozwiązania dotyczące dystrybucji towa-
rów między naszymi blisko 60 punktami 
w Polsce i za granicą. Kupujemy je central-
nie i korzystamy z wewnętrznej platformy zakupowej. Robimy 
zapasy w skali całej sieci, co pozwala skutecznie negocjować 
ceny, a potem franczyzobiorcy zaopatrują się u nas w to, czego 
im aktualnie brakuje.

Od lat mamy sprawdzonych dostawców, którzy dokładnie wie-
dzą czego potrzebujemy, czasami nawet informują już nas, że po-
jawił się jakiś poszukiwany produkt w dobrej cenie. Długoletnie, 
dobre kontakty biznesowe zapewniają nam nieprzerwany łańcu-
szek dostaw, nawet w czasach braków jakichś towarów. Uchodzi-
my za solidnego odbiorcę, z którym warto utrzymywać relacje. 

Jakie czynniki obecnie najbardziej wpływają na decyzję o wyborze 
danego dostawcy?
Fit Cake to specjalistyczna franczyza, jedyna w swoim rodzaju 
i prekursorska na polskim rynku. Nasza oferta skierowana jest 
do ludzi prowadzących określony styl życia - zdrowy i aktywny 
– oraz do osób stosujących diety z różnymi wykluczeniem.

To, jaką grupę obsługujemy, wpływa na wybór dostaw-
ców. Po pierwsze, muszą to być firmy, które rozprowadzają 

produkty najwyższej jakości, z wiadomego, 
sprawdzonego źródła. Po drugie, dostawca 
powinien uwzględniać, że poszukujemy to-
warów, które mogą być używane na dietach 
wykluczających, niektóre muszą mieć odpo-
wiednie certyfikaty, np. produkty bezglute-
nowe.

Jak w każdym gastro biznesie liczy się też 
szybkość dostawy (produkty mają określony 
termin spożycia). Nie mniej ważna jest też 
dobra komunikacja na szczeblu zakupowo-
-sprzedażowym, to, że z kimś robi się biznes 
w przyjemniejszej atmosferze. Po prostu, że 
można na kogoś liczyć i mu zaufać.

Czego oczekujecie od dostawców w tym nieła-
twym pod kątem wysokości kosztów roku 2023?
Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do niespodzianek i nagłych 
zmian. Już się na to trochę uodporniliśmy, wprowadziliśmy róż-
ne procedury i rozwiązania, które minimalizują ryzyko, ale nie 
zamierzamy się zatrzymywać. Ustaliliśmy sobie Wielki Włocha-
ty Cel aż do roku 2030, zgodnie z którym w 2026 roku mamy już 
ok. 150 franczyz.

To oczywiście wymaga przeformatowania kontraktów z do-
tychczasowymi dostawcami, a także zawarcia nowych umów. 
Będziemy oczekiwać od nich przede wszystkim parasola 
ochronnego w kwestii ceny składników i zwracać szczególną 
uwagę na niskie wskaźnik wzrost cen. W ten sposób będziemy 
mogli zapobiec drastycznemu podnoszeniu cen, choć przy po-
stępującej inflacji podwyżki kosztów są nieuniknione. W 2022 
roku udało nam się jednak utrzymać ceny naszych produktów 
na stabilnym poziomie. Podczas gdy w tradycyjnych cukier-
niach ceny wyrobów poszybowały w górę o 30 a nawet 40 proc., 
u nas podwyżka wyniosła ok. 10. proc. Znaleźliśmy oszczędności 
w innych obszarach i spodziewamy się podobnego efektu także 
w tym roku.
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STAWIAMY NA DŁUGOFALOWE 
RELACJE

Współpraca z dostawcami to coś znacznie więcej niż kontrakt. 
To również, a nawet przede wszystkim, relacje, zaufanie, lojalność, 
ekspertyza i możliwość wspólnego rozwoju. Z wielką satysfakcją 
mogę powiedzieć, że zdecydowana większość naszych partnerów 

biznesowych uosabia te wartości – mówi Monika Droździak, Supply 
Chain & Logistic Director, Sodexo Polska.

Jak kształtuje się aktualna współpraca 
z dostawcami dla branży HoReCa?
Nie ma chyba branży, w której relacje mię-
dzy partnerami nie wpływałyby na co-
dzienne funkcjonowanie biznesu. Podobnie 
jest w przypadku Sodexo Polska, gdzie jed-
ną z kluczowych grup naszych partnerów 
są dostawcy z obszaru branży HoReCa. Na-
sza współpraca z dostawcami kształtuje się 
bardzo dobrze i z pewnością zawdzięczamy 
to kilku aspektom. Przede wszystkim, od 
zawsze stawiamy na długofalowe współ-
prace. Dzięki temu, że dobrze się znamy, 
mamy szansę budować partnerskie relacje, 
które opieramy na zaufaniu. Wieloletnia 
współpraca sprawia również, że oferuje-
my sobie wzajemne wsparcie w trudnych 
czasach, pełnych wyzwań. Mamy wspólne cele, wyznajemy 
jednakowe wartości i pomagamy sobie nawzajem. Długofalowe 
relacje pozwalają również na komfortową i płynną współpracę 
w codziennych sprawach, ponieważ mamy wypracowane pro-
cesy i schematy działania, które przyspieszają podejmowanie 
decyzji z obu stron. 

Jakie czynniki obecnie najbardziej wpływają na decyzję o wyborze 
danego dostawcy? 
Przy współpracy z dostawcami kluczową wydaje się kwestia 
jakości oferowanych produktów. Oczywiście, w pierwszej 
kolejności kierujemy się standardami związanymi z jakością, 
aby ofertować możliwie najlepsze składniki naszym klientom, 
jednak współpraca z dostawcami żywności to coś znacznie 
więcej. 

W Sodexo Polska przykładamy szczególną wagę do wartości. 
Liczy się dla nas to, aby partner, z którym współpracujemy po-
strzegał rzeczywistość biznesową w taki sam sposób, jak robimy 
to w naszej firmie. Jednym z fundamentalnych obszarów jest 
w tym przypadku kwestie ESG. Chcemy pracować z dostawcami, 

dla których troska o planetę czy dobrostan 
zwierząt są tak samo ważne, jak dla nas.

Jesteśmy również firmą, która z chęcią 
wykorzystuje swoje zasięgi, aby pomagać 
w słusznej sprawie. Od lat co roku organizu-
jemy zbiórkę żywności w ramach akcji Stop 
Hunger Servathon, aby następnie przekazać 
zebrane produkty, za pośrednictwem Ban-
ków Żywności, osobom potrzebującym. Wie-
lu naszych dostawców dołącza do tej akcji, 
przekazując znaczący wolumen produktów 
spożywczych zasilający naszą zbiórkę. Rok-
rocznie możemy liczyć na wsparcie takich 
firm, jak Eurocash, Diversey czy Unipack. To 
dowód na to, że wyznajemy wspólne warto-
ści i że chcemy współpracować nie tylko na 
płaszczyźnie biznesowej, ale także angażo-

wać się w zgodzie z naszymi wartościami.
U dostawców szukamy również innowacji. Jesteśmy firmą, 

która stawia na rozwój, ekspertyzę i najnowsze rozwiązania na 
rynku. Współpracujemy zatem z partnerami, którzy również sta-
wiają na innowacyjność, np. poprzez wdrażanie u siebie nowocze-
snych technologii. Zależy nam również na dostawcach, z którymi 
możemy się wspólnie inspirować i uczyć od siebie nawzajem. 
Chętnie dzielimy się swoją ekspertyzą i równie chętnie tę wiedzę 
przyjmujemy od innych. Szukamy partnerów, którzy mogą szkolić 
naszych pracowników w obrębie swojej branży. Jednym ze świet-
nych przykładów jest tu współpraca z Unilever Food Solutions. 
To nie tylko nasz dostawca, ale również firma, która szkoli szefów 
kuchni Sodexo Polska, prowadząc m. in. warsztaty kulinarne. 

Czego oczekujecie od dostawców w tym niełatwym pod kątem 
wysokości kosztów roku 2023? 
Ostatnie miesiące i nadchodzący rok pokazują, że znajdujemy 
się w rzeczywistości biznesowej pełnej wyzwań, głównie zwią-
zanych z rosnącą inflacją. To niełatwy czas dla obu stron, ale 
dzięki ugruntowanym relacjom, możemy wspólnie poszukiwać 
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NASZ DOSTAWCA MUSI DBAĆ 
O ŚRODOWISKO

Wybieramy dostawców, dla których ważna jest kwestia ekologii 
i którzy skupiają się na skróceniu transportu i logistyki do 

potrzebnego minimum – mówi Jakub Laskowski, kierownik zakupów 
w hotelach Sheraton Grand Warsaw i The Westin Warsaw.

rozwiązań. Staramy się, razem z dostawcami, dążyć do optyma-
lizacji, aby wzrost cen był jak najmniej odczuwalny. Przykłada-
mi konkretnych metod, które na to pozwalają, są optymalizacja 
liczby dostaw czy też zastosowanie opakowań zbiorczych, aby 
proces był jak najbardziej wydajny. 

Ogromnym komfortem jest dla nas również współpraca z du-
żymi i odpowiedzialnymi partnerami. Tacy dostawcy gwaran-
tują ciągłość biznesu, a także możliwość negocjacji warunków 

współpracy, co bezpośrednio przekłada się na atrakcyjną ofertę, 
jaką możemy proponować naszym klientom.

Podsumowując, współpraca z dostawcami to coś znacznie 
więcej niż kontrakt. To również, a nawet przede wszystkim, 
relacje, zaufanie, lojalność, ekspertyza i możliwość wspólnego 
rozwoju. Z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że zdecydo-
wana większość naszych partnerów biznesowych uosabia te 
wartości.

JJak kształtuje się aktualna współpraca 
z dostawcami dla branży HoReCa?
Współpracę z dostawcami oceniam bardzo 
pozytywnie. Oparta jest na wzajemnym 
wsparciu, pomocy w dążeniu do celu oraz 
utrzymania standardów i produktów na 
wysokim poziomie. Jednak w tym miejscu 
warto podkreślić, że obecnie wszyscy zma-
gamy się z brakami rynkowymi związanymi 
z kryzysem geopolitycznym i pandemią, co 
może mieć wpływ na współpracę.

Co odbieram bardzo dobrze to to, że 
dostawcy wsłuchują się w potrzeby klien-
tów, o których wiedzą ze swoich źródeł czy 
od osób takich jak ja. Na bieżąco reagują 
na wszelkie problemy z dostępnością pro-
duktów, proponując inne rozwiązania czy 
zamienniki. Jednocześnie są gotowi na szybką reakcję i zamó-
wienie „last minute”, co - jak wiemy - ma związek z coraz póź-
niejszymi w obecnych czasach potwierdzeniami przez gości po-
bytów czy organizatorów konferencji.

Jakie czynniki obecnie najbardziej wpływają na decyzję o wyborze 
danego dostawcy? 
Według mnie są to koszty. Nie da się ukryć, że cena jest jed-
nym z najistotniejszych czynników. Jednocześnie bardzo 
ważna pozostaje dobra jakość i lokalność produktów. Sam 

zdecydowanie misję firmy, która polega na 
zrównoważonym rozwoju, widzę po zamó-
wieniach. Ekologiczne podejście w kuchni 
oznacza pewnie w jakiejś mierze odchodze-
nie od mięsa, ale najważniejsze jest jednak 
zamawianie produktów u lokalnych do-
stawców, którzy mają towar z okolicznych 
farm itd. 

Na decyzje o wyborze danego dostawcy 
mają również wpływ elastyczność w podej-
ściu do współpracy, łatwość kontaktu, dostęp-
ność przedstawicieli oraz otwarte myślenie 
i innowacyjność. Chciałbym jeszcze raz pod-
kreślić, że bardzo zwracamy uwagę na kwestie 
związane z ochroną środowiska – wybieramy 
dostawców, dla których jest to ważna kwestia, 
i którzy skupiają się na skróceniu transportu 

i logistyki do potrzebnego minimum.

Czego oczekujecie od dostawców w tym niełatwym pod kątem 
wysokości kosztów roku 2023? 
We współpracy najważniejsze jest wspólne osiągniecie wyzna-
czonego celu i żeby - mimo rosnących kosztów - jakość produk-
tu nie malała. Oczekuje się również dostępności towaru, znajdy-
wania zamienników, wychodzenia o krok do przodu i przedsta-
wiania gotowych rozwiązań, stabilizacji cen oraz – podkreślę raz 
jeszcze - dbania o środowisko.
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RAZEM Z DOSTAWCAMI STAWIAMY 
NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Pandemia, wojna w Ukrainie, inflacja – to niełatwe czasy dla biznesu 

i planowania łańcucha dostaw. W obliczu wyzwań rynkowych i społecznych, 
szczególnie ważna jest stabilna, długofalowa współpraca i innowacyjne 

podejście – takie swoim dostawcom oferuje McDonald’s Polska – mówi Artur 
Bieńkowski, Supply Chain Director, Poland, Czech & Slovakia McDonald’s.

Jak ocenia Pan aktualną sytuację na 
rynku HoReCa w kontekście współpracy 
z dostawcami?
W 2022 roku McDonald’s świętował 30-le-
cie obecności w Polsce. Trzy dekady naszej 
historii to także czas rozwoju współpracy 
z lokalnymi dostawcami. Obecnie współ-
pracujemy z kilkudziesięcioma tysiącami 
rolników i około 30 dostawcami z całego 
kraju. W wielu przypadkach to relacje się-
gające pierwszych lat funkcjonowania na-
szej firmy w Polsce – tak jest m.in. z Farm 
Frites Poland z Lęborka, dostawcą naszych 
ikonicznych, złocistych frytek. Lata współ-
pracy pozwoliły lokalnej firmie rozwinąć 
skrzydła. Dziś to dostawca nie tylko dla 
restauracji w Polsce, ale także kilkunastu 
innych europejskich rynków. To partnerstwo doskonale odda-
je naszą strategię współpracy. Od wielu lat wspólnie rozwijamy 
się, stawiamy na jakość i wdrażamy innowacje, których celem 
jest bardziej zrównoważona produkcja. W 2023 roku będziemy 
dalej podążać tą ścieżką. 

Pandemia, wojna w Ukrainie czy wysoka inflacja nie pozo-
stają bez wpływu na biznes – dlatego dostosowujemy system 
działania supply chain w McDonald’s. Korzystamy z możliwo-
ści, jakie daje nam bliska współpraca w ramach trzech rynków, 
rozmawiając z dostawcami o większej skali produkcji. Możemy 
korzystać z najlepszych wypracowanych na tych rynkach roz-
wiązań, by maksymalnie ograniczyć presję inflacyjną i wyzwania 
z dostępnością niektórych produktów. Przykładem może być 
kryzys w dostawach CO2 w Polsce latem tego roku, kiedy bły-
skawicznie byliśmy gotowi uruchomić czeskich partenrów dla 
dostaw w Polsce. Wspólne działania pozwalają ograniczyć czas 
m.in. na spotkania kwartalne i budżetowe. 

Mimo wyzwań ekonomicznych, w 2022 roku McDonald’s 
w Polsce otworzył 30 nowych restauracji. Inwestują też nasi 
partnerzy – pięciu naszych kluczowych dostawców uruchomi-
ło lub rozbudowuje obecnie dotychczasowe zakłady lub centra 

dystrybucji, aby być gotowymi na dalszy pla-
nowany wzrost liczby restauracji.

Na co teraz, jako firma, kładziecie  
największy nacisk? 
Inwestycja w innowacyjne rozwiązania, au-
tomatyzacja procesów i rozwój zakładów 
idzie w parze z dążeniem do jeszcze bardziej 
zrównoważonej produkcji. W ostatnim czasie 
po raz pierwszy w historii McDonald’s w Pol-
sce podsumowaliśmy nasz wpływ w oparciu 
o wskaźniki GRI, czyli Global Reporting Initia-
tive, tworząc raport ESG. Poddaliśmy w nim 
analizie znacznie więcej niż nasze biuro czy 
restauracje. 124 strony dokumentu opisują 
nasze działania na rzecz środowiska, lokalnych 

społeczności oraz 31 tysięcy pracowników i 279 milionów gości, 
których obsługujemy każdego roku. Wszystkie nasze działania 
dotyczą całego systemu, w tym naszych dostawców, takich jak 
Farm Frites Poland, OSI Food Solutions czy Green Factory. We 
współpracy z nimi wyznaczamy ambitne cele środowiskowe 
w całym łańcuchu dostaw. Do 2031 roku chcemy zmniejszyć in-
tensywność emisji CO2 o 31 proc. 

Jakie działania podejmujecie, by to osiągnąć?
Wdrażamy konkretne rozwiązania, takie jak zasady rolnictwa 
precyzyjnego czy program Cultivate, który daje wskazówki ho-
dowcom wołowiny w zakresie dobrych praktyk. By dzielić się 
wiedzą i dobrymi praktykami między dostawcami McDonald’s 
powstał także globalny program Flagship Farmers. Zrzesza on 
kilkadziesiąt gospodarstw z całego świata, które wyróżniają 
się innowacyjnym podejściem do troski o dobrostan zwierząt 
i ograniczaniem wpływu na środowisko. Z reguły prowadzone 
są przez pasjonatów, którzy robią dużo więcej niż większość 
gospodarzy. Poprzez program mają możliwość dzielenia się 
z innymi swoimi pomysłami i praktykami. Dla reszty rolników 
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to szansa, żeby zobaczyć, co można robić lepiej. Jesteśmy nie-
zwykle dumni, że w tym wąskim gronie jest aż dwóch dostaw-
ców z Polski – Farm Frites Poland z Lęborka oraz gospodarstwo 
Adama Warnke, hodowcy bydła z Gajewa. 

Wyzwania związane z ochroną środowiska, w połączeniu 
w niestabilną sytuacją ekonomiczną wymagają od nas nie-
ustannej optymalizacji procesów, skracania łańcuchów dostaw 
i transparentnej, elastycznej współpracy z naszymi partnerami. 
Jednocześnie nie zamykamy się na nowych dostawców. By nim 

zostać, konieczna jest odpowiednia skala działalności i otwar-
tość na rozwój. Dążenie, aby stale ulepszać sposób działania 
i odpowiadać na rosnący popyt. Równie ważne jest także stoso-
wanie najwyższych standardów dotyczących jakości produktów 
i wpływu na środowisko. 

By dołączyć do grona naszych dostawców, trzeba przy-
gotować się na długą drogę weryfikacji, jednak w zamian nasi 
partnerzy mogą liczyć na stabilny popyt na wysokim poziomie 
i partnerskie, długofalowe relacje.

OBECNA SYTUACJA WYMAGA  
DUŻEJ ELASTYCZNOŚCI

Istotne dla nas jest, aby dostawca traktował nas jak równorzędnego 
partnera biznesowego. W czasach przedcovidowych tego 

typu relacje były możliwe głównie z lokalnymi dostawcami. 
Obecnie obserwujemy pozytywny trend, w którym coraz więcej 
dużych graczy zmienia swoja politykę na bardziej prokliencką 
– mówi Marek Rogala, współzałożyciel i CEO Pascal Franchise.

Jak kształtuje się aktualna współpraca 
z dostawcami dla branży HoReCa? 
Ostatnie lata były trudne dla całej branży 
i zweryfikowały także rynek dostawców 
oraz dotychczasowe relacje biznesowe. Nie-
stabilna sytuacja gospodarcza i szalejąca 
inflacja wpłynęły znacząco na model współ-
pracy między kontrahentami i dostawcami. 

W 2022 r. weszliśmy na rynek z caterin-
giem pudełkowym PascalBox dedykowa-
nym foodies, który jest pierwszym z zapla-
nowanych formatów konceptu gastrono-
micznego Pascal Franchise. Naszym celem 
jest zapewnienie powszechnej dostępności 
„convenient food”, czyli pysznych i aroma-
tycznych posiłków przygotowywanych we-
dług popisowych przepisów Pascala Brod-
nickiego. Dostarczamy dania restauracyjnej jakości do ponad 3 
tys. miast i miejscowości w całej Polsce. Aby było to możliwe, 
musieliśmy zbudować efektywny łańcuch dostaw. 

W PascalBox codziennie dostępnych jest 20 różnorodnych 
potraw, a w bazie receptur mamy przeszło tysiąc różnorodnych 
potraw z oferty stałej i sezonowej. Posiłki są przygotowywane 
z najlepszych składników, produktów sezonowych pochodzą-
cych w miarę możliwości od lokalnych dostawców oraz tych 

sprowadzanych z krajów ich pochodzenia dla 
zapewnienia oryginalności smaków. Naszym 
priorytetem jest zapewnienie pysznych dań, 
które każdorazowo zachowają najwyższą 
jakość i powtarzalność smaku, dlatego też 
współpraca z dostawcami musi przebiegać 
harmonijnie. 

Wybieramy do współpracy dostawców, 
którzy reprezentują wysokie standardy, za-
równo pod względem jakości dostarczanych 
produktów, terminowości, elastyczności, jak 
i obsługi klienta. Cenimy sobie rzetelność, 
solidność oraz umiejętność budowania do-
brych długofalowych relacji, które wymagają 
obustronnego zaangażowania. Musimy mieć 
pewność, że w każdej sytuacji możemy liczyć 
na doskonałą bieżącą komunikację z dostaw-

cą, natychmiastową reakcję w razie sytuacji awaryjnych i wypra-
cowanie optymalnych rozwiązań w czasie rzeczywistym. 

Jakie czynniki obecnie najbardziej wpływają na decyzję o wyborze 
danego dostawcy? 
Bardzo ważnym aspektem doboru dostawców stała się sprawna 
komunikacja pomiędzy podmiotami. Mam na myśli nie tylko etap 
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składania zamówienia, ale także obsługę posprzedażową, dostęp-
ność opiekuna klienta oraz sprawność działań w trybie kryzyso-
wym. Bardzo doceniamy konstruktywne reagowanie na zgłasza-
ne problemy czy sugestie. Dostawca, który słucha i odpowiada na 
potrzeby kontrahenta, jest na wagę złota. Dobra komunikacja to 
podstawa efektywnej współpracy. 

Istotne dla nas jest, aby dostawca traktował nas jak równo-
rzędnego partnera biznesowego. W czasach przedcovidowych 
tego typu relacje były możliwe głównie z lokalnymi dostawcami. 
Obecnie obserwujemy pozytywny trend, w którym coraz więcej 
dużych graczy zmienia swoja politykę na bardziej prokliencką, 
co przejawia się na wielu płaszczyznach m.in. poprzez więk-
szą otwartość na indywidualne potrzeby klienta i elastyczność 
w tak dynamicznym, zmiennym i nieprzewidywalnym czasie jak 
np. czas lockdownów. 

Oczywiście przy wyborze dostawcy niezmiennie kluczowe 
pozostają: jakość i atrakcyjna cena oferowanych produktów, 
zakres asortymentowy dopasowany do potrzeb, stała dostęp-
ność oferowanych towarów, terminowość, korzystne warunki 
dostaw, atrakcyjny kredyt kupiecki. 

Czego oczekujecie od dostawców w tym niełatwym pod kątem 
wysokości kosztów roku 2023?
Czeka nas kolejny rok pełen wyzwań. Obecna sytuacja na rynku 
wymaga dużej elastyczności.

Nasza strategia zakłada wzrost w oparciu o model franczyzy. 
Kluczowe jest, aby łańcuch zaopatrzenia był skalowalny, gdyż do 
sieci będą dołączać kolejni partnerzy. Strategicznym założeniem 
jest zapewnienie jednolitego standardu dla każdego partnera 
franczyzowego oraz jego punktów, dlatego współpraca z do-
stawcami, którzy zapewniają ciągłość dostaw na każdym etapie 
wzrostu sieci, jest praktycznie niezbędna.

Bardzo istotna będzie dla nas możliwość realizowania termi-
nowych dostaw w szerokiej sieci lokalizacji oraz dostępność dla 
nich jednolitego asortymentu. Dążymy do zapewnienia zaopa-
trzenia punktów partnerskich na zasadzie „daily replenishment”, 
więc liczymy także na częstsze wprowadzanie w standardzie 
opcji dostaw 7 dni w tygodniu, dostaw godzinowych oraz se-
cond delivery, czyli możliwości domówienia towaru z dojazdem 
jeszcze tego samego dnia. Zdajemy sobie także sprawę z nie-
uniknionych podwyżek cen i mamy nadzieję, że będą one prze-
biegać stopniowo, a nie skokowo. 

