
OFERTA KOMPLEKSOWEJ REALIZACJI USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH I CATERINGOWYCH 

DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
ORAZ JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH

„ S z k o l n e  s t o ł ó w k i  p r z e s z ł y  r e w o l u c j ę ”  –
Gazeta Wyborcza 24 marca 2018 roku

o działalności firmy SZWAJCARKA Marcin Sikorski



Jako dyrektorowi szkoły lub kierownikowi gospodarczemu
zależy Ci na nowocześnie zorganizowanym bezpiecznym 

żywieniu zbiorowym w Twojej placówce?

Jesteś rodzicem i chcesz, żeby Twoje dzieci w swojej stołówce 
szkolnej korzystały ze zdrowych i smacznych posiłków?

Prowadzisz prywatny żłobek lub przedszkole i szukasz najlepszej 
oferty cateringowej dla swoich podopiecznych?

mamy coś dla Ciebie!
poznaj nas i naszą ofertę

„Wszystko, co związane z żywieniem w szkole nie musi kojarzyć się z udręką –
dla dyrektora, dla rodzica, wreszcie przede wszystkim dla samego dziecka. 
Stołówki i kuchnie nie muszą być najbardziej zaniedbanymi i zapomnianymi 
przestrzeniami w szkole. 

Obserwując szkolną gastronomię miałem wrażenie, że zatrzymaliśmy się w latach 
dziewięćdziesiątych.

Doskonale wiedziałem, co chcę zmienić i to się udało. 

Wierzę, że wspólnie z dyrektorami i rodzicami możemy zrobić jeszcze wiele dobrego 
w kwestii żywienia w szkołach.

Powinniśmy również zacząć uważniej słuchać młodzieży – dzieciaki najlepiej wiedzą jaka 
zmiana jest potrzebna i jakiej przyszłości potrzebujemy.”

Marcin Sikorski 
właściciel SZWAJCARKI 



nasze początki
i nasz przepis na 
udaną stołówkę 

szkolną?
2012 rok, pierwsza nieduża stołówka 
szkolna na Mokotowie…

…zaangażowanie, dobre produkty, 
szczodrość, docenianie pracowników, 

słuchanie klientów, dążenie do bycia jak 
najlepszym, ciągła nauka 

– również na błędach.

Cokolwiek robimy – staramy się to robić 
najlepiej jak potrafimy. 



krótko o nas
Od 2018 roku firma SZWAJCARKA Marcin Sikorski jest
największym i najbardziej rozpoznawalnym operatorem
stołówek szkolnych oraz organizatorem żywienia zbiorowego
w placówkach oświatowych na terenie Warszawy.

Łącznie obsługujemy 44 publiczne jednostki edukacyjne w tym:

• 26 szkół podstawowych

• 16 szkół ponadpodstawowych

• 2 przedszkola publiczne

W 22 z naszych placówek funkcjonują zerówki-oddziały

przedszkolne, a w 8 szkołach realizujemy żywienie na terenie

dwóch lub więcej stołówek-sal jadalnych przewidzianych do
wydawania dzieciom posiłków.

Obsługujemy jednostki o charakterze integracyjnym, specjalnym,
a także szkoły sportowe i artystyczne. Jedno z publicznych
przedszkoli obsługiwanych przez naszą firmę jest placówką
ukierunkowaną na dzieci ze specjalnymi potrzebami
żywieniowymi.

Każdego dnia nasza firma zapewnia żywienie 20 tysięcy
uczniów, nauczycieli i pracowników szkół.

Nasze stołówki i bufety codziennie przygotowują ponad 30
tysięcy posiłków.

A to jeszcze nie wszystko!



sklepik lub bufet
w Twojej szkole?

My prowadzimy ich 24!

Każdy z naszych sklepików i bufetów jest inny, 
ale są one wyjątkowo lubiane oraz często 
odwiedzane przez uczniów.

W zależności od infrastruktury danej szkoły są uzupełnieniem 
oferty żywieniowej stołówki szkolnej bądź jedynym miejscem 

oferującym możliwość kupienia czegoś do przekąszenia.