NIEZWYKLE ISTOTNA  
OTWARTA KOMUNIKACJA 

Bardziej niż kiedykolwiek potrzebne są wspólnie wypracowane mechanizmy 
kształtowania ceny w zależności od czynników makroekonomicznych. 

Dzięki temu możemy bardzo szybko reagować na zmiany – mówi 
Aleksandra Chaciewicz, szef działu zakupów Green Caffè Nero.

Jak kształtuje się aktualna współpraca Green 
Caffè Nero z dostawcami dla branży HoReCa? 
Dla całej branży HoReCa – zarówno do-
stawców, jak i operatorów kawiarni czy re-
stauracji – jest to kolejny trudny rok po wy-
niszczającym okresie pandemii, która przez 
dwa lata ograniczała naszą działalność. Już 
wtedy widać było, jak ważne jest myślenie 
o współpracy długookresowo – dzielenie 
się stratami w oczekiwaniu na lepsze czasy. 
Wówczas jednym z większych kosztów do 
pokrycia był czynsz za lokale, z których nie mogliśmy korzystać. 
Wielu wynajmujących zredukowało opłaty. Ci, którzy tego nie 
zrobili, prawdopodobnie w większości nie mają już najemców, 
bo tamci nie przetrwali, a na rynku pojawiło się bardzo dużo 

pustych lokali. Tylko długoterminowe relacje 
i wzajemne zrozumienie pozwalają obu stro-
nom przetrwać trudny czas.

Ostatnie miesiące to nowe wyzwania 
w związku z szalejącą inflacją oraz atakiem 
Rosji na Ukrainę. Poza podwyżkami cen pro-
duktów, kosztów wytworzenia, transportu, 
różnic kursowych, mierzyliśmy się też często 
z brakami surowców.

Kluczem do dobrej współpracy zawsze 
była – a teraz w szczególności jest – otwar-

ta komunikacja pomiędzy dostawcami a odbiorcami. Bardziej 
niż kiedykolwiek potrzebne są wspólnie wypracowane mecha-
nizmy kształtowania ceny w zależności od czynników makro-
ekonomicznych. Dzięki temu możemy bardzo szybko reagować 
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na zmiany i zamiast przerzucać koszty na siebie wzajemnie, możemy 
wspólnie szukać optymalnych rozwiązań. 

Niestety, tak jak podczas pandemii, tak i teraz są podmioty nasta-
wione na własne zyski – nie patrzą na długoterminowe relacje. W du-
żej mierze w ostatnich miesiącach rynek szalał w wyniku spekulacji, 
maksymalizacji zysków i wykorzystywania sytuacji. Z takimi dostaw-
cami się pożegnaliśmy.

Jakie czynniki obecnie najbardziej wpływają na decyzję o wyborze 
danego dostawcy? 
Niezależnie od trudności na rynku, to co nas wyróżnia to jakość na-
szej oferty, więc niezmiennie jest to czynnik decydujący o wyborze 
dostawcy. Nie idziemy na kompromis wybierając produkt, który ofe-
rujemy naszym Gościom. Wciąż szukamy najlepszych składników, lo-
kalnych i rzemieślniczych produktów. Dopiero gdy mamy pewność, że 
dany produkt spełnia nasze oczekiwania jakościowe, analizujemy całą 
resztę: cenę, dostępność i inne czynniki, które wpływają na ostatecz-
ną decyzję zakupową.

Ważna jest także stabilność dostaw, dostępność kluczowych dla nas 
produktów oraz odpowiedni poziom logistyki, bo Green Caffè Nero to 
już ponad 70 kawiarni w trzech miastach: Warszawie, Krakowie i Wro-
cławiu, gdzie świeże produkty dojeżdżają codziennie. A w planach 
mamy kolejne otwarcia, więc logistyka jest jednym z kluczowych ele-
mentów. 

Często współpracujemy z małymi dostawcami, rzemieślnikami, 
lokalnymi producentami, którzy znacznie bardziej odczuwają zmiany 
na rynku niż duże firmy międzynarodowe. Wielu z nich produkuje dla 
nas na wyłączność jakiś towar. 

Stawiamy na długoterminową współpracę i przy wyborze dostaw-
cy kierujemy się partnerskim podejściem, dzieleniem się trudnościa-
mi wywołanymi przez sytuację gospodarczą, gdy takie występują. 

Czego oczekuje Pani od dostawców w tym – niełatwym pod kątem 
wysokości kosztów – roku 2023? 
W ostatnich miesiącach rynek był bardzo niestabilny. Początek roku 
2023 jest optymistyczny – jest wiele pozytywnych czynników, jak 
spadek cen paliw, gazu, zamrożenie cen energii na znacznie niższym 
poziomie niż to miało miejsce w 2022. Liczę, że ten trend się utrzyma 
i będziemy mogli cieszyć się względną stabilizacją, co przełoży się na 
udaną współpracę z producentami i dostawcami. 

Funkcjonujemy we wzajemnej zależności – kawiarnie Green Caffè 
Nero, nasi Goście, nasi dostawcy. W tym roku obchodzimy okrągły 
jubileusz, bo wspólnie działamy już 20 lat, co niezmiernie nas cieszy. 
Z wieloma dostawcami jesteśmy związani od lat i wiemy, że możemy 
na nich polegać, więc liczymy na to, że tak pozostanie. 

Oby łatwiejsze czasy nadeszły jak najszybciej, niezależnie jednak 
od tego, kiedy to nastąpi, kluczem do dobrej współpracy jest trans-
parentność i partnerstwo, myślenie długookresowe. Oby łatwiejsze 
czasy nadeszły jak najszybciej, niezależnie jednak od tego kiedy to 
nastąpi, kluczem do dobrej współpracy jest transparentność i part-
nerstwo, myślenie długookresowe. Jako firma mierzymy się obecnie 
ze znacznym wzrostem kosztów, który w większości ponosimy sami, 
nie przenosząc w postaci kilkudziesięcioprocentowych podwyżek dla 
naszych Klientów. Tego samego oczekujemy od dostawców.
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JAKOŚĆ PRODUKTÓW I POZYCJA  
NA RYNKU TO PODSTAWA

Jak podkreślają Tomasz Krzemiński i Kamil Gara odpowiedzialni za zakupy 
w hotel sieci Vienna House by Wyndham w Polsce, ważne dla nich we współpracy 
z dostawcami jest zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Podstawą jest także jakość 

ofertowanych produktów i usług oraz doświadczenie w biznesie.

Jak kształtuje się aktualna 
współpraca hotelu z dostawcami 
dla branży HoReCa?

Tomasz Krzemiński, Pur-
chasing Manager, Vienna Ho-
use by Wyndham Andel’s Lodz: 
W Vienna House od lat stawiamy 
na dobre relacje z dostawcami 
i podwykonawcami. Dbamy o ja-
kość i przejrzyste zasady współ-
pracy. Traktujemy ich po partner-
sku, dlatego często rozmawiamy o panujących trendach, nowin-
kach czy sytuacji rynkowej. Taka szczerość to podstawa. 

Takie podejście zaowocowało już w czasie pandemii, kiedy 
mogliśmy liczyć na elastyczność dostawców. Jest ona niezbęd-
na również dzisiaj. Z naszymi partnerami i dostawcami jesteśmy 
w stałym kontakcie. Ważna jest dla nas możliwość natychmia-
stowego kontaktu w razie potrzeby i „gwarancja” szybkiej reakcji 
ze strony partnera. 

Kamil Gara, Purchasing Specialist, Vienna House by Wyn-
dham Kraków / Katowice: Od lat współpracujemy tylko z za-
ufanymi i sprawdzonymi dostawcami. Przede wszystkim dla-
tego, że na pierwszym miejscu stawiamy jakość i zadowolenie 
naszych gości i klientów. Nie możemy pozwolić sobie na nie-
spodzianki i niedociągnięcia. Współpraca z zaufanym partnerem 
daje nam poczucie bezpieczeństwa. Zawsze możemy liczyć na 
ich wsparcie i wyrozumiałość. 

Obecny rynek i ceny zmieniają się bardzo dynamicznie, dlate-
go skrupulatnie podchodzimy do analizy rynku. Staramy się za-
chować aktualne relacje z dostawcami, na bieżąco prowadzimy 
renegocjacje, tak aby zapewnić sobie najkorzystniejsze warunki 
dostaw przy zachowaniu jakości. 

Jakie czynniki obecnie najbardziej wpływają na decyzję o wyborze 
danego dostawcy? 

Tomasz Krzemiński: W Vienna House by Wyndham wszyst-
ko, co robimy, robimy z myślą o gościach. Staramy się patrzeć 
z ich perspektywy, również przy wyborze dostawców. Goście 
w hotelu chcą mieć poczucie komfortu i bezpieczeństwa, dlatego 

przy wyborze partnera, zwraca-
my uwagę na jego doświadczenie 
w biznesie i pozycję na rynku. To 
zapewnia zdolność do nieprze-
rwanego dostarczania produktów 
czy usług, jak również ich jakość. 
Za tym idzie zadowolenie naszych 
klientów, co jest priorytetem. 

Dążymy też do efektywności 
łańcucha dostaw, dlatego zwraca-
my uwagę na oferowany asorty-

ment czy portfolio dostawców. Preferujemy takie współprace, 
które pozwalają osiągnąć efekt skali, a tym samym zmniejszyć 
liczbę dostawców i obniżyć koszty. Stawiamy też na lokalność 
produktów i usług, gdyż to zapewnia większą dbałość o nasze 
otoczenie, jak również skraca czas dostawy. 

Kamil Gara: W Vienna House zawsze najważniejszym aspek-
tem przy wyborze dostawcy była jakość proponowanych pro-
duktów. Na to zawsze stawiamy w pierwszej kolejności. Szukamy 
najlepszych gatunkowo i najbardziej lokalnych produktów – stara-
my się zmniejszyć ślad węglowy i wpływ na środowisko. Dopiero 
w drugiej kolejności bierzemy pod uwagę cenę oraz warunki do-
staw. W trakcie współpracy z dostawcą cenimy sobie bardzo ter-
minowość oraz elastyczność, co jest niezwykle ważne w sytuacji 
zmieniającego się obłożenia i skróconego okna rezerwacji.

Czego oczekują Panowie od dostawców w tym – niełatwym pod 
kątem wysokości kosztów – roku 2023?

Tomasz Krzemiński: Myślę, że rok 2023 będzie równie wy-
magający, jak lata ubiegłe. W czasach pandemii dochody hote-
li znacząco się obniżyły, teraz koszty rosną w szybkim tempie, 
więc tak czy siak musimy wspólnie z dostawcami szukać spo-
sobów na zwiększenie efektywności współpracy. Dlatego liczę 
na to, że dostawcy ciągle będą zachowywać swoją elastyczność 
i partnersko podchodzić do współpracy z hotelami. Liczę na ich 
racjonalność przy wycenie produktów i nie zawyżanie sztucznie 
marży. Będzie to trudny rok, ale jestem przekonany, że wspólnie 
z zaufanymi partnerami będziemy w stanie przez niego prze-
brnąć z podniesioną głową. 

J
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ZALEŻY NAM NA WSPÓŁPRACY 
Z LOKALNYMI DOSTAWCAMI

Chcemy, żeby goście odkrywali każdy z naszych obiektów także od kuchni. 
Dlatego w każdym z hoteli przygotowujemy tradycyjne potrawy związane 

z regionem. Do tego jednak potrzebujemy bardzo dobrych jakościowo produktów 
– mówi Olga Ponomarenko, specjalista ds. zaopatrzenia hoteli Arche.

Kamil Gara: W 2023 roku nadal mierzymy się z gigantyczną in-
flacją, cenami mediów i niepewnością na rynku paliw. To oczywi-
ście realnie przekłada się na koszty zakupowe i podwyżek nie jeste-
śmy w stanie zablokować. Ta sytuacja jest trudna zarówno dla nas, 
jak również dla dostawców – obie strony muszą dbać o pozytywny 

rachunek ekonomiczny. Myślę, że ten rok będzie wymagał również 
dużej elastyczności i szukania jeszcze efektywniejszych rozwiązań 
logistycznych. Ufamy naszym dostawcom i wspólnie szukamy jak 
najlepszych rozwiązań. Myślę, że niebawem wzrost inflacji zwolni 
i będziemy mogli dalej działać na rzecz naszych gości i klientów.

Jak kształtuje się obecna współpraca 
z dostawcami dla branży HoReCa?
Niepewne czasy, ciągła inflacja i dynamika 
cen powodują, że w większości kontraktów 
otrzymujemy zapisy, dające gwarancję do-
stawcom na zmianę warunków w trakcie 
trwania umowy. Każdorazowo staramy się 
negocjować takie zapisy, które zapewnią 
hotelom stabilne ceny. W portfolio Grupy 
Arche jest obecnie 17 hoteli i kilka szykuje 
się do otwarcia, a w większości z nich znaj-
dują się duże przestrzenie konferencyjne. 
Klienci dokonują rezerwacji wydarzeń z du-
żym wyprzedzeniem, dlatego sprzedawcy 
przygotowując oferty muszą mieć na uwa-
dze rosnące ceny. Zauważamy jednak ela-
styczność w podejściu dostawców, którzy 
znają specyfikę naszej firmy i oferowanych przez nas usług. 

Niepokojące jest jednak to, że część dostawców wycofuje się 
ze współpracy, a jest to spowodowane przekształceniem lub za-
mknięciem biznesu z uwagi na rosnące ceny energii i surowców.

Jakie czynniki obecnie najbardziej wpływają na decyzję o wyborze 
danego dostawcy?
Jeszcze przed pandemią w większości naszych wyborów decy-
dowała cena. Obecnie, przy dynamice wzrostów stawek, dużo 
bardziej korzystne są stałe warunki cenowe. Spotykam się cza-
sem z dostawcami, którzy zaniżają cenę produktów na etapie 
negocjacji, a jednocześnie dają zapis w umowie o możliwości 

wypowiedzenia stawek cenowych, dlatego 
kluczowe w podejmowani decyzji są zapi-
sy dające gwarancję stałej opłaty w okresie 
trwania umowy. 

Czego oczekuje Pani od dostawców?
Mamy to szczęście, że współpracujemy przez 
wiele lat z tymi samymi dostawcami, którzy 
doskonale znają specyfikę naszych obiektów 
oraz potrzeby. W myśl filozofii, którą promu-
jemy, zależy nam na współpracy z lokalnymi 
dostawcami, w tym rzemieślnikami, oferują-
cymi naturalne, regionalne produkty. Chce-
my, żeby goście odkrywali każdy z naszych 
obiektów także od kuchni. Dlatego w każdym 
z hoteli przygotowujemy tradycyjne potrawy 

związane z regionem. Do tego jednak potrzebujemy bardzo do-
brych jakościowo produktów. Dlatego właśnie ważnymi aspek-
tami, na które zwracamy uwagę przy wyborze kontrahentów są 
wysoka jakość oferowanych produktów, szybkość w realizacji 
zamówień, stabilne warunki cenowe, a także profesjonalna ob-
sługa. Jesteśmy grupą hotelową, gdzie czasem w ostatniej chwi-
li potrzebujemy zrealizować duże zamówienia, dlatego lubimy 
pracować z dostawcami, którzy gwarantują wsparcie w obsza-
rze czasu realizacji zamówień. Cenimy sobie także wzajemną 
współpracę, w tym elastyczność i profesjonalizm. Nasi stali 
dostawcy korzystają z naszych hoteli organizując wydarzenia, 
konferencje i kongresy, a także inwestują w zakup pokoi hotelo-
wych w naszym Systemie Arche®.

J
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RAPORT RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA

Działania środowiskowe 
w branży meblarskiej

Blisko 90 proc. firm meblarskich objętych badaniem 
(duże i średnie podmioty) deklaruje, że realizacja działań 
ograniczających negatywny wpływ na środowisko należy 
do priorytetów rozwoju, przy czym trzeba podkreślić, że 
polska branża meblarska nie należy do branż o wysokiej 

szkodliwości dla środowiska. 

DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH PKO BANK POLSKI

Świadomość firm w zakre-
sie wyzwań środowisko-
wych jest jednak wysoka, 

a priorytetowymi działaniami 
są: ograniczanie zużycia ener-
gii (m.in. poprzez modernizację 
linii produkcyjnych, wymianę 
oświetlenia, odzyskiwanie ener-
gii z procesów produkcyjnych) 
oraz inwestycje we własne OZE, 
szczególnie w instalacje foto-
woltaiczne (co obecnie zostało 
spotęgowane silnym wzrostem 
cen nośników energii), a także 
optymalizacja zużycia surow-
ców i materiałów do produkcji 
(np. poprzez ograniczanie ilości 
odpadów oraz ich przerób, sto-
sowanie surowców wtórnych, 
czy ograniczanie szkodliwych 
i energochłonnych chemikaliów). 
W mniejszej skali prowadzone są 
działania wydłużające cykl życia 
mebli, jednak spodziewamy się, 
że w najbliższych latach nastąpi 
nasilenie działań również w tym 
obszarze, np. poprzez oferowa-
nie opcji odkupu używanych 

mebli od klientów, zwiększania 
dostępności części zamiennych, 
czy projektowania mebli w spo-
sób wydłużający ich cykl życia 
(np. poprzez łatwy demontaż, 
stosowanie trwalszych materia-
łów). Istotne są również inicjaty-
wy edukacyjne, np. zwiększające 
świadomość klientów w zakresie 
prawidłowego dbania o meble 
lub korzyści z zakupu droższych, 
ale solidniejszych mebli. 

ENERGIA I EMISJE 
• Meblarstwo nie należy do ener-

gochłonnych branż przemysłu. 
Średnie zużycie energii elek-
trycznej wyniosło 20,9 MWh/
mln zł produkcji (przy średniej 
dla przetwórstwa przemysło-
wego 38,7 MWh/mln zł; dane 
GUS za 2020). Udział energii 
w kosztach ogółem wyniósł, 
według najnowszych danych, 
2,5 proc. w 3q22 (przy średniej 
dla przetwórstwa przemysł. 
na poziomie 3,1 proc.). Znacz-
nie wyższą energochłonnością 

charakteryzuje się branża 
drzewna będąca głównym do-
stawcą surowców dla meblar-
stwa – średnie zużycie energii 
elektrycznej wyniosło 53,4 
MWh/mln zł, a udział energii 
w kosztach producentów płyt 
drewnopochodnych sięgnął 
5,9 proc. w 3q22. 

• Według danych NAPE S.A. śred-
nio 60 proc. energii zużywanej 
w meblarstwie stanowi energia 
elektryczna, zasilająca maszy-
ny produkcyjne, wentylacyjne 
i oświetlenie; 40 proc. stanowi 
energia cieplna wykorzystywa-
na do ogrzewania pomieszczeń 
czy suszarni. Produkcja meblar-
ska charakteryzuje się wysokim 
stopniem zagospodarowania 
odpadów produkcyjnych, któ-
re mogą być wykorzystywane 
zarówno do dalszego przerobu 
(np. przy produkcji płyt drew-
nopochodnych lub akcesoriów), 
jak i do produkcji energii. 

• Coraz więcej firm meblarskich 
inwestuje we własne OZE. 

Blisko połowa firm objętych 
badaniem posiada własne 
instalacje OZE i zdecydowa-
na większość z nich planuje 
dalszą rozbudowę parku wła-
snych źródeł energii, głównie 
w oparciu o fotowoltaikę. Nie-
które firmy zgłaszają jednak 
problemy z uzyskaniem zgody 
operatora na przyłączenie in-
stalacji do sieci energetycznej. 
Najczęściej firmy pozyskują 
maksymalnie 30 proc. energii 
z własnych źródeł odnawial-
nych. Wśród firm, które nie 
posiadają własnych OZE, aż 
3/4 planuje takie inwestycje, 
co pozwala sądzić, że w pe-
spektywie kilku najbliższych 
lat około 80 proc. dużych 
i średnich firm meblarskich 
będzie posiadać własne źródła 
energii odnawialnej. 

• W branży meblarskiej i drzew-
nej powszechne jest wytwa-
rzanie energii z odpadów pro-
dukcyjnych (biomasy). Ponad 
połowa badanych firm planuje 
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inwestycje zwiększające moce 
w tym zakresie (np. w instala-
cje kogeneracyjne). 

• Ponadto blisko połowa firm 
odzyskuje energię z procesów 
produkcyjnych i w większości 
planuje zwiększyć skalę tego 
działania, przy czym wysoki 
jest odsetek firm, które nie 
posiadają takich możliwości 
i nie planują inwestycji w tym 
zakresie (44 proc.), co wynika 
najpewniej ze specyfiki pro-
dukcji. Znacznie większy jest 
odsetek firm planujących mo-
dernizację linii produkcyjnych 
na bardziej energooszczędne 
(69 proc.). 

SUROWCE I MATERIAŁY 
• Branża meblarska jest istot-

nym odbiorcą surowców 
drzewnych – odpowiada za 
zużycie 70 proc. płyt wióro-
wych, 52 proc. płyt pilśnio-
wych i 17 proc. tarcicy dostęp-
nych na rynku, co przekłada 
się na 1,3 mln m3 tarcicy i ok. 
7-8 mln m3 płyt drewno-
pochodnych. Zdecydowana 
większość surowców zużywa-
nych w meblarstwie pochodzi 
z produkcji krajowej. Z impor-
tu pochodzi co piąta płyta pil-
śniowa i mniej więcej co trze-
cia płyta wiórowa dostępna 
na krajowym rynku. Wyraźnie 
wyższym udziałem importu 
w krajowym rynku charakte-
ryzuje się sklejka (ok. 2/3 ryn-
ku). Przed zamknięciem euro-
pejskich granic dla produktów 
drzewnych z Rosji i Biało-
rusi (cze-lip’22), państwa te, 
a szczególnie Białoruś, były 
istotnymi dostawcami płyt 
drewnopochodnych i tarcicy 
na polski rynek – odpowia-
dały za ok. 30 proc. importu; 
Rosja z kolei była istotnym 
dostawcą sklejek (zob. więcej 
w raporcie). Krajowa podaż 
dobrej jakości surowca drzew-
nego, pozyskiwanego zgodnie 
z zasadami zrównoważonej 
gospodarki leśnej, jest zatem 
kluczowa dla dalszego rozwo-
ju polskiej branży meblarskiej. 

• W produkcji mebli stosowane 
są również elementy metalo-
we, tworzywa sztuczne (np. 
pianki), produkty chemiczne 
(np. kleje, lakiery, farby) oraz 
tekstylia. Firmy coraz częściej 
sięgają po materiały przyjazne 
środowisku (np. kleje/lakiery 
wodne, tekstylia/tworzywa 
z recyklingu). 

• Stosowanie surowców ze 
źródeł wtórnych zadeklaro-
wało 62 proc. badanych firm, 
dodatkowo 6 proc. planuje 
wdrożyć to działanie. Inter-
pretując te wyniki, należy 
mieć na uwadze, że surowce 
wtórne stosowane są szeroko 
do produkcji płyt wiórowych, 
w które zaopatrują się produ-
cenci mebli, co może przekła-
dać się na tak wysoką wartość 
tego wskaźnika (patrz: akapit 
poniżej). 

• Branża meblarska jest istot-
nym odbiorcą opakowań pa-
pierowych oraz drewnianych 
(palet). Firmy kładą duży na-
cisk na ograniczanie i recy-
kling opakowań (np. poprzez 
ich odsprzedaż) – 3/4 firm 
realizuje to działanie i zde-
cydowana większość planuje 
zwiększyć jego skalę, co, poza 
aspektem środowiskowym, 
można również wiązać ze 
wzrostem cen opakowań. 

• Z punktu widzenia odbior-
ców polskich mebli (z których 
blisko 2/3 stanowią odbiorcy 
zagraniczni) kluczowe jest 
posiadanie przez producen-
tów certyfikatu FSC (Forest 
Stewardship Council). Aż 
87 proc. badanych firm me-
blarskich zadeklarowało, że 
ich odbiorcy wymagają, by 
sprzedawane przez nich me-
ble posiadały certyfikat FSC. 
Co więcej, w przypadku 74 
proc. firm certyfikat FSC jest 
wymagany dla całości lub 
większości produkcji. Dostęp 
do surowca drzewnego po-
siadającego certyfikat FSC 
jest zatem kluczowy dla za-
pewnienia konkurencyjności 
polskich firm meblarskich. 
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Monitoring Branżowy 
Czas na ESG w branży meblarskiej 

 

Czy firma wdrożyła lub jest w trakcie wdrażania następujących działań na rzecz zrównoważonej produkcji? (2/2) 
stosowanie surowców z recyklingu ograniczanie i recykling opakowań przerób mebli poużytkowych 

   

 
Źródło: Badanie firm meblarskich, PKO Bank Polski 

 Stosowanie surowców ze źródeł wtórnych zadeklarowało 62% badanych 
firm, dodatkowo 6% planuje wdrożyć to działanie. Interpretując te wyniki należy 
mieć na uwadze, że surowce wtórne stosowane są szeroko do produkcji płyt 
wiórowych, w które zaopatrują się producenci mebli, co może przekładać się na 
tak wysoką wartość tego wskaźnika (patrz: akapit poniżej).  

 Branża meblarska jest istotnym odbiorcą opakowań papierowych oraz 
drewnianych (palet). Firmy kładą duży nacisk na ograniczanie i recykling 
opakowań (np. poprzez ich odsprzedaż) – 3/4 firm realizuje to działanie 
i zdecydowana większość planuje zwiększyć jego skalę, co, poza aspektem 
środowiskowym, można również wiązać ze wzrostem cen opakowań.  

 Z punktu widzenia odbiorców polskich mebli (z których blisko 2/3 stanowią 
odbiorcy zagraniczni), kluczowe jest posiadanie przez producentów certyfikatu 
FSC (Forest Stewardship Council). Aż 87% badanych firm meblarskich 
zadeklarowało, że ich odbiorcy wymagają, by sprzedawane przez nich meble 
posiadały certyfikat FSC. Co więcej, w przypadku 74% firm certyfikat FSC jest 
wymagany dla całości lub większości produkcji. Dostęp do surowca drzewnego 
posiadającego certyfikat FSC jest zatem kluczowy dla zapewnienia 
konkurencyjności polskich firm meblarskich. 

Czy Państwa odbiorcy wymagają, by 
produkowane przez firmę meble 

posiadały certyfikat FSC? 

 
Źródło: Badanie firm meblarskich, PKO Bank Polski  

CYKL ŻYCIA PRODUKTU 

 Przerób mebli poużytkowych lub odbiór używanych mebli od klientów 
deklaruje jedynie 12% badanych firm. Spodziewamy się jednak, że w 
najbliższych latach firmy coraz chętniej będą inwestować w takie rozwiązania, 
minimalizując tym samym ilość mebli zasilających strumień odpadów 
komunalnych i wychodząc naprzeciw zyskującemu na popularności trendowi 
zakupów mebli z drugiej ręki oraz samodzielnych napraw i renowacji mebli.  

 Sam surowiec drzewny charakteryzuje się wysokim stopniem cyrkularności. 
Odpady z obróbki drewna wykorzystuje się m.in. w produkcji pelletu oraz płyt 
drewnopochodnych. W produkcji płyt wiórowych stosuje się również drewno 
poużytkowe (np. palety i skrzynie drewniane, drewno budowlane i rozbiórkowe, 
stare meble). Producenci płyt pozyskują surowiec wtórny zarówno 
bezpośrednio od producentów mebli czy tartaków (odpady produkcyjne), jak 
i firm budowlanych lub firm z różnych branż przemysłowych, transportowych 
czy handlowych (odpady opakowaniowe) oraz podmiotów sortujących 
odpady oraz punktów zbiórki odpadów drzewnych. Drewno poużytkowe 
przerabiane przez producentów płyt zlokalizowanych na terenie Polski 
pochodzi od dostawców z rynku krajowego. Import odpadów drzewnych do 
Polski wymaga pozwolenia GIOŚ, rejestrowanego w Rejestrze 
Transgranicznego Przemieszczania Odpadów (TPO). Według stanu na 
15.12.2022 w bieżącym roku nie wydano pozwoleń na przywóz odpadów 
drzewnych (AC170) do Polski1.  
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Według IKEA Sustainability Report FY21 
udział drewna z recyklingu w płytach 

wiórowych wykorzystywanych w IKEA 
wyniósł 27% w 2021, o 3pp więcej niż 

w 2020. Firma zakłada, że w 2030 udział 
ten sięgnie co najmniej 80%. Płyty 
wiórowe stanowią 53% surowca 

drzewnego stosowanego do produkcji 
mebli w IKEA. 

W październiku 2022 firma EGGER 
otworzyła w Starych Gnatowicach pod 

Warszawą punkt odbioru i wstępnej 
obróbki drewna poużytkowego. Fabryki 

EGGER w Austrii, Francji, Niemczech, 
Wielkiej Brytanii wykorzystują do 
produkcji drewno z recyklingu co 

najmniej w 45%. 

1 We wcześniejszych latach wydano: 2 pozwolenia w 2021 (dla firmy Egger Biskupiec), 11 w 2020 (Swiss Krono, Kronospan Polska), 16 w 2019 (Swiss 
Krono, Egger Biskupiec, Kronospan Polska, Silva) i 10 w 2018 (Swiss Krono, Pfleiderer Grajewo, Silva, Kronospan Polska, Power Pellet; Źródło: Rejestr 
Transgranicznego Przemieszczania Odpadów, GIOŚ (dostęp: 15.12.2022). 
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Czy firma wdrożyła lub jest w trakcie wdrażania następujących działań na rzecz zrównoważonej produkcji? (1/2) 

pozyskiwanie energii 
z własnych OZE 

odzyskiwanie energii 
z procesów produkcyjnych 

modernizacja linii 
produkcyjnych 

wytwarzanie energii 
w własnych odpadów 

     

 
Źródło: Badanie firm meblarskich, PKO Bank Polski 

 Coraz więcej firm meblarskich inwestuje we własne OZE. Blisko połowa firm 
objętych badaniem posiada własne instalacje OZE i zdecydowana większość 
z nich planuje dalszą rozbudowę parku własnych źródeł energii, głównie w 
oparciu o fotowoltaikę. Niektóre firmy zgłaszają jednak problemy 
z uzyskaniem zgody operatora na przyłączenie instalacji do sieci 
energetycznej. Najczęściej firmy pozyskują maksymalnie 30% energii 
z własnych źródeł odnawialnych. Wśród firm, które nie posiadają własnych 
OZE, aż 3/4 planuje takie inwestycje, co pozwala sądzić, że w pespektywie 
kilku najbliższych lat około 80% dużych i średnich firm meblarskich będzie 
posiadać własne źródła energii odnawialnej. 

 W branży meblarskiej i drzewnej powszechne jest wytwarzanie energii 
z odpadów produkcyjnych (biomasy). Ponad połowa badanych firm planuje 
inwestycje zwiększające moce w tym zakresie (np. w instalacje 
kogeneracyjne).   

 Ponadto blisko połowa firm odzyskuje energię z procesów produkcyjnych 
i w większości planuje zwiększyć skalę tego działania, przy czym wysoki jest 
odsetek firm, które nie posiadają takich możliwości i nie planują inwestycji 
w tym zakresie (44%), co wynika najpewniej ze specyfiki produkcji. Znacznie 
większy jest odsetek firm planujących modernizację linii produkcyjnych na 
bardziej energooszczędne (69%).  

Jaki jest udział własnych OZE w zużyciu 
energii w firmie? 

 
Źródło: Badanie firm meblarskich, PKO Bank Polski 

SUROWCE I MATERIAŁY 

 Branża meblarska jest istotnym odbiorcą surowców drzewnych – odpowiada 
za zużycie 70% płyt wiórowych, 52% płyt pilśniowych i 17% tarcicy 
dostępnych na rynku, co przekłada się na 1,3 mln m3 tarcicy i ok. 7-8 mln m3 
płyt drewnopochodnych. Zdecydowana większość surowców zużywanych w 
meblarstwie pochodzi z produkcji krajowej. Z importu pochodzi co piąta płyta 
pilśniowa i mniej więcej co trzecia płyta wiórowa dostępna na krajowym rynku. 
Wyraźnie wyższym udziałem importu w krajowym rynku charakteryzuje się 
sklejka (ok. 2/3 rynku). Przed zamknięciem europejskich granic dla produktów 
drzewnych z Rosji i Białorusi (cze-lip’22), państwa te, a szczególnie Białoruś, 
były istotnymi dostawcami płyt drewnopochodnych i tarcicy na polski rynek 
– odpowiadały za ok. 30% importu; Rosja z kolei była istotnym dostawcą 
sklejek (zob. więcej w raporcie). Krajowa podaż dobrej jakości surowca 
drzewnego, pozyskiwanego zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki 
leśnej, jest zatem kluczowa dla dalszego rozwoju polskiej branży 
meblarskiej. 

 W produkcji mebli stosowane są również elementy metalowe, tworzywa 
sztuczne (np. pianki), produkty chemiczne (np. kleje, lakiery, farby) oraz 
tekstylia. Firmy coraz częściej sięgają po materiały przyjazne środowisku (np. 
kleje/lakiery wodne, tekstylia/tworzywa z recyklingu).  

Struktura branżowa zużycia wybranych 
produktów drzewnych  

 
Źródło: GUS (Gospodarka materiałowa w 2021 r.), PKO 
Bank Polski. 
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Działania środowiskowe w branży meblarskiej 

 Blisko 90% firm meblarskich objętych badaniem (duże i średnie podmioty) 
deklaruje, że realizacja działań ograniczających negatywny wpływ na 
środowisko należy do priorytetów rozwoju, przy czym trzeba podkreślić, że 
polska branża meblarska nie należy do branż o wysokiej szkodliwości dla 
środowiska. Świadomość firm w zakresie wyzwań środowiskowych jest jednak 
wysoka, a priorytetowymi działaniami są: ograniczanie zużycia energii (m.in. 
poprzez modernizację linii produkcyjnych, wymianę oświetlenia, odzyskiwanie 
energii z procesów produkcyjnych) oraz inwestycje we własne OZE, 
szczególnie w instalacje fotowoltaiczne (co obecnie zostało spotęgowane 
silnym wzrostem cen nośników energii), a także optymalizacja zużycia 
surowców i materiałów do produkcji (np. poprzez ograniczanie ilości 
odpadów oraz ich przerób, stosowanie surowców wtórnych, czy ograniczanie 
szkodliwych i energochłonnych chemikaliów). W mniejszej skali prowadzone 
są działania wydłużające cykl życia mebli, jednak spodziewamy się, że w 
najbliższych latach nastąpi nasilenie działań również w tym obszarze, np. 
poprzez oferowanie opcji odkupu używanych mebli od klientów, zwiększania 
dostępności części zamiennych, czy projektowania mebli w sposób 
wydłużający ich cykl życia (np. poprzez łatwy demontaż, stosowanie 
trwalszych materiałów). Istotne są również inicjatywy edukacyjne, np. 
zwiększające świadomość klientów w zakresie prawidłowego dbania o meble 
lub korzyści z zakupu droższych, ale solidniejszych mebli.   

Czy realizacja działań ograniczających 
negatywny wpływ firmy na środowisko 
należy obecnie do priorytetów rozwoju? 

 
Źródło: Badanie firm meblarskich, PKO Bank Polski 

Jakie działania środowiskowe podejmują producenci mebli? 

 
Źródło: PKO Bank Polski 

ENERGIA I EMISJE 

 Meblarstwo nie należy do energochłonnych branż przemysłu. Średnie 
zużycie energii elektrycznej wyniosło 20,9 MWh/mln zł produkcji (przy 
średniej dla przetwórstwa przemysłowego 38,7 MWh/mln zł; dane GUS za 
2020). Udział energii w kosztach ogółem wyniósł, według najnowszych 
danych, 2,5% w 3q22 (przy średniej dla przetwórstwa przemysł. na poziomie 
3,1%). Znacznie wyższą energochłonnością charakteryzuje się branża 
drzewna, będąca głównym dostawcą surowców dla meblarstwa – średnie 
zużycie energii elektrycznej wyniosło 53,4 MWh/mln zł, a udział energii 
w kosztach producentów płyt drewnopochodnych sięgnął 5,9% w 3q22.  

 Według danych NAPE S.A. średnio 60% energii zużywanej w meblarstwie 
stanowi energia elektryczna, zasilająca maszyny produkcyjne, wentylacyjne 
i oświetlenie; 40% stanowi energia cieplna wykorzystywana do ogrzewania 
pomieszczeń czy suszarni. Produkcja meblarska charakteryzuje się wysokim 
stopniem zagospodarowania odpadów produkcyjnych, które mogą być 
wykorzystywane zarówno do dalszego przerobu (np. przy produkcji płyt 
drewnopochodnych lub akcesoriów), jak i do produkcji energii.  

Struktura zużycia energii w firmach 
meblarskich 

 
Źródło: NAPE S.A. (na podstawie audytów energetycznych) 
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RYNEK 
PIWA
analiza

Według danych Eurostatu 
Polska ex aequo z Hiszpanią 

wyprodukowała po 3,7 mld litrów 
piwa, czyli po 11 proc. całkowitej 

produkcji Unii Europejskiej 
w 2021 r. Stawia nas to na drugim 

miejscu zaraz za Niemcami.

MARKETHUB

Analiza rynku w Polsce
Rynek piwa rejestruje aktualnie 
najgorsze wyniki od 10 lat, a jed-
nym z segmentów z najgorszym 
spadkiem jest lager. Jednakże ta 
tendencja nie dotyczy sektora 
piwa bezalkoholowego i smako-
wego.

Na tak złą sytuacje na rynku 
składa się wiele rzeczy. Przede 
wszystkim jest to wina stale ro-
snącej inflacji. Przez nią klienci 
ograniczają wydatki na używki, 
takie jak piwo. Inflacja spowo-
dowała również wzrost kosz-
tów produkcji (np. wzrost ceny 
energii, kosztów logistyki, ma-
gazynowania piwa, czy też dwu-
cyfrowy wzrost cen składników 

potrzebnych w produkcji piwa). 
Kolejnym powodem problemów 
w branży piwnej są także stale ro-
snące ceny akcyzy na piwo.

Wielkość rynku
Jak wynika z analizy danych opu-
blikowanych przez Państwową 
Agencję Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych (PARPA), 
możemy zauważyć spadek kon-
sumpcji piwa. W 2020 r. spożycie 
w litrach na jednego mieszkańca 
wynosiło 93,6 litra, a już w 2021 r. 
spadło do 92,7 litra. Oznacza to, 
że z rynku wyparowało ponad 
milion hektolitrów piwa. Warto 
tutaj jednak zaznaczyć, że w sta-
tystyki te wchodzą tylko piwa 

alkoholowe, ponieważ wartość 
sprzedaży piw bezalkoholowych 
osiągnęła 1,17 mld zł w 2021 r., 
o 157 mln zł więcej niż w 2020 r.

Problemy po pandemii
W czasie pandemii COVID-19 
wiele browarów borykało się 
z problemami finansowymi, przez 
co spora ich część jest aktualnie 
pogrążona w długach. Zamknię-
ty sektor HoReCa skutecznie 
utrudnił sprzedaż, tak samo jak 
odwołane imprezy i inne tego 
typu wydarzenia. Według róż-
nych danych zadłużenie sektora 
piwnego wzrosło z około 1,4 mln 
zł w 2020 r. do ponad 22 mln zł 
w 2022 r. Najsilniej ten kryzys 

odczuli właśnie producenci piwa 
rzemieślniczego, choć nawet dla 
największych koncernów nie 
przeszedł on bez szkód.

Analiza rynku piw rzemieśl-
niczych wykazała, że przez 
pandemie, zmiany klimatyczne 
oraz stale zmieniające się gusta 
konsumentów skłaniają produ-
centów do wielu zmian. Duży 
nacisk kładziony jest na premiu-
mizację, czyli skłonność klien-
tów do kupowania produktów 
z segmentu top i ultra premium. 
W ubiegłym roku w tym właśnie 
sektorze odnotowano ponad 20 
proc. wzrost sprzedaży, w po-
równaniu do segmentów eko-
nomicznych i mainstreamowych, 
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które zakończyły rok na minu-
sie. Warto tutaj wspomnieć, że 
tendencja ta jest ważniejsza dla 
klientów bardziej niż lokalność 
danej marki piwa.

Trendy na rynku piw
Trendem, który możemy zaob-
serwować na rynku, jest powrót 
do klasycznych stylów piwa po-
pularnych w latach 80, takich jak 
Amber Ale i Brown Ale. Jednak, 
aby piwa te nie kojarzyły się 
klientom staroświecko, są uno-
wocześniane przez browary po-
przez zastosowanie unowocze-
śnionej palety smakowej. Acz-
kolwiek warto tutaj wspomnieć, 
że piwa w stylu India Pale Ale 
pozostają nadal jednymi z naj-
popularniejszych.

Następnym trendem, któ-
ry możemy zaobserwować na 
rynku piw rzemieślniczych, są 
zmiany w stosowanych skład-
nikach piwa. Poprzez problemy 
z dostawami z powodu pande-
mii Covid-19 coraz więcej bro-
warów kraftowych zdecydowa-
ło się przestawić na lokalnych 
dostawców słodu jęczmienne-
go, chmielu i innych surowców 
niezbędnych do produkcji piwa. 
Dodatkowo coraz większą po-
pularnością cieszą się także ge-
netycznie modyfikowane skład-
niki piwne takie jak syntetyczny 
chmiel czy modyfikowane gene-
tycznie drożdże.

Coraz większą popularnością 
wśród konsumentów piw kra-
ftowych cieszą się piwa bezalko-
holowe lub te z niewielką ilością 
procentów. Wpasowuje się w to 
w obecnie panujący trend po-
szukiwania produktów BFY (ang. 
Better For You – Lepsze dla Cie-
bie). Piwa 0 proc. są największą 
kategorią napojów alkoholo-
wych, które pozwalają cieszyć 
się smakiem piwa, jednocześnie 
oferując brak szkodliwego alko-
holu i niskokaloryczność.

Dodatkowo godnym uwagi 
jest fakt, że z roku na rok może-
my spotkać na rynku coraz wię-
cej piw rzemieślniczych w pusz-
ce zamiast butelki.
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Herbata 
numerem 

dwa

Analiza rynku herbaty wykazała, że w 2020 r. światowe spożycie herbaty 
wyniosło około 6,3 mld kg i szacuje się, że do 2025 roku osiągnie 7,4 mld kg. Jest 
to drugi, po wodzie, najpopularniejszy napój na świecie. Rynek herbat obejmuje 

nie tylko segment napojów gorących, ale również herbaty mrożone i napoje 
herbaciane gotowe do spożycia. 

MARKETHUB

Analiza rynku herbaty
Herbata do Polski trafiła w okre-
sie panowania króla Jana Kazi-
mierza. Jednak picie tego napo-
ju rozpowszechniło się dopiero 
w XIX w. głównie, na terenie 
zaboru rosyjskiego. Według naj-
nowszych danych wynika, że Po-
lacy zajmują 3 miejsce w Europie 
i 9 na świecie pod względem kon-
sumpcji herbaty. Wartość pol-
skiego rynku herbaty osiągnęła 
2,5 mld PLN w 2020 r. W 2021 r. 
Polacy najczęściej wybierali czar-
ną herbatę ekspresową. Głównie 
wynika to z szerokiego i łatwego 
dostępu do tego typu wariantu 
– taki rodzaj herbaty dostępny 

jest blisko w 90 proc. polskich 
sklepów.

Eksport herbaty
Pomimo że w Polsce nie ma 
sprzyjającego klimatu do upra-
wy herbaty, Polska jest potę-
gą w konfekcjonowaniu, czyli 
sprowadzania w postaci suszu 
herbaty, a następnie dzielenia, 
mieszania i pakowania produk-
tu, aby ostatecznie przesłać go 
do końcowego odbiorcy. Herba-
ta w formie suszu sprowadza-
na jest głównie z Kenii i Indii. 
Herbata z Polski trafia głównie 
do krajów Unii Europejskiej (65 
proc. w 2020 r.): Francji, Holandii, 

Niemiec czy Szwecji. Pozosta-
łe rynki zbytu to Wielka Bryta-
nia, USA, Australia czy Kanada. 
W 2020 r. Polski eksport herbaty 
wyniósł 29 tys. ton o wartości 
241 mln EUR. Polska jest jednym 
ze światowych liderów w eks-
porcie wysokiej jakości herbaty. 
Zajmuje 4 miejsce na świecie, 
po tradycyjnych producentach 
herbat takich jak Indie czy Chiny. 
Producenci z Polski mają w swo-
ich ofertach najpopularniejsze 
herbaty tj. czarna, zielona, bia-
ła, jak również herbaty ziołowe 
i owocowe (mięta, rumianek, 
malina, żurawina, dzika róża, aro-
nia i owoce leśne). 

Rynek herbaty podczas 
pandemii
Potwierdzono naukowo, że świe-
ża i dobra jakościowo herbata 
wpływa na pozytywnie na ogólną 
kondycję układu odpornościowe-
go organizmu. Ze względu na to, 
że herbata kojarzona jest z wła-
ściwościami rozgrzewającymi, 
największa sprzedaż notowana 
jest w okresie jesienno-zimo-
wym. Jednak w marcu 2020 r. na 
początku pandemii zanotowano 
duży wzrost sprzedaży herbaty. 
Co więcej, podczas całego okresu 
pandemii spożycie herbaty wzro-
sło na całym świecie. Od tego 
czasu na popularności zyskują 
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herbaty z mieszanek ziół ma-
jących właściwości zdrowot-
ne. Szczególną popularnością 
cieszą się te mieszanki, które 
wzmacniają odporność, wspo-
magają odchudzanie czy zwięk-
szają energię. W trakcie pande-
mii, ze względu na obostrzenia 
i dużą zachorowalność, np. 
w Indiach, spadła liczba zbio-
rów, szczególnie herbaty z naj-
młodszych listków zbieranych 
w okresie wiosennym.

Herbaciane trendy
Media społecznościowe kreują 
nowe wzorce konsumpcji rów-
nież w piciu herbaty. Według 
raportu trendów Pinterest na 
2022 r. najczęściej wyszukiwa-
nymi hasłami będą m.in. „este-
tyka przyjęcia z herbatą”, „tea 
party w stylu vintage”, „her-
bata butterfly pea” i „pomysły 
na herbatę”. Na platformach tj. 
TikTok, Instagram czy Facebo-
ok dużą popularność osiągają 
filmy z napojami herbaciany-
mi z różnych stron świata tj. 
niebiesko-fioletowa herbata 
Butterfly Pea Tea z Kenii, bub-
ble tea z Tajwanu czy matcha 
z Japonii. 

Herbata a mikroplastik
Na całym świecie, również 
w Polsce, konsumenci są coraz 
bardziej świadomi. Coraz czę-
ściej zwracają uwagę na skład 
produktu, skąd pochodzi dany 
produkt oraz fair trade. Herbata, 
pod kątem ekologicznym poja-
wia się najczęściej w związku 
z mikroplastikiem uwalniają-
cym się do środowiska z za-
parzanych torebek. Podczas 
badania ustalono, że z pojedyn-
czej torebki na herbatę w tem-
peraturze parzenia uwalnia się 
do wody około 11,6 miliarda 
cząsteczek mikroplastiku i 3,1 
miliarda nanoplastiku. Nato-
miast herbata w torebkach jest 
jednym z najpopularniejszych 
typów herbaty sprzedawanej 
na całym świecie. W Europie 77 
proc. konsumowanych herbaty 
to herbata w torebkach.
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Rynek czekolady 
stabilny

Obecnie branża spożywcza zmaga się z wieloma trudnościami, takimi jak rosnąca 
inflacja, niepewność w zapewnieniu łańcucha dostaw czy coraz większe koszty 

produkcji. Mimo powyższych problemów analiza rynku czekolady prognozuje dalszy 
stabilny rozwój rynku wyrobów czekoladowych nawet o 5-6 proc. rocznie.