W naszej ofercie stawiamy przede wszystkim 
na kanapki, sałatki, koktajle, zdrowe desery, 

domowe wypieki, owoce i warzywne przekąski.



nasze szkoły
Statystyki dotyczące zakresu działalności naszej firmy mogą
wydawać się beznamiętnymi liczbami, ale do każdej z naszych
placówek podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do jej
specyfiki i potrzeb. Tworzymy wspólne historie i doświadczenia.

Na co dzień współpracujemy i pozostajemy w bezpośrednim
kontakcie z prawie setką dyrektorów, kierowników gospodarczo-
administracyjnych, pedagogów, kierowników świetlic szkolnych
oraz przedstawicieli rad rodziców.

Każda z naszych placówek to wyjątkowe i niepowtarzalne
miejsce oferujące nowe przygody oraz wyzwania.

Nasi klienci –



Oddziały Zamiejscowe 
Przedszkola nr 319







transparentność 

SZWAJCARKOWO-STOŁÓWKOWO – wyjątkowe miejsce na
portalu społecznościowym Facebook, dzięki któremu już prawie
3 tysiące rodziców i opiekunów uczniów korzystających z naszych
stołówek może obserwować realne i zamieszczane niemalże
codziennie zdjęcia posiłków otrzymywanych przez dzieci.

Odpowiadamy na pytania, rozwiewamy wątpliwości,
przyjmujemy sugestie i prośby, wsłuchujemy się w głosy
krytyczne, ale przede wszystkim pokazujemy jak jest – zdrowo,
smacznie, kolorowo i najlepiej jak potrafimy.

Pozostajemy jedyną firmą w Polsce umożliwiającą
rodzicom/opiekunom uczniów tę formę zapoznania się z ofertą
żywieniową realizowaną w stołówce szkolnej ich dzieci.



nasze śniadania



nasze desery i podwieczorki



w a r z y w n e
bufety 

W 2015 roku byliśmy pierwszym na terenie 
Warszawy ajentem, który do swoich stołówek 
wprowadził bary sałatkowo-surówkowe. 

Ta forma zwiększenia dostępności warzyw 
w diecie uczniów została następnie zawarta 
w oficjalnych zaleceniach żywieniowych dla 
placówek oświatowych i przyjęta przez inne 

firmy realizujące żywienie zbiorowe. 



nasze bufety warzywne



nasze dania obiadowe



oferta żywieniowa
W jednostkach wymagających całodziennego żywienia 

(zerówki-oddziały przedszkolne | klasy sportowe)
oferujemy i zapewniamy

• śniadania 
• obiady (zupa, II danie główne, deser, bar sałatkowo-surówkowy, woda/kompot)

• podwieczorki

W placówkach podstawowych i ponadpodstawowych nasi
uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkół korzystają z oferty
obiadowej, której dodatkowym elementem jest dostęp do baru
sałatkowo-surówkowego oraz zdrowych deserów (najczęściej
owoców sezonowych, ale również wypieków z naszej pracowni
piekarniczo-cukierniczej).

Dania wegetariańskie są u nas dostępne w standardzie każdego
dnia – jako oczywisty wybór dla osób niejedzących mięsa oraz
tych, którzy ograniczają jego spożycie.

Przygotowujemy również posiłki bezmleczne i eliminujące
gluten, a także realizujemy inne specjalne potrzeby żywieniowe
możliwe do zapewnienia w warunkach żywienia zbiorowego.

W 95% naszych placówek prowadzimy stacjonarne stołówki 
szkolne – posiłki są przygotowywane w pełni na miejscu. 

Usługi cateringowe (tj. dowożenie gotowych posiłków) 
świadczymy wyłącznie w szkołach nieposiadających zaplecza 

kuchennego lub w placówkach niepublicznych. 



D I E T E T Y K
w każdej  szkole

Dzięki nam to realne! 

Od września 2021 roku umożliwimy uczniom 
i rodzicom z naszych szkół bezpośrednie 

spotkania z dietetykiem na terenie placówki.

Zainteresowane szkoły objęte zostaną 
skierowanym do uczniów autorskim 

edukacyjnym programem żywieniowym 
dietetyka naszej firmy. 



CUKIERNIA? 
mamy swoją

W naszej firmowej pracowni piekarniczo-
cukierniczej powstają wypieki, które trafiają do 
uczniów w ramach deserów i podwieczorków. 