MARKETHUB

Raport „Światowy i polski 
rynek czekolady”, Euro-
monitor na lata 2023-

2027 wykazał, że w ubiegłym 
roku statystyczny Polak zjadł 
średnio 5,7 kilograma czekola-
dowych słodyczy. Natomiast do 
roku 2027 wartość ta ma wzro-
snąć do 6,2 kilograma. Jak poda-
no, wartość polskiego rynku sło-
dyczy czekoladowych w czerwcu 
br. sięgnęła 8,483 mld zł, czyli 
o 10,9 proc. więcej niż rok wcze-
śniej. Dane NielsenaIQ wykazują 
jednocześnie dwukrotnie szyb-
szy wzrost wartościowy ryn-
ku w stosunku do ilościowego 

– z 189,9 tys. ton w roku po-
przednim do 200,6 tys. ton pro-
dukcji za ubiegły rok. Za przyczy-
nę tej sytuacji podano inflację 
konsumencką oraz producenc-
ką. Ponadto w raporcie podano 
wartość sprzedaży światowego 
rynku czekoladowych słodyczy, 
która w 2021 r. wyniosła 115 mld 
dol. Prognozuje się, że do 2027 r. 
wzrośnie ona do 159,1 mld dol.

Polska wśród światowych 
liderów w eksporcie 
czekolady
Z raportu wynika, że Polska utrzy-
mała zeszłoroczne wysokie 4. 

miejsce w rankingu największych 
eksporterów czekolady na świe-
cie. W tej kategorii wyprzedzają 
nas jedynie Włochy (27,3 proc.), 
Niemcy (17 proc.) i Belgia (11 proc.). 
Udział Polski w rynku szacowany 
jest obecnie na poziomie 7,3 proc.. 
Nasz przodujący producent wy-
robów czekoladowych, zamierza 
utrzymać swoją pozycję w branży 
i wzmacniać ją w kolejnych latach. 
Lotte Wedel, o którym mowa, 
wraz z amerykańskim Mondelez 
i włoskim Ferrero, posiadają 50 
proc. udziałów w rynku czekola-
dy, co czyni je liderami w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Kolejne 

miejsca zajmują Goplana, Storck, 
Nestle, Wawel i Mars.

Prognozy dla rynku 
czekolady
Rynek czekolady zmaga się obec-
nie z szeregiem trudności o cha-
rakterze zarówno lokalnym, jak 
i globalnym. Podwyżki cen na 
wielu obszarach (na przestrzeni 
ostatniego roku produkty mlecz-
ne podrożały o blisko 80 proc., 
a cena cukru wzrosła dwukrotnie 
w ciągu ostatniego roku), wojna 
za wschodnią granicą, osłabienie 
złotego czy niestabilność w za-
pewnieniu łańcucha dostaw – to 
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tylko niektóre wyzwania, z jakimi 
musi się dzisiaj zmierzyć branża 
słodyczy w Polsce. Niezależnie 
od tych okoliczności dane z ra-
portu „Światowy i polski rynek 
czekolady”, Euromonitor na lata 
2023-2027 prognozują stabil-
ny wzrost wartości światowego 
rynku czekoladowych słodyczy 
o około 5-6 proc. rocznie. Opty-
mistyczne dla branży rokowania 
oparte są na przewidywanym 
zwiększaniu spożycia czeko-
ladowych wyrobów oraz na 
wprowadzaniu przez producen-
tów nowości w asortymencie. 
Ze względu na spore nasycenie 
rynku czekolady w Polsce szansę 
na rozwój upatruje się również 
w eksporcie.

Trendy na rynku 
czekolady
Branża wyrobów czekolado-
wych, chcąc utrzymać swoją 
pozycję, będzie stawiać czoła 
nowym wymaganiom rynku. Jak 
pokazują badania przeprowa-
dzone przez ASM – Centrum Ba-
dań i Analiz Rynku, wśród Pola-
ków rośnie świadomość konsu-
mencka. Podczas zakupów coraz 
częściej zwracają uwagę nie tyl-
ko na cenę, ale także na jakość 
produktów. Przede wszystkim 
dla uzyskania wysokiej jakości 
produktów producenci powinni:
• zachować krótki skład
• stosować naturalne surowce 

pochodzące ze sprawdzo-
nych, certyfikowanych źródeł

• nie stosować sztucznych 
ulepszaczy
Badania pokazują, że wzrasta 

również liczba konsumentów 
ceniących trend kuchni wegań-
skiej, dlatego istnieje również 
potrzeba stosowania roślinnych 
zamienników znanych dotąd 
produktów. Innym kierunkiem 
rozwoju staje się także zamiana 
opakowań wykonanych z two-
rzyw sztucznych na papierowe 
lub wyprodukowanych w spo-
sób zrównoważony. Takie dzia-
łania proekologiczne będą rów-
nież miały wpływ na pozytywny 
wizerunek firmy.
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ANALIZA RYNKU 
MLEKA I PRZETWORÓW 

MLECZNYCH
Statystyczny Polak konsumuje ponad 220 litrów produktów mlecznych każdego 
roku. Wśród najważniejszych produktów z tego sektora, obok mleka, znajdują się 
między innymi sery, twarogi, śmietana, jogurty czy masło. Mleko i wyroby mleko 
pochodne są podstawowymi produktami żywnościowymi i stanowią strategiczną 
część w handlu artykułami spożywczymi. Jak dziś branża mleczarska radzi sobie 

z obecnymi wyzwaniami rynku?

MARKETHUB

Aktualnie Polska jest 
w pierwszej trójce naj-
większych producentów 

mleka i śmietany w Unii Euro-
pejskiej – za Niemcami i Francją. 
Należymy również do czołówki 
światowych producentów serów 
i twarogów, przed nami są tylko 
USA, Niemcy, Francja, Włochy 
i Niderlandy. Według GUS war-
tość polskiej produkcji sprze-
danych wyrobów mleczarskich 

w 2021 r. wyniosła 37 194 895,8, 
z czego mleko i przetwory mlecz-
ne to 35 286 323,8 (w tys. zł.). 
Głównymi wyrobami tego sek-
tora spożywczego są sery twaro-
gowe (51 proc. udziału) oraz sery 
podpuszczkowe dojrzewające 
(37 proc.).

Podobnie jak w innych gałę-
ziach przemysłu spożywczego, 
rynek mleka i wyrobów mlecz-
nych także reaguje na aktualną 

sytuację geopolityczną. Wyraźnie 
jest to widoczne m.in. w staty-
stykach cenowych, ponieważ od 
początku br. ceny skupu mleka 
w Polsce dynamicznie rosły. Jak 
podaje Zintegrowany System 
Rolniczej Informacji Rynkowej 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, na początku września br. 
cena sprzedaży netto mleka spo-
żywczego UHT (3,2 proc.. tłusz-
czu) wyniosła średnio 3,17 zł/kg. 

Jest to wzrost o 2 proc. więcej 
niż miesiąc wcześniej oraz o 42,5 
proc. więcej niż w analogicznym 
okresie roku 2021. Jednocześnie 
analitycy o PKO BP oszacowali, iż 
zysk branży przetwórstwa mle-
ka w pierwszej połowie 2022 r. 
zwiększył się 3,6 – krotnie w rela-
cji rocznej. Największą dynamikę 
cen zaobserwowano w przypad-
ku masła, tutaj wzrost cen wy-
niósł o ponad 58 proc. w stosunku 

RAPORT RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE  |  Wydanie specjalne52

www.markethub.pl


do roku poprzedniego oraz od-
tłuszczonego mleka w proszku – 
56 proc..

Liderzy rynku
W czołówce polskich producen-
tów wyrobów mleczarskich znaj-
dują się kolejno: Grupa Mleko-
vita (będąca również liderem tej 
branży w całej Europie Środko-
wo-Wschodniej), Grupa Polmlek, 
Mlekpol SM, Piątnica OSM oraz 
Łowicz OSM. W ofercie polskich 
producentów nie brakuje pro-
duktów, które cechuje gwaran-
towany, niezmienny smak oraz 
jakość. Do rejestru Chronionych 
Nazw Pochodzenia i Chronionych 
Oznaczeń Geograficznych zostały 
wpisane: Bryndza podhalańska, 
Oscypek, Redykołka, Wielkopol-
ski ser smażony, Ser koryciński 
swojski.

Polski rynek przetwórstwa 
mlecznego na tle Unii 
Europejskiej
W lipcu 2022 polscy producenci 
wyprodukowali o 5,8 proc. więcej 
surowego mleka niż w analogicz-
nym miesiącu poprzedniego roku, 
co stanowi największy wzrost 
produkcji wśród wszystkich 
państw unijnych. Jednocześnie 
analitycy wskazują, iż na skutek 
rosnących cen wartość polskie-
go eksportu produktów mle-
czarskich coraz szybciej rośnie. 
W drugim kwartale br. eksport 
zwiększył się o 50 proc. r/r wobec 
+41 proc. r/r w I kwartale 2022 r. 
Najszybsze tempo utrzymuje się 
w przypadku polskiego eksportu 
masła (+48 proc. r w drugim kwar-
tale 2022 i +63 proc. w pierwszym 
kwartale 2022).

Głównymi kierunkami ekspor-
tu produktów mlecznych z Polski 
w 2021 r. były kraje: Niemcy (19 
proc. wartości), Czechy (7 proc.), 
Włochy (5 proc.) i Niderlandy (5 
proc.), Wielka Brytania (5 proc.), 
Chiny (5 proc.) i Algieria (4 proc.).

Dzisiejsze zagrożenia dla 
rynku mleka
Aktualna sytuacja rynkowa pol-
skiego przetwórstwa mlecznego 

nie jest jednak wolna od zagro-
żeń, ponieważ istnieje wiele czyn-
ników, które mogą ją zakłócić. 
Jednym z nich jest rosyjska agre-
sja na Ukrainie, która z pewno-
ścią ograniczy tempo sprzedaży. 
Ukraina jest dla Polski ważnym 
partnerem handlowym, ponieważ 
11 proc. naszego eksportu serów 
i twarogów w 2021 r. odbyło się 
właśnie w tym kierunku.

Wśród innych czynników ma-
jących wpływ na rynek mleka wy-
mienia się również stale rosnącą 
inflację (która może oddziaływać 
na spadek spożycia produktów 
mleczarskich) oraz zwiększają-
ce się koszty nośników energii 
– gazu i energii elektrycznej. Na-
tomiast, jak podaje prezes Związ-
ku Polskich Przetwórców Mleka 
– Marcin Hydzik, w przypadku 
ograniczenia dostaw energii do 
zakładów, trwających dłużej niż 
2-3 dni, istnieje duże ryzyko wy-
stąpienia poważnej sytuacji kry-
zysowej.

Trendy na rynku mleka
Producenci branży mleczarskiej 
odpowiadają na potrzeby konsu-
mentów Powszechnie uważa się, 
iż zawirowania gospodarcze czy 
polityczne nie staną się dla rynku 
przetworów mlecznych poważ-
nym zagrożeniem, ze względu 
na jego stabilną pozycję wśród 
produktów spożywczych. Jest 
ona ugruntowana przekonaniem 
konsumentów o tym, że przetwo-
ry mleczne pomagają zapobiegać 
wielu chorobom, zwiększają od-
porność, mają działanie probio-
tyczne, jak również odgrywają 
bardzo ważną rolę w profilaktyce 
wielu chorób. Mimo to, podobnie 
jak w niemal każdej dziedzinie na-
szego życia, również tutaj zmie-
niają się niektóre preferencje 
i oczekiwania konsumentów. Jak 
reagują na nie producenci?
1. Umieszczają na swoich pro-

duktach symbol niebieskiej 
kropli z białym listkiem, ozna-
czający „Czystą etykietę”. 

Klienci coraz częściej zwraca-
ją uwagę na listę składników 
i wartości odżywczych, kraj 
pochodzenia produktu oraz 
proces produkcji.

2. Stale urozmaicają szeroką 
gamę smaków wśród swo-
ich produktów, np. serków do 
smarowania, jogurtów, dese-
rów, a nawet mleka.

3. Tworzą linie produktów o ob-
niżonej alergiczności.

4. Wykazują proekologiczne 
działanie, zarówno poprzez 
sposób pozyskiwania surowca, 
jak i opakowań, odpowiadając 
tym samym na potrzeby kon-
sumentów stawiających na 
żywność naturalną.

5. Coraz częściej umieszczają na 
opakowaniach różnego typu 
symbole posiadanych certyfi-
katów i zaświadczeń, zwraca-
jące uwagę na ich pozytywny 
wkład w ochronę środowiska 
i zmniejszenie śladu węglowe-
go
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Branża opakowań w czasie 
gospodarczego spowolnienia

Producenci opakowań po udanym zeszłym roku i pierwszej połowie br. szykują się na 
gospodarcze spowolnienie. Rosnące koszty surowców, gazu i prądu uderzają w marże 

i rentowność. Z drugiej strony słabnący wraz ze wzrostem gospodarczym popyt 
powoduje, że możliwość podwyższania cen jest ograniczona.

ŹRÓDŁO: BIURO PRASOWE SANTANDER BANK POLSKA

Po 10 miesiącach 2022 
roku analitycy Santander 
Bank Polska szacują dyna-

mikę wzrostu wartości produkcji 
sprzedanej branży opakowań na 
około 19,4 proc.. Jest to bardzo 
podobne tempo wzrostu do bar-
dzo udanego 2021 roku. Jednak 
wtedy wzrost cen odpowiadał za 
około 50-60 proc. wzrostu całej 
branży, w tym roku rosnące ceny 
to w zasadzie cały wzrost obro-
tów branży.

- Jeśli z analizowanych danych 
wyłączymy wzrost cen, okazu-
je się, że już od czerwca mamy 
do czynienia z ujemną dynamiką 
i słabnącym popytem. Sytuacja 
w poszczególnych segmentach 
jest mocno zróżnicowana. We-
dług naszych szacunków naj-
szybciej rośnie sprzedaż opako-
wań drewnianych i metalowych 
po około 40 proc.. Znacznie 
niższa jest dynamika sprzedaży 
opakowań szklanych, bo jest to 
18-20 proc., z papieru i tektury, 
która wynosi około 16-18 proc. 

i z tworzyw na poziomie około 13-
15 proc. – wyjaśnia Maciej Nałęcz, 
analityk sektorowy Santander 
Bank Polska.

Od końca 2 kwartału 2022 
roku tworzywa sztuczne dla 
branży opakowań są najtańsze 
w relacji do ropy od początku 
pandemii. Wskazuje to na zmniej-
szenie marż petrochemicznych 
oraz słabnący popyt po stronie 
przetwórców. Mimo spadkowe-
go trendu kosztu surowca, mar-
że producentów tych opakowań 
są w trendzie spadkowym. Po-
mimo dużego wzrostu popytu 
w ostatnich latach, także marże 
producentów opakowań z papie-
ru i tektury ustępują pod presją 
surowcową, chociaż w wyraźnie 
mniejszym stopniu.

Gwałtowny wzrost cen gazu 
wynikający z napięć podażowych 
uderza w zasadzie we wszystkie 
segmenty krajowej i unijnej go-
spodarki. Od pewnego poziomu 
pomimo wzrostu kosztów ocze-
kiwania cenowe firm wyraźnie 

hamują, ponieważ przy tak wy-
sokich cenach popyt zaczyna 
szybko spadać. Największą wraż-
liwość cenową wykazuje segment 
opakowań z papieru i tektury, 
najmniejszą – opakowania me-
talowe. Wysokie ceny gazu mają 
największe przełożenie na sy-
tuację finansową producentów 
opakowań szklanych, a najmniej 
dotykają producentów opakowań 
z tworzyw sztucznych. W 2023 
roku zdaniem analityków San-
tander Bank Polska oczekiwania 
cenowe producentów opakowań 
pozostaną wysokie.

- Analiza oczekiwań cenowych 
producentów daje nam pośred-
nio wgląd w siłę przetargową firm 
w poszczególnych segmentach. 
Gwałtowny wzrost cen gazu był 
pośrednio lub wprost decydują-
cym czynnikiem cenotwórczym 
zarówno w 2021 jak i w 2022 roku, 
stąd właśnie na cenach gazu opie-
ramy naszą analizę. Widać wyraź-
nie jak popyt na początku 2021 
roku dał producentom opakowań 

dużą siłę w kształtowaniu cen. Wi-
dzimy też, że w 4 kwartale 2022 
efekt ten wyczerpał się w całości 
lub w dużej części – mówi Maciej 
Nałęcz, analityk sektorowy San-
tander Bank Polska.

Nastroje poprawiają się, ale 
czy na długo? 
Pierwszą reakcją firm na wybuch 
wojny na Ukrainie był spadek 
indeksów koniunktury odzwier-
ciedlający wzrost niepewności, 
jednak dość szybko powrócił 
optymizm. Efekty gospodarcze 
wojny uwidoczniły się w pełni 
dopiero w drugim półroczu 2022, 
szczególnie w indeksach obejmu-
jących producentów opakowań 
zauważalny jest dużo większy pe-
symizm niż po stronie ich odbior-
ców. Odczyty za październik były 
„w pół drogi” między poziomami 
notowanymi w czasach dobrej ko-
niunktury a pełnym lockdownem.

Listopad przyniósł pewną po-
prawę nastrojów, największą od-
notowali producenci wyrobów 
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z papieru (+8,1 pkt m/m) oraz 
wyrobów niemetalicznych (+5 
pkt m/m). Także indeks odbior-
ców opakowań w listopadzie 
odnotował drugi z rzędu miesiąc 
poprawy nastrojów, przełamując 
złą passę widoczną od maja. Naj-
większa poprawa nastrojów była 
widoczna w przemyśle farmaceu-
tycznym i spożywczym. 

Eksport oparty o palety 
i opakowania z drewna
Od początku roku polska branża 
opakowań bardzo dobrze sobie 
radziła pod względem eksportu. 
Pierwsza połowa roku to dyna-
miczny wzrost sprzedaży na rynki 
zagraniczne, jednak od maja trend 
ten został zatrzymany. Warto-
ściowo eksport wzrósł w cią-
gu trzech kwartałów 2022 roku 
o bardzo wysokie 30 proc. rdr. Ob-
raz jest jednak zróżnicowany po-
między segmentami. Najszybszy 

wzrost widać w opakowaniach 
z drewna, dominują palety, co 
jest związane z zastępowaniem 
dostaw zza wschodniej granicy, 
które docierały na rynek UE przed 
wojną. Poniżej średniej dla branży 
rósł eksport opakowań z tworzyw 
sztucznych i aluminium.

Po wyłączeniu efektu wzrostu 
cen, eksport opakowań wzrósł 
o około 5 proc.. Jednak po odli-
czeniu opakowań drewnianych, 
które stanowią blisko 50 proc. ca-
łego eksportu branży pod wzglę-
dem wagi, sprzedaż zagraniczna 
jest na poziomie z ubiegłego roku.

Inwestycje branży 
opakowań ciągle rosną
Producenci opakowań w Polsce 
wciąż inwestują i to inwestu-
ją bardzo dużo, jeśli porównać 
to do zagranicznych konkuren-
tów z branży. W 2021 roku fir-
my wytwarzające opakowania 

zainwestowały rekordowe 3,7 
mld PLN, czyli aż o 36 proc. więcej 
niż średnia z poprzednich 5 lat.

Jednak korygując dane o in-
westycje odtworzeniowe, od 
opublikowania mapy drogowej 
dla gospodarki obiegu zamknię-
tego w 2015 roku nakłady inwe-
stycyjne branży są w trendzie 
spadkowym. Wyjątkiem jest 
segment opakowań z papieru 
i tektury, który najbardziej ko-
rzysta ze zmian w świadomości 
ekologicznej firm i konsumentów. 
Spadek jest szczególnie wyraźny 
w segmencie opakowań z two-
rzyw sztucznych, to tu występuje 
największa niepewność regula-
cyjna, na co składa się również 
duże opóźnienie w przenoszeniu 
unijnych dyrektyw do krajowego 
prawodawstwa.

Jednak w najbliższym czasie 
firmy z sektora mogą także być 
beneficjentami nowych regulacji. 

Zmiany w przepisach wymagają 
od firm podnoszenia środków 
na badania i rozwój m.in w za-
kresie ekoprojektowania. Chodzi 
o przystosowanie produktów do 
recyklingu lub ponownego wy-
korzystania już na etapie projek-
tu opakowania. W tym zakresie 
środki unijne są bardzo dobrze 
dopasowane do potrzeb firm – 
nie tylko wspierają firmy w ob-
szarach, gdzie stoi przed nimi 
najwięcej wyzwań regulacyjnych, 
ale pomagają też zmniejszyć 
ryzyko inwestycyjne poprzez 
dopłaty. Dodatkowym atutem 
polskiego sektora opakowań jest 
jego rozdrobnienie, dzięki czemu 
duża część firm kwalifikuje się 
do programów skierowanych dla 
MŚP. Co więcej, do wyboru firm 
są działania wpisane w szereg 
programów, co oznacza, że bran-
ża wcale nie musi czekać na ak-
ceptację KPO.
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Większość Polaków do-
strzega wartość, jaką 
niesie za sobą zwrot 

ku ekologii w branży opakowań 
i docenia firmy wprowadzające 
bardziej ekologiczne rozwiązania. 
Ponad połowa badanych uważa, 
że rodzaj surowca zastosowa-
nego w opakowaniach, w jakie 
marka pakuje swoje produkty, 
stanowi istotny lub bardzo istot-
ny dowód zaangażowania w ideę 
zrównoważonego rozwoju 
i ochrony środowiska (52 proc.). 
Za najbardziej ekologiczne ma-
teriały opakowań badani uznają 
papier lub karton (52 proc.) oraz 
szkło (30 proc.), co może stano-
wić istotną informację dla pol-
skich przedsiębiorców.

- Dziś możemy śmiało powie-
dzieć, że ekologiczne trendy za-
stają nas producentów opakowań 
kartonowych w dobrej sytuacji. 
Pod tym względem polscy pro-
ducenci opakowań wyróżniają 
się pozytywnie na tle branży opa-
kowań w całej Unii Europejskiej. 

Ekorozwój firm niewątpliwie bę-
dzie wyzwaniem najbliższych lat. 
Do zachodzących zmian z pewno-
ścią będą musiały dopasować się 
przedsiębiorstwa, wprowadzając 
nowsze i bardziej ekologiczne 
technologie. – komentuje Grze-
gorz Łajca, prezes zarządu Ako-
mex Group.

Stopniowe odchodzenie od 
wykorzystywania szkodliwych 
surowców i zastępowanie ich 
bardziej ekologicznymi rozwiąza-
niami ma już miejsce we Francji, 
gdzie wprowadzono zakaz sprze-
daży owoców i warzyw w plasti-
kowych opakowaniach. Zwrot 
ku zielonej zmianie w branży 
opakowań znajduje swoje po-
parcie również wśród polskich 
konsumentów - zdecydowana 
większość z nich opowiada się 
za wprowadzeniem podobnych 
przepisów na krajowym rynku (65 
proc.).

Pomimo tego, że Polacy chęt-
nie wybierają opakowania wyko-
nane z materiałów ekologicznych 

i opowiadają się za ograniczeniem 
wykorzystywania opakowań wy-
konanych z plastiku, nie są skłon-
ni do ponoszenia w związku z tym 
znacznych kosztów. Prawie 30 
proc. badanych nie byłoby w sta-
nie zapłacić więcej za warzywa, 
owoce czy leki pakowane w bar-
dziej ekologiczne materiały, a 39 
proc. respondentów zapłaciłoby 
cenę wyższą o maksymalnie 10 
proc.. Podobne opinie Polaków 
dotyczą dopłaty do ekologicz-
nych urządzeń i usług – 35 proc. 
z nich deklaruje, że nie jest na to 
gotowa, natomiast 41 proc. jest 
w stanie dopłacić do takiego roz-
wiązania, jeśli różnica w cenie nie 
przekroczy 10 proc.

- Polacy chcą dbać o środowi-
sko, ale jednocześnie nie chcą po-
nosić w związku z tym istotnych 
obciążeń finansowych. Niemal 65 
proc. badanych respondentów 
jest gotowych wydać więcej pie-
niędzy na towar przyjazny środo-
wisku. Jednak dla około 40 proc. 
z nich, nieprzekraczalną barierą 

jest różnica w cenie wynosząca 
do 10 proc.. Cena wciąż jest zatem 
jednym z kluczowych czynników 
determinujących decyzje zakupo-
we – komentuje Emila Biernaciak, 
redaktorka Enerad.pl

Nota metodologiczna:
Badanie zostało przeprowadzone 
na reprezentatywnej próbie miesz-
kańców Polski. Próba badawcza 
została dobrana w sposób war-
stwowo-losowy, tak aby zapew-
nić zróżnicowanie respondentów 
pod względem podstawowych 
cech demograficznych (płeć, wiek, 
miejsce zamieszkania, wykształce-
nie). Łącznie zebrano 1583 wywia-
dy. Badanie zostało realizowane 
w dniach 13.10-19.10.2022 r. przez 
agencję SW Research metodą wy-
wiadów online (CAWI) na panelu 
internetowym SW Panel. Pełny ra-
port z IV fali badania jest do pobra-
nia na stronie internetowej agencji 
Badań Rynku i Opinii SW Research 
w zakładce „Raporty” (https://
swresearch.pl/raporty).

Zielona zmiana  
w branży opakowań?

Rozbudowany system kaucyjny w Niemczech czy zakaz 
sprzedaży owoców i warzyw w plastikowych opakowaniach we 

Francji to przykłady działań podejmowanych przez państwa 
Europy Zachodniej w trosce o stan środowiska naturalnego. 
Czy Polacy są gotowi na wprowadzenie podobnych zmian 
w branży opakowań? Agencja SW Research zapytała o to 

w 4 edycji „EKOBarometru”.
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Gotówka, karta  
czy online?

W biznesach sieciowych od początku 2019 roku to gotówka, a od września 
karta płatnicza były najchętniej wybieranymi metodami opłacania 

rachunków. Pierwszy lockdown wprowadził znaczny zwrot w kierunku 
płatności online, które stały się w tamtym momencie najpopularniejsze, 
choć był to krótkotrwały trend. Otwarcie gastronomii w maju 2020 roku 

spowodowało upowszechnienie się płatności kartą, które utrzymuje się aż 
do maja 2022. Płatności online ponownie zwiększyły swój udział w trakcie 
drugiego lockdownu, wyprzedając płatności gotówkowe, jednak tylko do 

końcówki kwietnia 2021 roku.

RAPORT POSBISTRO: GOTÓWKA, KARTA, PŁATNOŚCI ONLINE. JAK RADZĄ SOBIE BIZNESY 
INDYWIDUALNE I SIECIOWE OD POCZĄTKU PANDEMII? 

RAPORT RYNEK PRODUCENTÓW, DOSTAWCÓW ŻYWNOŚCI I WYPOSAŻENIA

Gotówka
W przypadku porównania danych 
dotyczących udziału gotówki 
w transakcjach, wykresy wska-
zują, że od początku roku 2019 ta 
metoda płatności była popular-
niejsza w biznesach wielolokalo-
wych. Natomiast wraz z ogłosze-
niem obu lockdownów, płatności 
gotówkowe stały się popularniej-
sze w lokalach indywidualnych. 
Największa zmiana miała miejsce 
w okolicach maja 2020 roku - 
wówczas w biznesach sieciowych 
realizowano aż o około 35 proc. 
transakcji mniej niż w biznesach 
z jednym lokalem gastronomicz-
nym. Można powiedzieć, że ten 
odwrócony trend utrzymywał się 
mniej więcej do I kwartału roku 

2022 (z małymi przerwami). Po 
tym okresie lokale sieciowe wró-
ciły do przodowania w transak-
cjach gotówkowych.

Karta
Porównując do siebie zestawienie 
płatności kartą i płatności gotówką 
od początku 2019 do październi-
ka 2020 roku, można powiedzieć, 
że obserwujemy tutaj odwrotny 
trend. Opłacanie zamówienia kar-
tą było popularniejsze w lokalach 
indywidualnych, aż do początku 
pierwszego lockdownu. Wówczas 
nastąpił znaczny wzrost i to bizne-
sy sieciowe wysunęły się na pro-
wadzenie w zaledwie półtora mie-
siąca po wprowadzeniu zamknięcia 
gastronomii 14 marca 2020 roku. 

Na początku maja 2020 roku było 
to już o 30 proc. więcej płatności 
kartą niż w biznesach indywidu-
alnych. Ta znacząca zmiana była 
zapewne powiązana z zaleceniami 
Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi 
wprowadzania płatności bezkon-
taktowych, które miały ograniczyć 
przenoszenie się koronawirusa. Co 
ciekawe, taki skok nie powtórzył 
się już przy drugim lockdownie. Od 
jesieni 2020 roku to biznesy indy-
widualne realizują więcej płatności 
za pomocą karty, choć różnice nie 
są już tak znaczące – wahają się od 
-5 proc. do -10 proc.

Online 
Porównanie udziału płatno-
ści online wskazuje, że przed 

pierwszym lockdownem ciężko 
było określić w którym z dwóch 
typów biznesów częściej reali-
zuje się sprzedaż za pomocą tej 
metody płatności. Natomiast 
od ogłoszenia pierwszego lock-
downu w marcu 2020 roku to 
biznesy wielolokalowe zaczę-
ły realizować więcej zamówień 
opłaconych online niż biznesy 
indywidualne. Może się to wią-
zać z większą świadomością i siłą 
działań marketingowych w przy-
padku gastronomii sieciowej, 
która potrafiła szybko przesta-
wić się na zamawianie przez in-
ternet i udostępnianie klientom 
możliwości opłacania rachunków 
online. Pojedyncze biznesy ga-
stronomiczne skupiają się raczej 
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Płatność kartą - porównanie biznesów wielolokalowych (5+) do jednolokalowych

5. Karta - udział form płatności w ogólnej sprzedaży

Porównując do siebie zestawienie płatności kartą i płatności gotówką od początku 2019 do
października 2020 roku, można powiedzieć, że obserwujemy tutaj odwrotny trend. Opłacanie
zamówienia kartą było popularniejsze w lokalach indywidualnych, aż do początku pierwszego
lockdownu. Wówczas nastąpił znaczny wzrost i to biznesy sieciowe wysunęły się na prowadzenie w
zaledwie półtora miesiąca po wprowadzeniu zamknięcia gastronomii 14 marca 2020 roku. Na początku
maja 2020 roku było to już o 30% więcej płatności kartą niż w biznesach indywidualnych. Ta znacząca
zmiana była zapewne powiązana z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, dotyczącymi wprowadzania
płatności bezkontaktowych, które miały ograniczyć przenoszenie się koronawirusa.

Co ciekawe, taki skok nie powtórzył się już przy drugim lockdownie. Od jesieni 2020 roku to biznesy
indywidualne realizują więcej płatności za pomocą karty, choć różnice nie są już tak znaczące - wahają
się od -5% do -10%.

Płatności online - porównanie biznesów wielolokalowych (5+) do jednolokalowych

6. Płatności online - udział form płatności w ogólnej sprzedaży

Porównanie udziału płatności online wskazuje, że przed pierwszym lockdownem ciężko było określić w
którym z dwóch typów biznesów częściej realizuje się sprzedaż za pomocą tej metody płatności.
Natomiast od ogłoszenia pierwszego lockdownu w marcu 2020 roku to biznesy wielolokalowe zaczęły
realizować więcej zamówień opłaconych online niż biznesy indywidualne. Może się to wiązać z większą
świadomością i siłą działań marketingowych w przypadku gastronomii sieciowej, która potrafiła szybko
przestawić się na zamawianie przez internet i udostępnianie klientom możliwości opłacania rachunków
online. Pojedyncze biznesy gastronomiczne skupiają się raczej na zamówieniach opłacanych na
miejscu lub przy odbiorze. 

(Uwaga - wykres został wyjątkowo zamieszczony na kolejnej stronie)

posbistro.com

Przyglądając się lokalom bez obsługi kelnerskiej w wybranym ujęciu czasowym, wyraźnie widać, że to
w biznesach jednolokalowych średnia wartość transakcji była wyższa. Największą, bo aż niemal 50%
przewagę nad lokalami sieciowymi można było zaobserwować w trakcie pierwszego lockdownu -
między kwietniem a majem roku 2020. Natomiast pomiędzy dwoma okresami zamknięcia gospodarki
to biznesy wielolokalowe zaczęły odnotowywać wyższą średnią wartość rachunku. 

Możliwe, że widoczny trend wynika z polityki cenowej lokali sieciowych, które ze względu na większą
liczbę punktów gastronomicznych mogą nawiązywać korzystniejsze warunki współpracy np. z
dostawcami, a przez to oferować dania w niższych cenach. Natomiast indywidualne lokale cały swój
zysk czerpią z pojedynczej lokalizacji, przez co starają się wygenerować wyższe przychody, co może
wpływać na cenę dań lub zachęcanie do poszerzania zamówień przez klientów. Należy pamiętać, że
mówimy o lokalach bez obsługi kelnerskiej - a więc food-truckach, lodziarniach czy małych punktach
gastronomicznych.

4. Gotówka - udział form płatności w ogólnej sprzedaży

Płatność gotówką - porównanie biznesów wielolokalowych (5+) do jednolokalowych

W przypadku porównania danych dotyczących udziału gotówki w transakcjach, wykresy wskazują, że
od początku roku 2019 ta metoda płatności była popularniejsza w biznesach wielolokalowych.
Natomiast wraz z ogłoszeniem obu lockdownów, płatności gotówkowe stały się popularniejsze w
lokalach indywidualnych. Największa zmiana miała miejsce w okolicach maja 2020 roku - wówczas w
biznesach sieciowych realizowano aż o około 35% transakcji mniej niż w biznesach z jednym lokalem
gastronomicznym.

Można powiedzieć, że ten odwrócony trend utrzymywał się mniej więcej do I kwartału roku 2022 (z
małymi przerwami). Po tym okresie lokale sieciowe wróciły do przodowania w transakcjach
gotówkowych.   
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7. Porównanie wszystkich trzech form płatności - 
gotówka, karta, online

Udział trzech form płatności - trend w biznesach wielolokalowych (5+)

W biznesach sieciowych od początku 2019 roku to gotówka, a od września karta płatnicza były
najchętniej wybieranymi metodami opłacania rachunków. Pierwszy lockdown wprowadził znaczny
zwrot w kierunku płatności online, które stały się w tamtym momencie najpopularniejsze, choć był to
krótkotrwały trend. Otwarcie gastronomii w maju 2020 roku spowodowało upowszechnienie się
płatności kartą, które utrzymuje się aż do maja 2022. Płatności online ponownie zwiększyły swój udział
w trakcie drugiego lockdownu, wyprzedając płatności gotówkowe, jednak tylko do końcówki kwietnia
2021 roku.
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Udział trzech form płatności - trend w biznesach wielolokalowych (5+)

W biznesach sieciowych od początku 2019 roku to gotówka, a od września karta płatnicza były
najchętniej wybieranymi metodami opłacania rachunków. Pierwszy lockdown wprowadził znaczny
zwrot w kierunku płatności online, które stały się w tamtym momencie najpopularniejsze, choć był to
krótkotrwały trend. Otwarcie gastronomii w maju 2020 roku spowodowało upowszechnienie się
płatności kartą, które utrzymuje się aż do maja 2022. Płatności online ponownie zwiększyły swój udział
w trakcie drugiego lockdownu, wyprzedając płatności gotówkowe, jednak tylko do końcówki kwietnia
2021 roku.
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Biznesy jednolokalowe odnotowały mniejsze zawirowania, jeśli chodzi o rodzaje form płatności.
Najciekawsze zmiany rozegrały się w trakcie pierwszego lockdownu, gdy płatności online przez krótki
okres zrównały się z płatnościami gotówką. Następnie w maju 2020 roku gotówka chwilowo stała się
popularniejszą metodą płatności niż karta. Jednak już w miesiąc później karty płatnicze objęły pozycję
lidera w tym zestawieniu, którą utrzymują do połowy roku 2022.

Patrząc na oba wykresy przedstawiające udział wszystkich trzech form płatności (gotówki, kart
płatniczych i płatności online), sporządzone dla wielolokalowych i jednolokalowych biznesów
gastronomicznych można wyróżnić podobne trendy - np. upowszechnienie się płatności online w
trakcie obu lockdownów z równoczesnym spadkiem popularności gotówki.

Porównując dane można zauważyć, że to biznesy jednolokalowe zanotowały dużo wyższy skok udziału
gotówki pod koniec pierwszego lockdownu. Natomiast w lokalach sieciowych w czasie pierwszego
zamknięcia gastronomii płatności online miały procentowo większy udział niż w biznesach
indywidualnych - ten skok powtórzył się również w trakcie drugiego lockdownu. W obu tych okresach
płatności online przewyższały gotówkę, czego nie odnotowano w lokalach z jednym punktem
gastronomicznym.

Jako, że w trakcie obu lockdownów to w lokalach sieciowych częściej korzystano z płatności online,
można wysunąć wniosek, że przedsiębiorstwa te już przed wybuchem pandemii miały dobrze
opracowane systemy do zamówień online i dobrze komunikowały je swoim klientom.

Na kolejnej stronie zamieściliśmy wykresy, na których przyjrzeliśmy się bliżej udziałowi rachunków
opłacanych kartami płatniczymi w określonych przedziałach czasowych. Oba wykresy prezentują
zbiorcze dane zarówno dla biznesów jedno- i wielolokalowych (5+).

Udział trzech form płatności - trend w biznesach jednolokalowych 

posbistro.com
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na zamówieniach opłacanych na 
miejscu lub przy odbiorze.

Porównanie wszystkich 
form płatności 
W biznesach sieciowych od po-
czątku 2019 roku to gotówka, a od 
września karta płatnicza, były naj-
chętniej wybieranymi metodami 
opłacania rachunków. Pierwszy 
lockdown wprowadził znaczny 
zwrot w kierunku płatności on-
line, które stały się w tamtym 
momencie najpopularniejsze, 
choć był to krótkotrwały trend. 
Otwarcie gastronomii w maju 
2020 roku spowodowało upo-
wszechnienie się płatności kartą, 
które utrzymuje się aż do maja 
2022. Płatności online ponownie 
zwiększyły swój udział w trakcie 
drugiego lockdownu, wyprzeda-
jąc płatności gotówkowe, jednak 
tylko do końcówki kwietnia 2021 
roku.

Biznesy jednolokalowe odno-
towały mniejsze zawirowania, 
jeśli chodzi o rodzaje form płat-
ności. Najciekawsze zmiany ro-
zegrały się w trakcie pierwszego 
lockdownu, gdy płatności online 

przez krótki okres zrównały się 
z płatnościami gotówką. Następ-
nie w maju 2020 roku gotówka 
chwilowo stała się popularniej-
szą metodą płatności niż karta. 
Jednak już miesiąc później karty 
płatnicze objęły pozycję lidera 
w tym zestawieniu, którą utrzy-
mują do połowy roku 2022. Pa-
trząc na oba wykresy przedsta-
wiające udział wszystkich trzech 
form płatności (gotówki, kart 
płatniczych i płatności online), 
sporządzone dla wielolokalo-
wych i jednolokalowych bizne-
sów gastronomicznych, można 
wyróżnić podobne trendy - np. 
upowszechnienie się płatności 
online w trakcie obu lockdow-
nów z równoczesnym spadkiem 
popularności gotówki.

Porównując dane, można za-
uważyć, że to biznesy jednolo-
kalowe zanotowały dużo wyższy 
skok udziału gotówki pod koniec 
pierwszego lockdownu. Nato-
miast w lokalach sieciowych 
w czasie pierwszego zamknię-
cia gastronomii płatności online 
miały procentowo większy udział 
niż w biznesach indywidualnych 

- ten skok powtórzył się również 
w trakcie drugiego lockdownu. 
W obu tych okresach płatności 
online przewyższały gotówkę, 
czego nie odnotowano w lokalach 
z jednym punktem gastronomicz-
nym.

Jako, że w trakcie obu lock-
downów to w lokalach sieciowych 
częściej korzystano z płatności 
online, można wysnuć wniosek, 

że przedsiębiorstwa te już przed 
wybuchem pandemii miały do-
brze opracowane systemy do za-
mówień online i dobrze komuni-
kowały je swoim klientom.

Dane pochodzą z raportu „Go-
tówka, karta, płatności online 
w gastronomii” , który można po-
brać w całości za darmo na stro-
nie gastronomicznej biblioteki 
POSbistro.

POSbistro to jeden z mobilnych systemów POS na tablety dla ga-
stronomii w Polsce. Pomaga restauratorom zarządzać własnym 
biznesem, kontrolować go, zwiększać sprzedaż i nieustannie się 
rozwijać. Oprócz zdalnego dostępu do danych, oprogramowanie 
POSbistro oferuje m.in. możliwość uruchomienia swojego kana-
łu do sprzedaży online, aplikację dla kierowców do usprawnienia 
dowozów i integracje z popularnymi platformami do zamawiania 
jedzenia. Wygodne rozliczenie abonamentowe pozwala dostoso-
wać liczbę licencji w zależności od potrzeb lub zawiesić płatności 
w przypadku lokali sezonowych.
POSbistro nieustannie poszerza ogólnodostępną bazę wiedzy na 
temat prowadzenia i zarządzania gastronomią, poprzez tworzenie 
poradników czy organizowanie webinariów z ekspertami z bran-
ży, a klienci mogą liczyć na darmowe szkolenia utrwalające ich 
znajomość obsługi systemu. 
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Czekamy na stabilizację 
rynku

ALEKSANDRA DOJNIKOWSKA  
WSPÓŁWŁAŚCICIELKA BUŁKĘ PRZEZ BIBUŁKĘ, POLLYPIZZA 

NEOPOLITAN, BAKEN

Każdy rok od 2020 przy-
nosi nam jakieś nie-
spodzianki i nie są one 

z kategorii tych miłych. 
Co roku mierzymy 
się trudnościa-
mi w naszej 
branży. Pan-
demia, woj-
na, inflacja. 
To mocno 
weryfikuje 
nasz biz-
nes i zmusza 
nas do bardzo 
skrupulatnej ana-
lizy kosztów i dbania 
o naprawdę każdy szczegół, jeśli 
chodzi o codzienne prowadze-
nie restauracji. Z drugiej strony, 

możemy się cieszyć, że Goście 
wciąż tłumnie odwiedzają war-
szawską gastronomię. Kolejki, aby 

zjeść śniadanie czy pizzę 
są nadal widoczne 

i to mocno cieszy. 
Jeśli pa-

trzę na nasze 
k o n c e p t y , 
to analiza 
kosztów jest 
priorytetem 

na ten rok. 
Mocno analizu-

jemy ceny u na-
szych dostawców 

i wybieramy to, co jest 
korzystniejsze. Czy to w przy-
padku warzyw, chemii czy nabia-
łu. Te decyzje są podejmowane 

GŁOS RYNKU

każdego dnia, podczas składania 
zamówień. Nie robimy porów-
nań raz na miesiąc czy co tydzień, 
codziennie decydujemy, u kogo 
składamy zamówienia. Pozwala 
nam to oszczędzić naprawdę spo-
re kwoty w ciągu danego miesią-
ca. Co ciekawe, nie robimy tego 
ręcznie, tylko mamy przyjem-
ność testować genialną aplikację 
StockEasy – porównywarkę cen – 
dzięki której widzimy co rano, kto 
jakie ma ceny i składamy zamó-
wienie tam, gdzie jest taniej. Ten 
system najbardziej sprawdza się 
przy produktach podstawowych, 
szybko rotujących, dostępnych 
u wielu dostawców.

W przypadku Pollypizza i Ba-
ken, gdzie produkt jest kluczowy, 
znaczenie ma jego pochodzenie 
i najwyższa jakość, nie mamy nie-
stety palety produktów do wybo-
ru. Mamy na przykład swój jedy-
ny, wybrany ser mozzarella i jest 
on tak naprawdę tylko u jednego 
dostawcy, więc pole cenowych 
manewrów mocno się kurczy. 
Dlatego inwentaryzacja, kontrola 

porcji i FC oraz strat gra już tutaj 
pierwsze skrzypce. 

Myśląc o rozwoju, zwracamy 
także uwagę na przyszłe koszty 
energii. Do niedawna najbardziej 
negocjowało się czynsz i opłaty 
dodatkowe, dzisiaj może się oka-
zać, że wynajmując nowy lokal, 
za prąd w tym miejscu zapła-
cimy drugie tyle. Ratunkiem są 
stare umowy, które mają jeszcze 
w miarę korzystne warunki, któ-
re można przepisać na nowego 
najemcę. Dość smutny jest za to 
moment, kiedy trzeba podpisać 
umowę na nową taryfę, bo jak 
wszyscy wiemy, kwoty mogą być 
druzgoczące.

Dla nas ten rok będzie mocno 
analityczny, będziemy się kon-
centrować na kosztach przede 
wszystkim, na kontroli i bieżącym 
dostosowywaniu do panujących 
warunków. Mamy nadzieję na 
dalszą, tak dobrą, współpracę 
z naszymi dotychczasowymi do-
stawcami. Bardzo czekamy na 
stabilizację rynku i bardziej prze-
widywalne czasy.

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 
I WYPOSAŻENIE

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE  |  Wydanie specjalne64

www.baken.pl


Bardzo duże zainteresowanie 
autorskim systemem 

długoterminowego wynajmu 
zmywarek 

MARCIN WAJDA 
DYREKTOR KOMUNIKACJI I MARKETINGU  

WINTERHALTER

Kolejny rok, kolejny ko-
mentarz i jedno, co się 
w ogóle nie zmieniło 

to fakt, że cała branża HoReCa 
wciąż jedzie rollercoasterem, 
na który wsiadła wraz z pande-
mią Covid-19. Niestety, ta ko-
lejka górska w ogóle nie zwalnia 
i póki co nie widać przystanku 
końcowego. Podobno do każdej 
sytuacji można się przyzwyczaić 
i personalnie odnoszę wrażenie, 
że już trochę zaczęliśmy ak-
ceptować bardzo dynamicznie 
zmieniające się warunki rynko-
we. Ewidentnie jednak widać, że 
mimo iż psy szczekają, to nasza 
gastronomiczna karawana zde-
cydowanie jedzie dalej.

Patrząc z pozycji 
jednego z najlep-
szych i najbar-
dziej cenionych 
d o s t a w c ó w 
sprzętu dla 
gast ronomi , 
widzimy sporo 
zamieszania na 
rynku, wstrzy-
manych decyzji 
i n w e s t y c y j n y c h , 
przeczekiwania oraz za-
wieszonych projektów, ale ogól-
na sytuacja nie jest tak zła, jak czę-
sto przedstawiają ją ogólnopolskie 
media. Doświadczeni restauratorzy 
wciąż, mimo kryzysu, zdecydowa-
nie stawiają na najwyższą jakość, 
ale bardzo dużym, zauważalnym 
przez nas zapotrzebowaniem ze 
strony klientów jest oszczędza-
nie przez inwestowanie. Mając na 
uwadze galopujące ceny mediów, 
bardzo mocno koncentrujemy się 
na edukowaniu i pokazywaniu 

możliwości oszczędzania przez 
zmniejszenie ilości zasobów po-
trzebnych do sprawnego funkcjo-
nowania lokalu – w tym przypadku 
wody, prądu oraz chemii.

Obecnie widzimy również 
bardzo duże zainteresowanie 
naszym autorskim systemem 
długoterminowego wynajmu 
najlepszych zmywarek marki 
Winterhalter (wynajmijzmywar-
ke.pl), który jest idealną odpo-
wiedzią na pytanie, w jaki spo-
sób wyposażyć lokal w najlepszy 
sprzęt, bez konieczności pono-
szenia sporej inwestycji starto-
wej. To, co nas również cieszy 
to fakt, że klienci bardzo mocno 

zaczęli zwracać uwagę 
na generowanie 

o s z c z ę d n o ś c i 
operacyjnych 

i niwelowa-
nie strat. 
Otrzymu-
jemy co-
raz więcej 
b a r d z o 

przemyśla-
nych zapytań, 

d o t y c z ą c y c h 
chociażby idealnego 

mycia szkła bez polerowa-
nia, które znacznie odciąży per-
sonel oraz praktycznie wyelimi-
nuje zbite naczynia.

Ten rok, podobnie jak po-
przednie, będzie bardzo specy-
ficzny. Jaki będzie dla branży? 
Uważam, że mimo wszystko do-
bry, a w kolejnym raporcie będę 
w końcu miał okazję ogłosić suk-
ces w postaci dobrnięcia naszym 
rollercoasterem do przystanku 
końcowego.

R
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oraz szerokim asortymentem 
świetnych marek własnych i po-
pularnych marek znanych pro-
jektantów, i domów perfume-
ryjnych. Dzięki temu 
oraz trwałości 
naszych pro-
duktów jeste-
śmy liderem 
w Polsce. 
W Europie 
i na Bliskim 
Wschodz ie 
ADA Cosme-
tics zajmuje 
pierwsze miejsce, 
a na całym świecie 
jest w pierwszej trójce.