Dzięki temu wiemy, co serwujemy, możemy 
spełnić normy dotyczące składu, a także 

zapewnić zamienniki dietetyczne.

Co dzieci uwielbiają najbardziej? 
CIASTO MARCHEWKOWE!



Uważamy, że każda szkoła i wszyscy
rodzice/opiekunowie uczniów zasługują na
dostęp do nowoczesnych oraz wygodnych
rozwiązań poprawiających komfort naszego
codziennego życia.

Dlatego jako firma umożliwiamy bezpłatne
korzystanie z aplikacji do obsługi żywienia –

to prostsze niż myślisz!

systemy i aplikacje
elektroniczne

do zamawiania, opłacania 
i odwoływania posiłków szkolnych



nowoczesność i wygoda
w Twojej stołówce szkolnej 

Wychodząc naprzeciw postulatom rodziców/opiekunów

uczniów, chcąc podążać za zmianami zachodzącymi we

współczesnym świecie oraz bazując na doświadczeniach

wynikających z funkcjonowania w warunkach nauczania

zdalnego proponujemy wszystkim naszym placówkom

elektronizację procesów związanych z obsługą finansowo-

administracyjną realizowanego żywienia poprzez wdrożenie

aplikacji/systemów internetowych służących do zamawiania

oraz opłacania posiłków szkolnych.

Rozwiązania proponowane przez naszą firmę to aplikacje od

wiodących na terenie kraju firm informatycznych

dostarczających tego typu usługi.

Jakie są korzyści dla rodzica/opiekuna prawnego ucznia

wynikające z wdrożenia systemu elektronicznego służącego

do zamawiania i opłacania posiłków szkolnych?

✓ nowoczesność i wygoda – wszystkie czynności związane z posiłkami

szkolnymi – zamówienia, opłaty, odwołania – można wykonać poprzez

aplikację z poziomu swojego komputera lub smartfonu (brak

konieczności podejmowania kontaktu z pracownikami szkoły bądź

ajenta, oczekiwania w kolejkach, poszukiwania informacji dotyczących

realizacji żywienia na innych stronach internetowych i na terenie

szkoły);



✓ elastyczność i oszczędność – planowanie jadłospisu z udziałem

dziecka/podopiecznego – system umożliwia złożenie pełnego zamówienia

na cały miesiąc bądź dowolny wybór jedynie preferowanych dni/posiłków

zgodnie z zapotrzebowaniem lub upodobaniami ucznia i rodzica/opiekuna;

✓ łatwe odwoływanie posiłków – bezpośrednio w aplikacji, bez konieczności

przesyłania SMS-ów bądź maili do naszej firmy;

✓ pełna kontrola – wszystkie informacje oraz dane związane z zamówieniami,

odwołaniami oraz rozliczeniami zgromadzone w jednym miejscu i dostępne

o każdej porze;

✓ płynniejsza komunikacja w czasie rzeczywistym – powiadomienia SMS-owe

i mailowe, jednolite komunikaty zbiorowe w aplikacji, chat z pracownikami

BOK i Contact Center;

✓ czytelne finanse – natychmiastowe zwroty za odwołane posiłki,

indywidualne subkonto bankowe, możliwość pobrania faktury VAT,

uporządkowana chronologicznie historia rozliczeń, automatyczne

przypomnienia o konieczności dokonania opłaty.

Inne pozytywne aspekty związane z funkcjonowaniem w szkole

elektronicznego systemu do obsługi żywienia zbiorowego

realizowanego w stołówce i bufecie to między innymi:

✓ zapobieganie marnowaniu żywności –

• rodzic/opiekun nie zamawia posiłków „w ciemno”, może dostosować

zamówienie do preferencji i upodobań dziecka/podopiecznego – mniej

niezjedzonych posiłków = mniej wyrzuconego/zutylizowanego jedzenia;

• dzięki miesięcznemu trybowi zamówień realizowane są precyzyjne dostawy

i nie dochodzi do nadwyżki przygotowywanych posiłków;



✓ bezpieczeństwo żywienia dietetycznego – system pozwala na przekazanie

przez rodzica/opiekuna do naszej firmy maksymalnie precyzyjnej

informacji dotyczącej specjalnych potrzeb żywieniowych

dziecka/podopiecznego;