W branży obecnie są szczegól-
nie ważne kwestie higieny, wydaj-
ności, zrównoważonego rozwoju 
i zdolności dostawczych. ADA 
Cosmetics produkuje w sposób 
zdecentralizowany na różnych 
rynkach, dzięki czemu od 40 lat 
konsekwentnie i niezawodnie za-
opatrujemy naszych partnerów 
hotelowych. Oferowany przez 
nas system dozowania SmartCa-
reTM to ekonomiczny, przyjazny 
dla środowiska produkt, zapew-
niający maksymalne bezpieczeń-
stwo higieniczne. Smart Care nie 

tylko ogranicza odpady z tworzyw 
sztucznych i płynów nawet o 85 
proc., lecz jest także do 40 proc. 
tańszy w porównaniu z małymi 

opakowaniami. Wkład 
wystarcza na około 

trzy do czterech 
tygodni i moż-
na go wymie-
nić w ciągu 
kilku sekund. 
To wielka 
zaleta dla ho-

usekeepingu.
Ostatecznie 

przetrwają tylko 
ci dostawcy, którzy 

rzetelnie wspierają hotele 
w dostarczaniu ich gościom nie-
zapomnianych wrażeń. Jesteśmy 
bardzo dobrze przygotowani pod 
względem usług, wyboru produk-
tów, zrównoważonego rozwoju 
i zdolności dostawczych. Ponad-
to z myślą o naszych klientach 
nieustannie udoskonalamy ADA 
Cosmetics. Na przykład wkrót-
ce wprowadzimy na rynek naszą 
najbardziej zrównoważoną kolek-
cję: Think, Act & Live Responsible 
z podwójnym certyfikatem. Nasz 
bestseller Smart Care również zo-
stanie udoskonalony.
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Ważna dobra komunikacja

KLAUDIUSZ WACHOWIAK 
DYREKTOR DEPARTAMENTU ZAKUPÓW I TECHNOLOGII 

SFINKS POLSKA

Grono naszych dostawców 
nie zmieniło się znacząco 
w stosunku do poprzed-

niego roku. Jeśli chodzi o dostawy 
podstawowych grup surowców, 
jak mięso, napoje, produkty skro-
biowe etc., pracujemy w większo-
ści z tymi samymi sprawdzonymi 
dostawcami, często na bazie kil-
kuletnich kontraktów. Wśród na-
szych partnerów pojawiło 
się też kilka nowych 
firm, bo pracując 
nad menu na-
szych restaura-
cji, regularnie 
poszukujemy 
o k r e ś l o n y c h 
p r o d u k t ó w . 
P r z y g l ą d a m y 
się też nowo-
ściom, bo w branży 
spożywczo-gastrono-
micznej także dokonuje się 
postęp i pojawiają nowe techno-
logie. Coraz bogatsza i coraz wyż-
szej jakości jest zwłaszcza oferta 
produktów roślinnych i zamienni-
ków mięsa.

Na wybór dostawcy mają 
wpływ różne czynniki. Cały czas 

kluczowym dla nas elementem 
jest jednak zapewnienie przez 
dostawcę wysokiej jakości i zdol-
ność do utrzymania jej w czasie. 
Ważna jest też zawsze dobra ko-
munikacja, która przekłada się na 
jakość bieżącej współpracy i re-
agowanie na ewentualne trud-
ności, które przy dłuższej współ-
pracy są nie do uniknięcia. Jeśli po 

obu stronach współpracy 
jest elastyczność, 

empatia i do-
bra wola, to są 

one ważnymi 
przesłankami 
dobrej i dłu-
g o t r w a ł e j 
współpracy.

I n f l a c j a 
dotyka dziś 

wszystkich przed-
siębiorców - zarów-

no gastronomia, jak i firmy 
spożywcze, dystrybutorzy i inni 
dostawcy mierzą się z wyższymi 
kosztami. Oczywiście, że kryte-
rium cenowe było zawsze ważne 
przy zachowaniu jakości. Nasze 
oczekiwania pod tym względem 
się nie zmieniły. 

Od 40 lat niezawodnie 
zaopatrujemy naszych 

partnerów

GERD VON PODEWILS  
CHIEF MARKETING AND R&D OFFICER  

ADA COSMETICS

ADA Cosmetics posia-
da własną dystrybucję 
w Polsce i utrzymuje 

tam intensywne osobiste relacje 
z klientami. Wiemy, że wypo-
sażenie łazienki hotelowej oraz 

wybór odpowiednich kosme-
tyków hotelowych mają decy-
dujący wpływ na to, jak goście 
zapamiętają podróż. Dlatego 
wspieramy naszych klientów 
spersonalizowanymi poradami 

Cena musi być adekwatna 
do jakości

KONRAD NADOBNIK 
DYREKTOR GENERALNY  

KRĘGLICCY. RESTAURACJE I CATERING 

Aktualna współpraca 
z dostawcami opiera 
się przede wszystkim 

na stabilności cen i rzetelności. 
W związku z rosnącymi cenami 
niemal wszystkich surowców, 
wielu dostawców walczy o no-
wych odbiorców, proponując 
bardzo atrakcyjne warunki, które 
często niestety okazują się być 
niestabilne. Cena musi być tak-
że adekwatna do jakości, to jest 

nasz priorytet. Niestety przy-
zwyczajeni do ciągłych podwy-
żek musimy być bardzo czujni, 
gdyż dostawcy niejednokrotnie 
chcą to wykorzystać, dlatego tu 
filarem jest uczciwość i zaufanie. 
Z dostawcami, z którymi współ-
pracujemy od dawna, staramy się 
utrzymać dobre relacje, oparte na 
atrakcyjnych i konkurencyjnych 
cenach, ale przede wszystkim 
na utrzymaniu wysokiej jakości 
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dostarczanych surowców. Nasi 
dostawcy otwarci są na nowe 
pomysły i poszerzanie oferty, 
tego wymaga nadal rozwijają-
cy się trend kuchni wegańskiej 
i prozdrowotnej. 

Przy wyborze do-
stawcy kieruje-
my się kilkoma 
c z y n n i k a m i . 
P i e r w s z y m 
i najważ-
n i e j s z y m 
jest dla nas 
jakość do-
starczanych 
p r o d u k t ó w , 
w tej kwestii 
nigdy nie godzimy 
się na kompromis. Do-
stawca musi reagować na nasze 
potrzeby i wychodzić naprzeciw 
naszym oczekiwaniom. Cenimy 
dostawców, którzy są rzetelni 
i uczciwie podchodzą do wzro-
stu cen na rynku. Dostawca, któ-
ry chce z nami współpracować, 
musi szanować nasz czas oraz 
dotrzymywać zawartych umów. 
Bardzo lubimy dostawców, któ-
rzy są otwarci na nowe techno-
logie przedstawiania ofert i skła-
dania zamówień. W związku 
z globalnymi zawirowaniami na 

rynku dostępności surowców ce-
nimy dostawców, którzy są sta-
bilni, a w przypadku problemów 
proponują zamienniki i inne roz-
wiązania, które pozwolą nam nie 
zawodzić naszych gości. 

Od dostawców ocze-
kujemy przede 

w s z y s t k i m 
u c z c i w o ś c i 

i rzetelno-
ści. Rozu-
miemy, że 
oprócz cen 
p o j a w i a j ą 
się problemy 

z dostępno-
ścią surowców, 

opakowań i innych 
składowych, ale zależy 

nam na tym, aby dostawca w ra-
zie problemów mógł nam zapro-
ponować alternatywne rozwią-
zania, zamienniki itp. Wszyscy 
przykładamy dużą wagę do eko-
nomii i ekologii, dlatego wybiera-
my dostawców z szerokim port-
folio. Szukamy ekologicznych 
rozwiązań, więc od dostawców 
chemii i opakowań wymagamy 
podążania za trendami i ofero-
wania korzystnych propozycji 
idących w parze z atrakcyjną 
ofertą.

Mocno wspieramy 
rozwiązania samoobsługowe

TOMASZ MICHNIEWICZ 
DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY LSI SOFTWARE

Bliskie relacje z klienta-
mi dają nam możliwość 
skutecznego działania 

i reagowania na dynamicznym 
rynku HoReCa. Takie podejście 
wpływa na rozwój naszych pro-
duktów i dostosowywanie ich do 
aktualnych potrzeb użytkowni-
ków. Zaowocowało to powsta-
niem w ostatnich miesiącach no-
wych produktów chmurowych, 
dedykowanych gastronomii 

i obiektom hotelowym – tAPP 
Gastro i tAPP Hotel. Oba rozwią-
zania to nowoczesne podejście 
do sprzedaży, zarządzania bizne-
sem, a co najważniejsze, ograni-
czenia kosztów. Pełna kontrola 
działalności oraz bezpieczne 
przechowywanie danych to tylko 
niektóre elementy, które zyskują 
nasi klienci po wdrożeniu. 

Z drugiej strony, nadal moc-
no wspieramy rozwiązania 

samoobsługowe, o które często 
pytają klienci. W naszym portfolio 
są m.in. kioski samoobsługowe, 
ściany piwne czy innowacyjne 
dostawczo-odbiorcze PUDU ro-
boty usprawniające pracę i odcią-
żające personel.

We współpracy biznesowej 
najważniejsze jest dla nas wspar-
cie i komunikacja z klientami - do 
każdego podchodzimy indywidu-
alnie i wspólnie szukamy najlep-
szych rozwiązań.

Przede wszystkim polecamy 
narzędzia, które redukują kosz-
ty w newralgicznych obszarach, 
a jednocześnie zwiększa-
ją kwotę średniego 
rachunku - bez 
wzrostu na-
kładu pracy. 
Dotyczy to 
m.in. tAPP 
Gastro, któ-
re w stan-
dardzie ofe-
ruje e-menu 
w formie QR 
kodu, co może 
wyeliminować koszty 
wydruków i znacznie skraca 
czas oczekiwania gości, a to jeden 
z kluczowych czynników podno-
szących satysfakcję z wizyty w lo-
kalu. W aplikacji możemy także 
włączyć opcję zamawiania do 
stolika oraz szybką płatność onli-
ne, co usprawni obsługę bez ob-
ciążania personelu. Własna stro-
na www do składania zamówień 
na wynos, to kolejne narzędzie 

w systemie, które zwiększa nie-
zależność restauratorów. 

Oprócz aplikacji chmurowych 
polecamy urządzenia usprawnia-
jące obsługę, a tym samym redu-
kujące koszty związane z utrzy-
maniem personelu – kioski samo-
obsługowe oraz PUDU roboty. To 
rozwiązania, dzięki którym zamó-
wienie nie tylko szybciej trafi do 
klienta, ale też zwiększy atrakcyj-
ność i prestiż biznesu.

Rynek w dalszym ciągu będzie 
rozwijać się w kierunku samo-
obsługi. Jednak, co najważniej-
sze, doceniane są coraz bardziej 

proste w obsłudze, szybkie 
do wdrożenia i bez-

pieczne rozwiąza-
nia chmurowe. 

Przedsiębior-
cy pragną 
jak najlepiej 
o b s ł u ż y ć 
swoich gości, 
biorąc jednak 

pod uwagę na-
rastające kosz-

ty (m.in. mediów, 
wynagrodzeń, coraz 

większej inflacji), w mniej-
szym stopniu są zdecydowani na 
duże inwestycje. Wychodzimy 
naprzeciw takiej sytuacji i propo-
nujemy rozliczenie abonamen-
towe naszych aplikacji w chmu-
rze. Stawiamy również na jakość 
i bezawaryjne działanie ofer-
towanego sprzętu. To owocuje 
nowymi wdrożeniami i poprawą 
obsługi gości u naszych klientów. 

Kluczowe ceny i zachowanie 
ciągłości dostaw

MARCIN KRUK 
COCKTAIL BAR CHEF ORZO

Obecnie zdarzają się 
przerwy w ciągłości 
dostaw ze strony nie-

których dostawców. Często 
wynikają one ze zmian gospo-
darczych lub wewnętrznych 

zawirowań organizacyjnych. 
Aktualną współpracę oceniam 
jako przyzwoitą, jednak wciąż 
pozostaje pole do poprawy. 
Rynek dostawców jest mocno 
konkurencyjny, dzięki czemu 
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Praktykujemy udoskonalanie 
relacji

AGNIESZKA GOLEŃ  
SPECJALISTA DS. JAKOŚCI GRUBY BENEK 

Aktualna sytuacja dla całej 
branży HoReCa 
jest bar-

dzo dynamiczna 
i najważniej-
sze, by umieć 
się w niej 
o d n a l e ź ć 
i dostoso-
wać. Jeszcze 
do grudnia 
dotykały nas 
ciągłe wzrosty 
cen, zarówno produk-
tów, jak i usług, obawialiśmy się 

kolejnych w styczniu, ale tak się 
nie stało. Lojalność na-

szych dostawców 
pokazała, że mo-

żemy na nich 
polegać, kiedy 
tylko koszty 
s u r o w c ó w 
nieco się ob-
niżyły, nasi 

dostawcy rów-
nież dali nam to 

odczuć. Stabilizację 
osiągnęła również do-

stępność produktów.

z perspektywy naszej sieci je-
steśmy w stanie wynegocjować 
satysfakcjonujące nas ceny. 
Aby nie było tak ne-
gatywnie – na po-
chwałę za-
sługuje po-
d e j ś c i e 
dostawców 
do dyna-
m i c z n i e 
zmienia ją-
cych się cen 
i dostępności 
produktów. Za-
wsze możemy liczyć 
na szczegółowe prognozy 
i informacje dotyczące nadcho-
dzących podwyżek. Otrzymuje-
my także propozycje dotyczące 
nowych produktów, a nawet 
zamienników – niezmiennie wy-
sokiej jakości, ale w niższych ce-
nach.

Dwa najważniejsze w mojej 
opinii czynniki, które decydu-
ją o wyborze dostawcy, to ceny 
produktów i zachowanie ciągłości 
dostaw. Jak w każdym biznesie, 
niskie koszty produkcji są kluczo-
we do zapewnienia atrakcyjnych 
i konkurencyjnych cen na rynku. 
Ponadto bardzo ważny, z per-
spektywy powracalności gości 
do restauracji, jest standard ofe-
rowanych dań i napojów, który 

cierpi w momencie pojawienia 
się braków towarowych u do-

stawców. W tym momencie, 
biorąc pod uwagę po-

wyższe, skupiamy 
się na rozwoju 

współprac ze 
stałymi do-
s t a w c a m i , 
co pozwala 
nam na osią-
gnięcie sta-

bilności, która 
wydaje się być 

kluczowa w obec-
nych, szalonych cza-

sach. Nowi dostawcy nie-
rzadko próbują pozyskać nasze 
zainteresowanie, oferując niższe 
i atrakcyjniejsze ceny, jednak 
z doświadczenia wiemy, że te po 
pierwszym miesiącu współpracy 
zostają podniesione i w efekcie 
nieraz przewyższają te, które ofe-
rują nam stali partnerzy.

Oczekujemy od dostawców 
przede wszystkim konkurencyj-
nych cen i ciągłości w dostawach. 
Myślę, że przychylnym okiem 
spojrzałbym również na dostaw-
ców oferujących innowacyjne 
i wyróżniające się produkty, któ-
rych na polskim rynku do tej pory 
nie było. To dzięki nim możemy 
zaoferować gościom niepowta-
rzalne dania i koktajle.

Wiele nowości i rozwiązań 
szytych na miarę

MICHAŁ ŁAWNICZAK 
DYREKTOR HANDLOWY RADAWAY 

Nasza współpraca z ryn-
kiem hotelowym cały 
czas ma się dobrze 

i dynamicznie rozwija. Mamy na 
koncie wiele ciekawych realiza-
cji HoReCa i to zarówno w Pol-
sce, jak i za granicą, a nawet za 
oceanem. Oceniając współpracę 
z inwestorami hotelowymi, za-
uważamy, że niezwykle istotna 

jest cena, choć niezmiennie liczy 
się również jakość i dostępność 
części zamiennych. Firma Rada-
way gwarantuje i jedno, i drugie. 
Cały czas i niezmiennie staramy 
się proponować produkty wyso-
kiej jakości, pamiętając jedno-
cześnie o klientach, dla których 
koszty są absolutnie kluczowym 
czynnikiem decyzyjnym. Właśnie 

dlatego Radaway ma w swojej 
ofercie kilka rozwiązań kabin 
prysznicowych dobrej jakości, 
ale w bardzo atrakcyjnych 
cenach. Jeśli chodzi 
o wyzwania na 
2023 rok to 
z pewnością 
będzie on 
n i e ł a t w y 
dla całego 
rynku in-
westycyjne-
go. Zarówno 
h o t e l o w e g o , 
jak i mieszkanio-
wego. My jednak nie 
zwalniamy tempa. Będzie-
my proponowali wiele ciekawych 
nowości i rozwiązań zarówno 
w zakresie standardowych pro-
duktów, jak i kabin „szytych na 
miarę”. Wiemy, że często w ho-
telowych łazienkach pojawia się 
problem nietypowych wymia-
rów. Jako producent już teraz je-
steśmy w stanie wyjść naprzeciw 
tym sytuacjom. A nie powiedzie-
liśmy jeszcze w tej kwestii ostat-
niego słowa. Możemy utrzymać 
rynkowe ceny, jednocześnie 

rozwijając ten segment produk-
tów niestandardowych. Co waż-
ne, nasza oferta wykracza poza 

obszar łazienki. Jako spe-
cjaliści pracujący ze 

szkłem, możemy 
też zapropono-

wać różnego 
rodzaju prze-
grody i prze-
p i e r z e n i a 
w strefach 
wypoczynku 

czy pokojach 
h o t e l o w y c h . 

Cały czas rozwi-
jamy również ofertę 

nadruków na szkle farbą 
ceramiczną oraz grawerunków 
nanoszonych laserem. Za ich po-
mocą możemy wykonać np. logo 
hotelu na przegrodzie lub kabi-
nie prysznicowej albo podkre-
ślić charakter miasta czy regio-
nu, w którym znajduje się dany 
obiekt. I tak w przypadku hotelu 
położonego nad morzem, na ka-
binie może pojawić się motyw 
latarni morskiej, a w górach – na 
przykład szczyt Śnieżki w Karpa-
czu.
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Wierzymy, że jakość  
jest dziś kluczowa

TOMASZ SOKOŁOWSKI 
PREZES PERINO 

Styczeń i luty to czas two-
rzenia wiosennego menu. 
Dla nas jest to okres 

wzmożonej pracy, ponie-
waż obsługujemy bie-
żące zamówienia 
i intensywnie 
pracujemy nad 
ofertą sezono-
wą. Naszym 
zadaniem jest 
takie opraco-
wanie produk-
tów, by były re-
alnym wsparciem 
w codziennej pracy 
restauratorów. W momencie, 
gdy wszyscy borykają się z ro-
snącymi cenami, my działamy po 
partnersku, zachowując przy tym 
najwyższe standardy jakości. 
Jest ona dla nas priorytetem, po-
nieważ wiemy, jak dużym wspar-
ciem dla szefów kuchni jest praca 
na produkcie spełniającym nor-
my, powtarzalnym i policzalnym. 
Wierzymy, że jakość jest dziś 
kluczowa w wyborze dostawcy. 
Nie bez znaczenia są też relacje. 
Nasi doradcy, przeprowadzając 
degustacje na terenie całej Pol-
ski, wskazują firmom coraz lep-
sze rozwiązania na bolączki ga-
stronomii. Proaktywną postawę 
bardzo doceniają klienci.

Co możemy zaproponować 
w 2023 roku? Przede wszystkim 
rozbudowaną i zróżnicowaną ce-
nowo ofertę. Współpracujemy 
od lat z cenionymi partnerami, 
dzięki długofalowym kontraktom, 

uniknęliśmy znaczących podwy-
żek cen. Długie i krótkie makaro-
ny oferujemy w wielu kształtach, 

barwach, szerokościach 
czy długościach. 

Szefa kuchni 
ogranicza tyl-

ko fantazja, 
co do final-
nego efektu 
i kosztu. To 
on decydu-

je, jakich do-
datków użyje. 

Z kolei produkty 
nadziewane i ręcz-

nie robione stanowią czę-
sto danie samo w sobie, nie wy-
magają wielu dodatków.

Rynek powoli dostosowuje 
się do nowych cen, a raczej uczy 
się funkcjonować inaczej, szukać 
rozwiązań i oszczędności. Wszy-
scy wydajemy dziś mądrzej, 
stawiając przy tym często na ja-
kość. Wybór jest przeogromny, 
a świadomość z roku na rok ro-
śnie. Wyraźną zmianą jest rów-
nież poszerzanie oferty wegań-
skiej, która będzie się cały czas 
intensywnie rozwijać. W Perino 
z dumą patrzymy też na na-
szych stałych klientów, którzy 
po latach wyznaczają dziś trendy 
w branży. Co w najbliższym cza-
sie zaskoczy? Z pewnością ofer-
ta wiosenna. Znajdziemy w niej 
stałe pozycje, jak ravioli ze szpa-
ragami, ale i nowości – jagnięcinę 
i karczochy czy otuloną ciastem 
caponatę sycylijską. 

Oczekujemy ducha 
współpracy i zrozumienia

BOGUMIŁ JANKIEWICZ 
WŁAŚCICIEL BOBBY BURGER 

Sytuacja na rynku surow-
ców nie jest prosta, do-
stawcy są często zmuszeni 

do podnoszenia cen w związku 
z rosnącymi kosztami. 
Wydaje się jednak, 
że starają się ro-
bić to w jak 
najmniejszym 
stopniu. To 
przecież na-
sza wspólna 
o d p o w i e -
dzialność, aby 
k o n s u m e n -
ci końcowi nie 
przestali kupować, 
co mogłoby nastąpić, 
gdy ceny w restauracjach przero-
sną ich możliwości finansowe. 

Jakiś czas temu obserwowali-
śmy braki w dostępności niektó-
rych produktów. Dziś pod tym 
względem rynek się stabilizuje i ta 
ciągłość dostaw jest zapewnio-
na. Ceny jednak wciąż fluktuują 
i ciężko przewidzieć, jaki poziom 
osiągną w niedalekiej przyszłości. 

Jeśli chodzi o wybór dostaw-
ców, obecnie największą uwagę 
przykładamy do jakości oferowa-
nych produktów. W sieci Bobby 

Burger staramy się korzy-
stać z jak najmniej 

przetworzonych 
s k ł a d n i k ó w , 

wiele kom-
p o n e n t ó w 
do dań wy-
k o n u j e m y 
sami, w na-

szej warszaw-
skiej kuchni 

centralnej. Stąd 
trafiają one do 

wszystkich lokali w Pol-
sce. Jeśli dostawca kieruje się po-
dobnymi wartościami, to znaczy 
stawia na jakość, chętnie nawią-
zujemy z nim współpracę. Oprócz 
tego, istotna jest dla nas także 
logistyka i zachowanie ciągłości 
dostaw w kontekście zaopatrzenia 
restauracji w całym kraju. Oczywi-
ście nie można też pominąć wspo-
mnianych już kwestii cenowych. 

Z naszymi dostawcami współ-
pracujemy od lat, dzięki czemu za-
wsze możemy liczyć na elastycz-
ność we współpracy i wsparcie. 
Działa to zresztą w obie strony 
– oni również mogą liczyć na nas. 
W tym trudnym dla całej branży 
gastronomicznej czasie przepro-
wadzaliśmy z sukcesem promocje 
i akcje specjalne wspólnie z na-
szymi dostawcami.

Prowadzimy długofalowe 
współprace z naszymi obecnymi 
dostawcami i zdecydowanie prak-
tykujemy udoskonalanie relacji. 
Cenimy sobie przede wszystkim 
dostępność zakontraktowa-
nego asortymentu, stabilność 

i powtarzalną jakość oraz pro-
fesjonalną obsługę. Istotne jest 
również racjonalne i biznesowe 
podejście do polityki cenowej. 

Niby prosta odpowiedź – 
oczekujemy najniższych cen – 
a jakże trudna do zrealizowania. 
Dostawcy, podobnie jak i my, 
borykają się z podobnymi pro-
blemami, a więc podwyżką cen 
prądu, gazu, paliwa, wzrostem 
wynagrodzeń pracowników oraz 
samym brakiem rąk do pracy. 
Liczymy jednak, że sytuacja się 
ustabilizuje i wkrótce będziemy 
mogli swoim klientom na dłużej 
zagwarantować cenę naszych 
oferowanych potraw.

Czego oczekujemy od do-
stawców w tym niełatwym pod 
względem wysokości kosztów 
2023 roku? Przede wszystkim 
ducha współpracy i zrozumienia. 

Dobrze, aby wszyscy mieli świa-
domość, że jedziemy na tym 
samym wózku i każdy biznes 
boryka się dziś z podobnymi wy-
zwaniami.

Wydanie specjalne  |  NOWOŚCI GASTRONOMICZNE, ŚWIAT HOTELI I SWEETS & COFFEE 69

www.bobbyburger.pl
www.perino.pl


RAPORT GŁOS RYNKU - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I WYPOSAŻENIE

Czeka nas poszukiwanie 
nowych dostawców

ŁUKASZ JĘDRAL 
KIEROWNIK DS. ZAKUPÓW I LOGISTYKI  

SALAD STORY

Poprzedni rok dla relacji 
odbiorca-dostawca nie 
należał do najprzyjem-

niejszych. Covid, wojna na Ukra-
inie, szalejąca inflacja, zapowie-
dzi (w dużej mierze stające się 
faktem) podwyżek cen mediów, 
mocno wpłynęły na ceny oraz 
dostępność produktów. 
Mimo trudnego 
okresu, otwo-
rzyliśmy kilka 
nowych loka-
li - sieć po-
siada w tej 
chwili 42 
restauracje. 
O w o c e m 
w s p ó ł p r a c y 
z nowym fran-
czyzobiorcą jest 
lokal na warszawskim 
lotnisku. Nasza kuchnia cen-
tralna ma za sobą kilka projektów 
dotyczących tworzenia produk-
tów pod markami własnymi na-
szych nowych partnerów. Skut-
kiem powyższego jest zaplano-
wane na koniec lutego otwarcie 
dużego magazynu centralnego 
oraz nowoczesnej kuchni cen-
tralnej. Dzięki temu otwierają 
się przed nami ogromne moż-
liwości optymalizacji kosztów 
zakupu surowców i opakowań. 
Nowa, duża powierzchnia ma-
gazynowa i chłodnicza pozwala 
nam rozpocząć rozmowy biz-
nesowe bezpośrednio z produ-
centami. Nasi obecni dostawcy, 
zgodnie z wyznawaną przez nas 
zasadą „partnerstwa w biznesie”, 

również zyskają dzięki optyma-
lizacji własnych kosztów logi-
stycznych. Niezmiennie od lat, 
kluczowe w doborze partnerów 
handlowych pozostają dla nas 
jakość oferowanych produktów, 
zapewnienie dostępności asor-
tymentu oraz jego cena. Rów-

nocześnie z otwarciem 
magazynu, przenosi-

my nasza kuch-
nię centralną 

do większej 
powierzch-
ni tak, żeby 
s p r o s t a ć 
z a m ó w i e -
niom od na-

szych nowych 
kontrahentów. 

Za nami już kilka 
mniejszych projektów 

produkcyjnych, które będzie-
my kontynuować oraz finalizuje-
my umowy na nowe. Te działa-
nia zwiększą skalę naszych zaku-
pów oraz rozszerzą asortyment 
kupowanych produktów. Czeka 
nas poszukiwanie zarówno no-
wych dostawców, producentów 
żywności i opakowań dla zapew-
nienia sobie dostępności skład-
ników naszych sałatek, wrapów, 
sosów znanych z lokali Salad Sto-
ry ora Wrap Me, jak i znalezienie 
surowców do naszych projektów 
produkcyjnych dla zewnętrznych 
odbiorców. Rok 2023 staje się 
dla nas kluczowym, jeśli chodzi 
o rozmowy z wszelkimi partne-
rami handlowymi i już teraz za-
praszam do kontaktu. 

Istotną kwestią  
są nowe technologie

IWONA NOWAK 
PURCHASING & MARKETING MANAGER  

METRO-PLAST

Obecnie branża HoReCa 
mierzy się z wieloma 
problemami, jak wyso-

ka inflacja, wzrost cen żywności, 
energii, wysokie koszty pracow-
nicze czy stopy procentowe kre-
dytów. Te czynniki sprawiają, że 
sytuacja finansowa firm w Pol-
sce jest niepewna, a nastroje 
w wielu branżach nie przedsta-
wiają się zbyt optymistycznie. 
Wiele wskazuje na to, że część 
podmiotów nie będzie w stanie 
utrzymać się na rynku. Wobec 
tych czynników, ważnym kry-
terium przy kupnie produktów 
może okazać się cena. To ona 
będzie decydowała o wyborach 
zakupowych wielu restaurato-
rów czy firm cateringowych. Nie-
mniej, nie można też zapominać 
o jakości, bo jak powszechnie 
wiadomo, niska cena nie idzie 
w parze w wysoką jakością. 
W konsekwencji możemy więcej 
stracić niż zaoszczędzić.

Istotnymi kwestiami kształtu-
jącymi rynek HoReCa będą nowe 
technologie uspraw-
niające biznes czy 
trend na oszczę-
dzanie, za któ-
rymi rynek 
g a s t r o n o -
miczny musi 
nadążyć, aby 
z r o z u m i e ć 
p o t r z e b y 
klienta i wy-
różnić się na tle 
konkurencji. Wciąż 
należy stawiać na dobre 
naturalne produkty, pochodzące 
ze zrównoważonych upraw czy 
hodowli, wegetariańskie i we-
gańskie menu oraz na ekologię. 
Ta ostatnia może odegrać klu-
czową rolę w branży w przypad-
ku wyboru np. opakowań. Biorąc 

pod uwagę przepisy dotyczące 
tworzyw sztucznych, nad któ-
rymi obecnie pracuje Parlament 
Europejski, będziemy zmuszeni 
wybierać opakowania do żywno-
ści czy na dania gotowe zgodne 
z gospodarką o obiegu zamknię-
tym. Unijne przepisy dość szyb-
kim krokiem zmierzają do elimi-
nowania wszelkich opakowań, 
które nie są monomateriałowe, 
nie nadają się do recyklingu, 
a tym samym przyczyniają się 
do degradacji środowiska. Do-
tychczasowe przepisy dotyczą-
ce opakowań, które Unia starała 
się wprowadzić, aby ograniczyć 
degradację środowiska, jak np. 
ustawa SUP, nie zdały egzami-
nu. Wiele krajów członkowskich 
po prostu nie stosowało się do 
wymogów przyjętych przez Par-
lament Europejski i nie zaimple-
mentowało ich do wewnętrz-
nych przepisów.

Obecnie unijne wymogi zmie-
rzają w kierunku zasady „użyj po-
nownie” i mają zachęcać klientów 

do rozwagi w wyborze 
opakowań na da-

nia gotowe czy 
napoje, a ich 

producentów 
czy dystry-
b u t o r ó w 
zmuszać do 
eliminowa-
nia opako-

wań niezgod-
nych z gospo-

darką cyrkularną. 
Chodzi więc o elimi-

nowanie jednorazowych kub-
ków i pojemników, a korzystanie 
z tych wielokrotnego użytku. Od 
2030 roku 20 proc. jedzenia na 
wynos i napojów ma być serwo-
wane według nowej zasady, a do 
2040 roku już 80 proc. 

Czekają więc nas poważne 
zmiany, które, z jednej strony 
będą wymagały od nas zmiany 
sposobu myślenia i z pewnością 

sięgną do naszych kieszeni, z dru-
giej, miejmy nadzieję, przyczynią 
się do ochrony zasobów natural-
nych. 
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Zaufanie kluczowym 
elementem

MAGDALENA PARFIANOWICZ  
MANAGER OPERACYJNY DS. ROZWOJU PLACÓWEK 

FRANCZYZOWYCH DA GRASSO

Da Grasso jest obecne na 
rynku gastronomicz-
nym już ponad 25 lat. 

Okres ten pozwolił nie tylko na 
zbudowanie silnej pozycji sie-
ci w branży gastronomicznej 
w Polsce, ale również na wypra-
cowanie, a następnie wzmoc-
nienie relacji z wieloma partne-
rami biznesowymi. Dotyczy to 
również dostawców, z którymi 
aktualna współpraca układa się 
bardzo owocnie. Wypracowane 
mechanizmy, otwartość oraz kla-
rowne przedstawianie własnego 
stanowiska gwarantują stabil-
ność i odpowiednią „opiekę” dla 
naszej sieci. Sytuacja rynkowa 
nieustannie się zmienia, poja-
wiają się przeszkody na drodze 
do określonych celów, jednak je-
steśmy odpowiedzialnymi part-
nerami, którzy potrafią szybko 
i skutecznie poszukiwać rozwią-
zań, korzystnych dla obu stron. 
Ostatnie trzy lata były spraw-
dzianem dla całego sektora ga-
stronomicznego, jednak prze-
myślane decyzje i partnerstwo, 
umocniły wzajemne relacje mię-
dzy siecią a dostawcami.

Nasza sieć posiada 
blisko 200 restaura-
cji w całym kraju. 
F u n k c j o n u j ą c 
w ramach tak 
rozbudowa-
nej struktury, 
musimy mieć 
pewność, że 
poszczególne 
elementy biz-
nesu będą odpo-
wiednio zarządzane. 
W kontekście doboru do-
stawców, kluczowym elemen-
tem jest zaufanie, wypracowa-
ne przez wiele lat współpracy. 

Zbudowaliśmy szeroką bazę 
sprawdzonych partnerów biz-
nesowych, którzy posiadają nie-
zbędną wiedzę nt. sytuacji ryn-
kowej i naszej sieci. Dzięki temu, 
możemy być pewni wysokich 
standardów jakości świadczo-
nych usług. Wieloletnie funkcjo-
nowanie na rynku nauczyło nas, 
że dialog i klarowne przedstawie-
nie własnych oczekiwań, to naj-
lepsza droga do rozwoju biznesu, 
dlatego w przypadku konieczno-
ści rozszerzenia lub zmiany cha-
rakteru współpracy szybko do-
chodzimy do konsensusu.

Najważniejszym elementem 
dobrej współpracy jest partner-
stwo. Mimo dynamicznie zmie-
niającej się sytuacji rynkowej 
chcemy dążyć do wspólnego celu 
i podążać w jednym kierunku. Na 
tych wartościach od lat budujemy 
relacje z dostawcami. Trudne cza-
sy często wymagają niestandar-
dowych rozwiązań i błyskawicz-
nych decyzji, jednak otwartość 
i elastyczność pozwalają na ciągłe 
rozwijanie biznesu. Tak jak wspo-
mniałam, w przypadku wątpliwo-

ści czy trudności, które mogą 
pojawić się w obliczu 

niepewnej sy-
tuacji gospo-

darczo-eko-
nomicznej, 
wielokrot-
nie czyn-
nikiem de-
cydującym 

o powodze-
niu określo-

nych działań 
jest szczera roz-

mowa, w której obie 
strony przedyskutują możliwe 
rozwiązania i wypracują kompro-
mis.

Wieloletnia obecność na 
rynku pozwoliła wypracować 

partnerskie relacje

RAFAŁ WIŚNIEWSKI 
KIEROWNIK DS. FINANSOWYCH  

BATIDA

Myślę, że tak naprawdę 
chcąc ocenić aktual-
ną sytuację na rynku 

dostawców, koniecznie trzeba 
spojrzeć na wszystko z dystan-
su. O ile mogło się wydawać, że 
wybuch pandemii i związane 
z tym gigantyczne załamanie 
rynku, było dla gastronomii 
ogromnym wyzwa-
niem, to okazuje 
się, że rok 2022 
nie oszczę-
dził nam 
n o w y c h . 
Wyzwania , 
których do-
łożył nam 
zeszły rok 
ze względu na 
wojnę w Ukrainie 
i powiązaną z tym 
inflację w Polsce, to bez 
wątpienia, w pierwszej kolejno-
ści zaburzenie łańcucha dostaw 
od paliw po żywność, które bar-
dzo mocno wpłynęło na koszty 
prowadzenia działalności. Koszty 
poszybowały w górę, okres ocze-
kiwania na niektóre produkty 
został wydłużony, a pewnych 
surowców i towarów nie ma 
wręcz na rynku wcale. Trudna 
sytuacja zmusza branżę HoReCa 
do zmiany polityki firm, a nawet 
rewolucji w polityce zakupowej. 
Dla niektórych to bardzo wysoka 
stawka – często jest to być albo 
nie być na rynku.

Początek roku 2023 to nie-
stety nadal destabilizacja realiów 
rynkowych dla dostawców i od-
biorców. Zarówno dostawcy, jak 
i odbiorcy ponoszą w tej chwili 
znacznie większe ryzyko prowa-
dzenia działalności gospodarczej, 
przede wszystkim ze względu na 

niesłabnącą niestabilność cen su-
rowców, które potrafią się zmie-
nić nawet z dnia na dzień. 

Jednostki gastronomiczne 
zmuszone są do zmiany polityki 
zakupowej i wybór tych dostaw-
ców, którzy zaakceptują zmiany. 
Kluczowym czynnikiem dla ma-

łych i średnich firm, które nie 
posiadają wystarcza-

jących rezerw fi-
nansowych, jest 

zmniejszenie 
z a p o t r z e -
bowania na 
kapitał ob-
rotowy. Ne-
gocjacja cen 

z dostawcami, 
wydłużenie ter-

minów płatności, 
zmniejszenie mini-

mum logistycznego dostaw, 
redukcja stanów magazynowych 
lub wręcz likwidacja niektórych 
magazynów i dokonywania za-
kupów tylko pod konkretne po-
trzeby to antidotum na wyzwania 
obecnego rynku.

Dziś, bez codziennej analizy, 
monitoringu i kontaktu z do-
stawcami, niemożliwe jest pro-
wadzenie działalności, która bę-
dzie przynosić zysk. W Batidzie 
każdego dnia odpowiednie działy 
w firmie weryfikują receptury 
i sprawdzają rynek pod kątem 
towarów, które są dla nas w tej 
chwili niedostępne, szukając jed-
nocześnie nowych z zapewnie-
niem tej samej, jeśli nie wyższej 
jakości w konkurencyjnej cenie.

Nasza wieloletnia obecność na 
rynku pozwoliła nam wypraco-
wać partnerskie relacje z naszymi 
dostawcami, dzięki temu niejed-
nokrotnie otrzymujemy wsparcie 
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przy wyborze zamienników, czy 
nowych surowców. Dzięki takiej 
współpracy możemy liczyć na do-
starczenie próbek na testy, a po fi-
nalnym wyborze nowego surowca 
- ciągłość dostaw, jeśli nie będzie 
tylko zakłócona kolejną destabili-
zacją ruchu transportowego.

Jesteśmy przekonani, że ze 
względu na czynniki czysto eko-
nomiczne, wybory konsumenckie 
są w tej chwili dokonywane z dużą 
rozwagą, a klienci będą sięga-
li głównie po produkty znanych 
sobie marek, które cenią od lat 
– dlatego zrobimy wszystko, aby 
nie stracić zaufania naszych gości 
i serwować im wciąż minimum tę 
samą jakość produktu, którą zna-
ją od lat. Batida jest silną lokalną 
marką i codziennie walczymy, aby 

taką pozostała. Wierzymy, że rze-
mieślnicza praca, autentyczność 
i jakość zawsze się obronią.

Rok 2023 będzie z pewnością 
kolejnym rokiem pełnym wyzwań 
dla branży HoReCa. Dążenie do 
doskonałości operacyjnej i jako-
ściowej jest naszą codziennością. 
Wykonujemy ją konsekwentnie 
każdego dnia niezależnie od sytu-
acji gospodarczej i ekonomicznej 
w naszym kraju.

Dzięki temu, mimo niestabilnej 
sytuacji, patrzymy w przyszłość 
z optymizmem. Mam jednak na-
dzieję na oddech, który z pewno-
ścią zapewni stabilizacja sytuacji 
rynkowej - dostępność surow-
ców, zahamowanie wzrostu cen, 
elastyczność dostawców oraz 
zbyt dla towarów i usług.

Dostępność, ciągłość 
dostaw, jak najdłuższy okres 

zamrożenia cen 

ŁUKASZ KALICIŃSKI 
WSPÓŁWŁAŚCICIEL THE WHITE BEAR COFFEE

Jeśli chodzi o branżę kawiar-
nianą, to ceny zaczynają się 
normować, wraca też do-

stępność wielu pro-
duktów. Na rynku 
pojawiły się 
ponadto za-
m i e n n i k i , 
które po-
zwalają za-
chować cią-
głość, bez 
uszczerbku 
dla jakości. 

O b e c n i e 
podczas wybo-
ru danego dostawcy 
zwracamy dużą uwagę na to, czy 
jest nam w stanie zagwarantować 
realizację zamówienia na wska-
zanym przez nas poziomie, przez 
dłuższy czas. Jako sieć, która roz-
wija się w tempie kilku lokali rocz-
nie, to dla nas bardzo ważne, aby 

zabezpieczyć wszystkie nasze 
punkty i zapewnić im powtarzal-
ność oferty. Do współpracy po-

szukujemy więc firm, któ-
re patrzą w sposób 

długoterminowy 
i wykazują się 

elastycznością 
w działaniu. 

Co będzie 
dla nas istot-
ne w 2023 

roku w kon-
tekście dostaw-

ców? Oczywiście 
– wspomniana już 

dostępność, ciągłość do-
staw oraz jak najdłuższy okres 
zamrożenia cen. Z pewnością 
da nam to poczucie stabilności 
i pozwoli lepiej planować działa-
nia. Ma to znaczenie szczególnie 
podczas wprowadzania nowego 
menu, które w naszej sieci zmienia 

się nawet cztery razy w roku. 
Często bazujemy na produktach 
sezonowych i musimy mieć pew-
ność, że wszystkie kawiarnie będą 
mogły się w nie zaopatrzyć bez 
większych problemów. 

Nie bez znaczenia będzie tak-
że sytuacja na światowych ryn-
kach kawy. Trzeba bowiem wie-
dzieć, że po okresie rekordowych 
wzrostów cen arabiki, obecnie 

obserwujemy spadki. To oczywi-
ście dobra wiadomość zarówno 
dla właścicieli kawiarni (a w na-
szym przypadku także palarni 
kawy), jak i klientów końcowych. 
Ma na to wpływ świetny zbiór 
kawy w Brazylii oraz zwiększony 
eksport z Wietnamu (robusta). 
Spekulacje, że kawa stanie się 
towarem luksusowym, były więc 
raczej nietrafione. 

Oczekujemy kupieckiego  
fair play

ROBERT NEUMANN 
WŁAŚCICIEL TCB TOKYO CHEESECAKE BAKERY

Jeśli chodzi o współpracę z na-
szymi dostawcami, nie zauwa-
żyliśmy drastycznych zmian 

w sumienności dostaw czy ser-
wisie w stosunku do poprzednich 
lat. Oczywiście wszechobecna 
jest nerwowość i niepewność, je-
śli chodzi o wpływ kryzysu ener-
getycznego na pod-
wyżki cen surow-
ców i półfabry-
katów oraz 
ich dostęp-
ność. Przesta-
ły nas już dzi-
wić podwyż-
ki cen z ty-
godnia na ty-
dzień, a czasami 
z dnia na dzień. 
Pomimo tego nie 
przyjmujemy ich z marszu 
i próbujemy dociekać ich konkret-
nych przyczyn. Informujemy także 
dostawców, że nie akceptujemy 
automatyzmu bazującego na 
przekazach medialnych, jeśli cho-
dzi o zawyżanie cen.

Na decyzje o wyborze nowego 
dostawcy zwiększoną rolę od-
grywa kupiecki zdrowy rozsądek, 
jak i szeroko rozumiana przyzwo-
itość po stronie potencjalnego 
partnera. Jakość osobistego kon-
taktu ma też, jak zawsze duże 
znaczenie. Niezmiennie stawiamy 

na długofalową, rzetelną współ-
pracę prowadzoną możliwie sta-
bilnie. Współpracę wolną od 
nieprzewidywalnych ruchów i ak-
cjonistycznych zachowań. Pro-
ponując naszym gościom pro-
dukty najwyższej klasy i pomimo 
trudnej sytuacji na rynku, zacho-

wujemy niezmieniony 
poziom jakości 

z a m a w i a -
nych surow-
ców. Od po-
czątku na-
szej działal-
ności sta-
wialiśmy na 

l o k a l -
nych do-

stawców i pro-
ducentów, stara-

jąc się unikać produk-
tów oferowanych przez wielkie 
koncerny.

Tą drogą będziemy podążać ze 
wzmożoną intensywnością tak-
że w 2023 roku, kierując się prze-
konaniem, że obecna sytuacja 
zagraża w największym stopniu 
małym i średnim firmom, które 
powinny się nawzajem wspierać.

Od dostawców oczekujemy 
partnerskiego podejścia do klien-
tów, zdrowego rozsądku oraz 
kupieckiego fair play, jeśli chodzi 
o kształtowanie cen.
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Oczekujemy szukania 
wspólnych rozwiązań

MAGDALENA CZAJKA 
MENEDŻER DS. ZAOPATRZENIA I MAGAZYNU  

MACZFIT

Rynek surowców i opako-
wań jest obecnie bardzo 
trudny z uwagi na dyna-

miczne zmiany, zarówno w sfe-
rze polityczno-gospodarczej, 
ekonomicznej, społecznej jak 
i klimatycznej. Wymaga to od nas 
elastycznego reagowania i pełnej 
gotowości na nowe wyzwania. 
Nasze działania koncentrują się 
głównie na dywersyfikacji do-
stawców, poszerzaniu ich port-
folio, poszukiwaniu wspólnych 
rozwiązań oraz optymalizacjach. 
To, co również wpłynęło na re-
alia współpracy z dostawcami, to 
oczywiście inflacja. Mierzymy się 
z nią na co dzień, natomiast dzię-
ki usprawnieniom, które na bie-
żąco wdrażamy, jesteśmy 
w stanie utrzymać 
wysoką jakość do-
starczanych do 
klientów posił-
ków.

Na wy-
bór dostaw-
cy wpływa 
przede wszyst-
kim jakość ofero-
wanych produktów. 
Wszystkie wprowa-
dzone surowce i opakowania 
przechodzą szczegółowe testy 
jakościowe, zarówno pod ką-
tem niezbędnej dokumentacji, 
jak i prób recepturowych. Każdy 
dostawca jest także poddawany 
audytowi. To stanowi pierw-
szy krok do podjęcia decyzji 

o wprowadzeniu zarówno do-
stawcy, jak i surowca, ponieważ 
priorytetem Maczfit zawsze 
była i będzie jakość produko-
wanych dla klientów posiłków. 
Bardzo ważna jest dla nas rów-
nież stabilność współpracy i za-
pewnienie ciągłości dostaw, tak 
by utrzymać wysoki standard 
obsługi klienta. Istotne są też 
oczywiście względy finansowe. 
Asortyment nieustannie pod-
lega analizie, weryfikacji cen 
w otoczeniu rynkowym. Dbamy 
o to, aby utrzymać ceny dosto-
sowane do możliwości kon-
sumentów w obecnej sytuacji 
społeczno-ekonomicznej.

Od naszych dostawców 
oczekujemy szukania 

wspólnych rozwią-
zań. Wierzymy, 

że drogą do 
sukcesu jest 
elastyczność 
współpracy 
oraz otwar-
ta komuni-

kacja. Jeżeli 
spełnimy te 

warunki, może-
my razem zmierzać 

do optymalizacji i kreowaniu 
nowych pomysłów, tak by każda 
ze stron mogła wywiązać się ze 
swoich zobowiązań. Dotyczy to 
zarówno kwestii cen produktów, 
poszukiwania nowych, jak i cią-
głości dostaw oraz minimalizacji 
ich kosztów.

Jako optymista wierzę,  
że ten rok będzie lepszy,  

niż poprzedni

BARTOSZ GŁUSZCZ 
CEO STOLICA LODÓW I PĄCZKÓW

W dobie szalejących 
cen i niestabilnej do-
stępności niektórych 

komponentów warto współpra-
cować z firmami, które nie tylko 
dbają o swój interes, ale także 
o interes swoich odbiorców. Na 
podstawie mojego doświadcze-
nia muszę zauważyć, że znalezie-
nie dobrego partnera biznesowe-
go jest naprawdę trudne, przede 
wszystkim z uwagi na sporą kon-
kurencję. Mam szczęście współ-
pracować z dostawcami, którzy 
naprawdę angażują się w to, 
aby towar przyjeżdżał termino-
wo oraz kompletnie. Mam tu na 
myśli, że firmy, które nas zaopa-
trują, dobrze wiedzą, na jakich 
produktach pracujemy i czego 
muszą dopilnować, by mieć dla 
nas zawsze na stanie. Partnerskie 
relacje są szalenie istotne w tym, 
aby obie strony były zadowolone 
i mogły się stale rozwijać.