✓ wykluczenie sytuacji niepożądanych takich jak korzystanie z żywienia przez

uczniów i osoby nieuprawnione (nieposiadające złożonych zamówień bądź

nieregulujące zobowiązań);

✓ umożliwienie rodzicom i dzieciom korzystania z żywienia w formule

pozostającej w zgodzie z najnowszymi wytycznymi oraz zaleceniami

(jednodaniowe posiłki szkolne, zwiększanie ilości posiłków bezmięsnych w

diecie zgodnie ze zmiennymi preferencjami rodzica i dziecka);

✓ system jest w pełni zgodny z przepisami dotyczącymi RODO, a także

pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa innych danych osobowych

uczniów i rodziców/opiekunów prawnych;

✓ nowoczesny wizerunek szkoły oraz wdrożenie z wyprzedzeniem

rozwiązania, które w niedługiej przyszłości będzie powszechnie stosowane

w placówkach oświatowych;

✓ szybkie i jednolite alerty/powiadomienia/komunikaty (SMS-owe, mailowe,

wewnątrzsystemowe) do rodziców/opiekunów uczniów w sytuacjach

wymagających nagłego reagowania;

✓ możliwość rozbudowania systemu o dodatkowe funkcjonalności

(przykładowo moduł dla Rady Rodziców – komunikacja,

sprawozdawczość, finanse, składki i inne opłaty – uruchomienie,

wdrożenie i funkcjonowanie modułu na koszt naszej firmy).

Wspieramy szkoły oraz rodziców na każdym etapie wdrożenia 

i funkcjonowania aplikacji/systemu elektronicznego.



Jesteśmy dumni z tego, że pomimo 
zachodzących w całej branży trudności 
zachowaliśmy ciągłość funkcjonowania 
i świadczenia usług. 

Wspieraliśmy również liczne szkoły oraz 
przedszkola samodzielnie prowadzące swoje 

kuchnie i stołówki podczas przebywania 
pracowników tych jednostek 

w kwarantannach lub na zwolnieniach. 

C O V I D - 1 9  
nas nie pokonał –
daliśmy radę!



1  000 000,00 z ł

Milion złotych – taką kwotę ze środków 
własnych wydaliśmy od początku działalności 
na podniesienie jakości naszych usług 
i zwiększenie komfortu oraz bezpieczeństwa 
uczniów korzystających ze stołówek. 

Drobne i generalne remonty, wymiana stolików 
oraz krzeseł, doposażenie w niezbędny sprzęt 

gastronomiczny i wiele innych inwestycji. 



damy i  d żente lmeni  
o  p ien iądzach n ie  
rozmawia ją ,  a l e…

Szczycimy się tym, że jesteśmy rzetelną firmą.

Nie zalegamy i nigdy nie zalegaliśmy z żadnymi 
opłatami z tytułu najmu bądź innych 

zobowiązań wynikających z umów łączących 
nas z placówkami oświatowymi. 

Nasza wiarygodność i sumienność jest 
doceniania również przez jednostki budżetowe 

zajmujące się obsługą finansową szkół. 



CATERING?
możesz nam zaufać

Dział cateringowy naszej firmy każdego dnia 
obsługuje kilkadziesiąt niepublicznych żłobków 
i przedszkoli na terenie całej Warszawy. 

Przygotowujemy posiłki zgodne 
z normami i wymaganiami żywieniowymi 
opracowanymi dla najmłodszych dzieci.

Odbiorcy najbardziej doceniają naszą 
punktualność oraz wysoką jakość posiłków. 



dziękujemy za czas poświęcony na 
zapoznanie się z naszą ofertą 

- porozmawiajmy o tym, 
co możemy zrobić dla Ciebie 

i Twojej szkoły

żywienie zbiorowe i stołówki szkolne 
Marcin Sikorski | tel. 501-519-258

marcin.sikorski@szwajcarka.net

usługi cateringowe dla żłobków i przedszkoli 
Agata Wójcicka | tel. 511-131-104

catering@szwajcarka.net

sklepiki i bufety szkolne 
Daniel Włodarski | tel. 572-892-003

daniel.wlodarski@szwajcarka.net



SZWAJCARKA Marcin Sikorski 
ul. Felińskiego 15
01-513 Warszawa 

tel. 502-856-258
szwajcarka@szwajcarka.net

www.szwajcarka.net 