Dodatkowo cieszy mnie fakt, 
że ceny powoli zaczynają się sta-
bilizować oraz zwiększa się pole 
negocjacyjne, na przykład przy 
większych zamówieniach.

Jeśli mamy na myśli 
jakiś produkt ogól-
nodostępny, któ-
ry jest w ofer-
cie wielu firm, 
to głównym 
c z y n n i k i e m 
jest cena, ale 
nie ona osta-
tecznie decy-
duje o zakupie. 
Ważne jest także 
to, czy dostawca ela-
stycznie podchodzi o zamó-
wień, jakie ma minima logistycz-
ne, na jak długi okres odroczonej 
płatności się godzi, jak wygląda 

kontakt z takim kontrahentem, 
a właściwie jego przedstawicie-
lem, który się nami opiekuje oraz 
czy zamówienia przyjeżdżają 
kompletne, czy może notorycznie 
czegoś brakuje, co bardzo utrud-
nia planowanie i pracę. Uważam, 
że jeśli cena jakiegoś towaru nie-
znacznie różni się od konkuren-
cji, ale mamy z danym dostawą 
świetne relacje, to warto współ-
pracować mimo jakiejś niewiel-
kiej różnicy.

Każdy rok jest pod jakimś 
względem niełatwy. Trzeba gło-
śno mówić o tym, że my jako 
przedsiębiorcy tak naprawdę 
cały czas borykamy się z jakimiś 
wyzwaniami, które są stale nam 
rzucane. Na szczęście, przed-
siębiorcy w tym kraju są bardzo 
zaradni, dlatego wierzę, że i tym 
razem sobie wszyscy poradzimy. 
Obserwuję, że większość cen 
zaczyna się powoli stabilizować. 
Wiem, że zdania są podzielone, 
ale ja jako optymista wierzę, że 
ten rok będzie lepszy niż po-
przedni i tego się trzymam. Jeśli 

chodzi o oczekiwania wobec 
dostawców, to chyba 

z mojej strony 
głównym jest 

utrzymanie 
dobrej ja-
kości pro-
d u k t ó w . 
N i e s t e t y , 
ż y j e m y 

w dobie cię-
cia kosztów, 

down sizeingu, 
stosowania za-

mienników, a w efekcie 
obcinania jakości. Moja filozofia 
mówi o tym, że jakość przede 
wszystkim, bo klienta owszem 

można oszukać, ale tylko raz. Li-
czę na grę fair play, jeśli chodzi 
o ceny i szczerość, jeśli chodzi 
o możliwości współpracy. Uwa-
żam, że wszystko idzie w dobrym 

kierunku i myślę, że ci, którzy 
naprawdę się zaangażują i przy-
kładają do swojej pracy, będą 
działać na naprawdę wysokim 
poziomie.
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PRIMA KREEMI WHITE SG
Bunge – właściciel 
marki Kruszwica, uzu-
pełnia ofertę tłusz-

czów specjalistycznych 
o krem cukierniczy Pri-
ma Kreemi White SG. 
Jest to produkt ułatwia-
jący codzienną pracę, 
zapewniający powtarzal-

ność produkcji i pro-
stotę użycia, skie-
rowany również dla 

wegetarian i wegan. Prima 
Kreemi White SG to mieszanka 

tłuszczu i cukru o neutralnej barwie i aroma-
cie. Krem ten jest doskonały do komponowania deserów na 
talerzu, do przygotowywania na zimno kremów, mas i nadzień, 
omletów oraz dekorowania ciast. Posiada dobre właściwości 
napowietrzając. Bezpośrednio po napowietrzeniu i połącze-
niu ze składnikami smakowymi typu: czekolada, alkohol czy 
produkty mleczne, jest gotowy do podania. Zapewnia wysoką 
stabilność – gotowe kremy i elementy dekoracyjne długo za-
chowują kształt i jakość, można je również mrozić bez straty na 
jakości, kształcie i strukturze.

TAPP GASTRO – INTUICYJNY 
SYSTEM POS NA ABONAMENT

Czy system do zarządzania gastronomią może być intuicyjny w obsłudze, 
szybki w działaniu i z elastycznym rozliczeniem? tAPP Gastro od LSI So-
ftware udowadnia, że tak. Oferuje wszystkie funkcje systemu do sprze-
daży i zarządzania restauracją, ale w modelu abonamentowym. W stan-
dardzie znajdziemy m.in. personalizowane QR menu, a już od pakietu 
optymalnego – QR menu z zamawianiem do stolika i płatnościami online. 
Dzięki tAPP Gastro zyskujesz także własny sklep do zamówień online bez 
pośredników. System przetestujesz bezpłatnie zakładając konto na stro-
nie: www.tappgastro.pl

PRZENOSIMY OPAKOWANIA 
NA WYŻSZY POZIOM

Nieustannie dokładamy wielu starań, aby opakowania, które ofe-
rujemy, były innowacyjne, ekologiczne i bezpieczne dla zdrowia. 
Nasze wkładki METROOPACK do tacek M-C-S CORNER idealnie 
wpisują się w te założenia. Produkowane są z materiału w pełni 
nadającego się do recyklingu. Świetnie sprawdzą się w przypad-
ku dań na wynos z dodatkami jak np. surówka, sałatka, które nie-
koniecznie nadają się do podgrzewania. Wówczas insert z zawar-
tością wyjmujemy z tacki i podgrzewamy jedynie danie główne. 
Wkładki występują w trzech wysokościach do wyboru 30, 40 i 50 
mm (INS-30, INS-40, INS-50), są odporne na zgniecenia i nadają 
się do zgrzewania folią.

ROŚLINNA PROPOZYCJA 
OD PERINO
Chrupiący kalafior i gruszka w formie z ciasta 
żytniego to nietypowe i bardzo ciekawe po-
łączenie, zaskakujące swoim smakiem. Sło-
dycz owocu idealnie podkreśla intensywny 
smak kalafiora. To kolejna roślinna propozy-
cja Perino nie tylko dla wegan.

WYJĄTKOWE KABINY  
OD RADAWAY
Firma Radaway zapewnia 
rynkowi hotelowemu wy-
godną możliwość zama-
wiania zindywidualizowa-
nych kabin prysznicowych. 
W ten sposób na szkle 
pojawić się mogą: logotyp, 
nazwa hotelu lub dowolny 
motyw graficzny, nawet na 
całej tafli. Wzory nanoszo-
ne są dwoma technikami: 
jako kolorowy nadruk lub 
wykonany laserowo gra-
werunek. Oba znajdują się 
po zewnętrznej stronie tafli, dlatego kabinę łatwo jest utrzymać w czystości. 
Tym bardziej, że od wewnątrz ma polimerową powłokę EasyClean®. Posiada 
ona właściwości hydrofobowe, dzięki czemu krople wody szybciej spływają, 
nie pozostawiając osadów. 
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WYNAJMIJ ZMYWARKĘ  
OD WINTERHALTER
Zastanawiasz się nad 
sposobem obniżenia 
kosztów związanych 
z prowadzeniem loka-
lu gastronomicznego? 
A może dopiero otwie-
rasz własną działalność 
i obawiasz się przekro-
czenia budżetu? W ta-
kiej sytuacji warto prze-
myśleć sprawę dzierża-
wy sprzętu. Proponuje-
my wynajem zmywarek 
w atrakcyjnych cenach! 
Zmywarka do naczyń 
gastronomiczna to ab-
solutnie niezbędne urządzenie w każdej restauracji oraz kawiarni. Jego koszt 
może się jednak okazać zbyt wysoki. Wynajmowana zmywarka Winterhalter 
to natomiast nie tylko gwarancja najlepszej jakości, ale też czysta oszczędność. 
Więcej o długoterminowym wynajmie zmywarek gastronomicznych znajdziesz 
na www.wynajmijzmywarke.pl

POMÓŻ RATOWAĆ 
PLANETĘ Z PURO COFFEE
Puro to marka opracowana 
przez Miko Coffee – stała się 
ona w wielu krajach synoni-
mem wysokiej jakości kawy Fa-
irtrade, której producent kon-
sekwentnie wspiera wysiłki na 
rzecz ochrony lasów deszczo-
wych w krajach, gdzie produ-
kuje się kawę. Po zakończeniu 
zrównoważonej uprawy i etapu 
związanego z przygotowaniem, 
ziarna kawy Puro przemierzają 
oceany, docierając do naszych 
palarni, gdzie na naszych oczach zmieniają kolor z zielo-
nego na ciemnobrązowy. Puro jest na ścieżce neutralności 
pod względem emisji dwutlenku węgla. Zapewniamy, że 
wytwarzany w wyniku uprawy, transportu drogowego, że-
glugi morskiej i procesu palenia CO 2 jest zrównoważony 
pod względem emisji przez REDD+. Kluczowe działania 
Puro są już neutralne pod względem emisji dwutlenku 
węgla do 2024 r.

BE DIFFERENT 
DOBRY NASTRÓJ  
W ŁAZIENCE HOTELOWEJ

BE DIFFERENT – nowa kolekcja wellness obiecuje „dobre wi-
bracje” i dzięki kolorowym opakowaniom i poprawiającym 
nastrój zapachom świetnie wpisuje się w styl życia młodej, 
nowoczesnej klienteli. Pozytywne komunikaty na opako-
waniach, takie jak „Follow your heart“ i „Start with a smile“, 
wywołują dobry nastrój i inspirują gości hotelowych, aby 
w pełni cieszyli się każdą chwilą pobytu w hotelu. Oparte 
na wegańskich recepturach produkty, zawierające wyłącz-
nie surowce roślinne, fascynują trzema owocowo-świeżymi 
zapachami orzeźwiającej limonki z pikantną miętą, arbuzem 
i jagodami oraz cytrusowo-świeżą pomarańczą. Kolekcja Be 
Different jest dostępna w porcjowanych butelkach i tubkach, 
a także w czterech nadających się do recyklingu systemach 
dozujących. Więcej informacji na www.ada-cosmetics.com.

PERLICZKA OD DROSED
Perliczka jest chowana w tradycyjny sposób, 
w warunkach zbliżonych do naturalnych. 
Rośnie aż 77 dni i w tym czasie ma swo-
bodny dostęp do wody oraz pokarmu. Jest 
żywiona karmą składającą się z naturalnych 
zbóż, takich jak pszenica i kukurydza. Mięso 
z perliczki jest wyjątkowe. Wyróżnia się wy-
sokim poziomem białka i niską zawartością 
tłuszczu. Jest bogate w składniki mineralne 
i witaminy. Jego wyrafinowany i wyjątkowy 
smak z nutą dziczyzny sprawia, że jest nieza-
stąpiona na każdym stole. Więcej informacji 
na www.drosed.pl No i DRO!

JABUTICABA OD MONIN
Jabuticaba to pierwszy owoc w gamie produktów Monin, 
który nie rośnie na łodydze, ale na pniu. To wyjątkowa ro-
ślina, która owocuje dopiero po 10-20 latach od momen-
tu zasiania. Rośnie w południowo-wschodniej Brazylii, 
w egzotycznym „regionie żółwi”. O fioletowo-niebieskiej 
barwie, w smaku posiada bogate, drzewne i owocowe 
nuty, zbliżone profilem smakowym do winogron. Podo-
bieństwo to sprawiło, że roślina ta zyskała przydomek 
„Brazylijskiej Winorośli". To nieznany dotąd owoc w Eu-
ropie! Świetnie komponuje się w klasycznych koktajlach, 
mrożonych herbatach, czy smoothie. Nadaje fioletowy 
kolor aplikacjom i może być doskonałym składnikiem do 
tworzenia autorskich koktajli.
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ADA Cosmetics International
Headquarters:
Rastatter-Str-2A / 77694 Kehl / Germany
tel. 602-326-867
waldemar.tkaczyk@ada-international.com
www.ada-cosmetics.com

Firma ADA Cosmetics, założona w  1979 roku, produkuje wysokiej klasy 
kosmetyki hotelowe dostosowane do potrzeb branży hotelarskiej. W  port-
folio znajduje się ponad 20 marek: od lifestylowych po luksusowe, od main-
streamowych po ekskluzywne, w  tym certyfikowane kosmetyki naturalne 
oraz znane międzynarodowe marki designerskie . ADA jest również wyna-
lazcą i liderem rynku w dziedzinie systemów dozujących. Firma z certyfikatem 
Cradle-to-Cradle jest ukierunkowana na przyjazny dla środowiska, zrównowa-
żony sposób prowadzenia działalności.

Echo Investment
ul. Grzybowska 60 
00-844 Warszawa
tel. (22) 430-03-00 
warszawa@echo.com.pl 
www.echo.com.pl

Wszystko zaczyna się od Ciebie: tego jak żyjesz, jak lubisz pracować, w jaki 
sposób załatwiasz codzienne sprawy czy jak odpoczywasz. Wychodząc 
z  tego założenia, tworzymy miejsca, które dają poczucie niezależności, 
wygody i bezpieczeństwa. Szanujemy przestrzeń miejską i z uwagą podcho-
dzimy do jej historii i  tradycji. Jesteśmy największym polskim deweloperem 
z  bogatym doświadczeniem w  głównych sektorach rynku nieruchomości: 
mieszkaniowym, handlowo-usługowym, biurowym oraz hotelowym. Jako 
firma współodpowiedzialna za rozwój miast, angażujemy się w projekty, które 
wpisują się w miejską tkankę i ją uzupełniają. Naszym flagowym przedsięwzię-
ciem są Browary Warszawskie powstające w sercu najszybciej rozwijającej 
się dzielnicy Warszawy. Prowadzimy i przygotowujemy kolejne miastotwórcze 
projekty w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu. Każdy z nich to mądrze 
i odpowiedzialnie zaprojektowany fragment miasta.

Bunge Polska
ul. Niepodległości 42, 
88-150 Kruszwica
Telesales HoReCa (22) 463-96-44
www.bunge.pl 
www.smazymy.com

Bunge Polska Sp z o.o. (do listopada 2021r. ZT Kruszwica SA) to największy 
w  Polsce i  jeden z  największych w  Europie Środkowej przetwórca nasion 
oleistych i  producent tłuszczów roślinnych. Realizujemy zdywersyfikowaną 
ofertę dla rynku rolno-spożywczego. Specjalizujemy się w produkcji olejów 
konfekcjonowanych, margaryn konsumenckich, tłuszczów dla branży piekar-
niczo-cukierniczej oraz produktów dla sektora biopaliw i  przemysłu paszo-
wego. Swoją działalność opieramy na w pełni zintegrowanym, kompleksowym 
łańcuchu wartości, który łączy cały proces produkcji nasion oleistych – od 
pozyskania surowców, przez przetwarzanie, aż po pakowanie i  dystrybucję 
produktów do ostatecznego odbiorcy.

LSI Software S.A.
ul. Przybyszewskiego 176/178 
93-120 Łódź
+48 (42) 680 80 00
info@lsisoftware.pl 
www.lsisoftware.pl 

LSI Software S.A. jest wiodącym na rynku polskim, z 30-letnim doświad-
czeniem producentem oprogramowania dla sektorów gastronomiczno-hote-
larskiego (HoReCa) i detalicznego (retail). Jesteśmy producentem własnego 
systemu klasy ERP, oprogramowania do obsługi obiektów rekreacyjno-spor-
towych, a także systemu dla sieci kin. Oferta obejmuje również usługi kon-
sultacyjne, wdrożeniowe, serwis oraz dostawy specjalistycznych rozwiązań 
sprzętowych, m.in. terminali dotykowych, kiosków samoobsługowych i inno-
wacyjnych robotów PUDU.

Metro-Catering-System
48-385 Otmuchów
ul. Warszawska 20
info@m-c-s.pl
www.metroo.pl – sklep online
www.metro-catering-system.pl

O pakowaniu potraw wiemy wszystko, ponieważ mamy doświadczenie i odpo-
wiednią wiedzę, które zdobywaliśmy przez wiele lat. Z naszymi produktami 
zapakowanie dowolnego dania jest bardzo proste i szybkie. Proponowane przez 
nas opakowania oraz urządzenia do ich zamykania, wyróżniają się niezawod-
nością, wydajnością i łatwą obsługą. Opatentowane rozwiązania sprawiają, że 
cykl pakowania trwa kilka sekund, jest hermetyczny i bezpieczny. Oferujemy 
także akcesoria, w pełni uzupełniające wyposażenie cateringu – sztućce eko-
logiczne, torby papierowe, etykiety, folie itp., które dodatkowo możemy sper-
sonalizować wykonując na nich indywidualny nadruk. Zachęcamy do skorzy-
stania z naszej bogatej oferty.

More Blue
ul. Czerniakowska 81/83
00-957 Warszawa
22 434-49-50
www.moreblue.pl

Naszą pasją nie jest informatyka i nowe technologie, ale z pasją doradzamy 
naszym klientom jak osiągnąć kompromis pomiędzy nowoczesnymi rozwiąza-
niami w przedsiębiorstwie, a minimalizacją nakładów na informatyzację czy też 
wyposażenie HoReCa.Nasi pracownicy są wieloletnimi uczestnikami polskiego 
i międzynarodowego rynku IT oraz HoReCa co stanowi fundament naszej 
wiedzy i doświadczenia. W naszej ofercie znajdziesz rozwiązania hardware’owe 
i software’owe, wyposażenie dla profesjonalnej gastronomi czy też pralnictwa 
profesjonalnego. Zatem jeśli planujesz inwestycje w rozwiązania IT lub HoReCa 
dla Twojego przedsiębiorstwa powinieneś rozpocząć współpracę z More Blue. 
Najnowsza linia produktowa More Blue to wyposażenie profesjonalnych kuchni 
oraz pralni. More Blue dostarcza najlepsze w swojej klasie rozwiązania i inno-
wacyjne produkty spełniające wymagania najbardziej wymagających klientów.

WIZYTÓWKI
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www.sweetscoffeeforum.com


WIZYTÓWKI

Paccor (Bydgoszcz) Poland
ul. Dąbrowa 21
85-147 Bydgoszcz
tel. (52) 320-59-46  
(52) 320-59-04
tel. kom. 691-958-844
info@miko-kawa.pl
www.mikocoffee.com/pl/

Firma MIKO Coffee została założona w 1801 roku i specjalizuje się w obsłudze 
firm oraz segmentu horeca w kawę oraz gorące napoje, będąc jedną z naj-
starszych marek kawowych na rynku międzynarodowym. Poprzez ponad 40 
firm w Europie, Turcji, Japonii, Australii, oraz RPA, umacnia swoją pozycję 
jako sprawdzony dostawca kawy oraz urządzeń do jej zaparzania. W ciągu 
ponad 200 lat palenia kawy zdobyliśmy bogate doświadczenie, pozwalające 
nam na produkcję najszlachetniejszych kaw espresso. Przykładamy olbrzymią 
wagę do sztuki palenia kawy, która jest kluczem do przygotowania doskona-
łego espresso.

PERINO
Wielgolas Brzeziński
ul. Mazowiecka 46
05-074 Halinów
tel. (22) 760-29-00
info@perino.pl
www.perino.pl

Jesteśmy producentem najwyższej jakości świeżych, głęboko mrożonych 
makaronów. Tworzenie ich to dla nas ciągłe poszukiwanie inspiracji prowa-
dzących do niesamowitych połączeń smakowych, zamkniętych w doskona-
łych i  zaskakujących formach. Dbamy o  to, aby nasza oferta spełniała naj-
wyższe standardy i dostarczała inspiracji w kreowaniu włoskich doskonałości. 
PERINO to produkty o niezmiennym, gwarantowanym smaku, o doskonałej 
prezencji, stanowiące podstawę wysublimowanych kreacji kulinarnych na 
całym świecie.

RADAWAY
Jasin, ul. Rabowicka 59
62-020 Swarzędz
tel. (61) 835-75-10
fax (61) 835-75-11
office@radaway.pl
www.radaway.pl

Firma Radaway to polski producent i ekspert w dziedzinie nowoczesnych kabin 
prysznicowych, dostępnych zarówno w rozmiarach standardowych jak i nie-
standardowych. W  ofercie marki znajdują się także parawany nawannowe, 
drzwi wnękowe, brodziki prysznicowe i podpłytkowe, jak również cała gama 
przydatnych akcesoriów i  dodatków. Produkty sygnowane logo Radaway 
dedykowane są najbardziej wymagającym odbiorcom, stanowiąc odpowiedź 
na wszelkie potrzeby i wyzwania aranżacyjne, jakie stają przed klientami.

Roldrob – Grupa Drosed 
ul. Warszawska 168 / 172
97-200 Tomaszów Maz.
tel. (44) 726-11-35
email: horeca@drosed.com.pl
www.roldrob.pl; www.drosed.pl 

Grupa Drosed jest jednym z  głównych uczestników rynku produktów dro-
biowych w Polsce. Oferujemy klientom produkty najwyższej jakości. Spółka 
Roldrob S.A. wchodząca w skład Grupy Drosed, zajmuje się m.in. obsługą 
sektora HoReCa. W ofercie mamy szeroki wachlarz produktów: parzone, pie-
czone, wędzone, z przyprawami, smażone, panierowane, elementy pieczone, 
parówki, pasztety. Zapraszamy do współpracy.

SCM
ul.al. Jana Pawła II 11 
00-828 Warszawa
tel. (22) 586-54-00
fax (22) 586-54-01
biuro@scmpoland.pl
www.scmpoland.pl

Firma SCM działa od września 2005 roku, a od lipca 2012 jest Wyłącznym 
Dystrybutorem Produktów Monin na Polskę. Główne obszary działalności firmy 
to: Rozwój i kreowanie nowych rozwiązań w kategorii produktów i napojów 
dla kanału HoReCa oraz doradztwo w  zakresie ich przetwarzania; Zakupy 
i sprzedaż surowców rolnych oraz produktów gastronomicznych; Efektywne 
zarządzanie łańcuchem dostaw obejmującego produkty, opakowania i  dys-
trybucję. Marka Monin jest obecnie uznawana za numer jeden na świecie na 
rynku syropów klasy Premium, puree owo cowych oraz sosów deserowych. To 
zasługa ponad 105-letniego doświadczenia oraz bogatej oferty – ponad 250 
smaków sprzedawanych w  150 krajach na świecie. Do produkcji wyrobów 
Monin wybierane są wyłącznie wyselekcjonowane i najlepsze owoce, kwiaty, 
przyprawy oraz orzechy. To sprawia, że powstają zawsze produkty wyjątkowej 
jakości o niepowtarzalnym smaku, kolorze i zapachu. Monin – naturally inspi-
ring. Rozwój Marki Monin w Polsce oraz szko lenia w zakresie kreacji i nowych 
rozwiązań w kategorii napojów, deserów oraz potraw blendo wanych to obszar 
działania naszych Brand Ambasadorów. Jesteśmy obecni w ciągu roku na 60 
targach, eventach, konkursach i indywidulanych warsztatach. Kreujemy roz-
wiązania i  sprzeda jemy koncepty. Jesteśmy ekspertami w  kategorii „beve-
rage & food solution”. Od kwietnia 2016 r. SCM jest także wyłącznym impor-
terem i dystrybutorem profesjonalnych urządzeń do miksowania i mieszania 
napojów oraz potraw – marki Vitamix.

Winterhalter Gastronom Polska
ul. Krajobrazowa 2
05-074 Wielgolas Duchnowski
tel. (22) 773-25-52
biuro@winterhalter.com.pl
www.winterhalter.pl

Winterhalter jest ekspertem w  dziedzinie przemysłowych systemów zmy-
wania. Już od ponad 20 lat działalności na polskim rynku firma buduje pozycję 
lidera, oferując najwyższej jakości zmywarki przemysłowe, chemię oraz 
systemy uzdatniania wody dla każdego rodzaju biznesu gastronomicznego. 
Produkty firmy Winterhalter wyróżniają się innowacyjnością, wydajnością, 
łatwością użycia i perfekcyjnymi efektami zmywania zapewnianymi od dzie-
siątków lat w profesjonalnych kuchniach na całym świecie.
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