
Cennik opłat za posiłki 

W Spółdzielni Socjalnej PRIMA 

ważny od 1 września 2017 
W przypadku gdy Klient wykupuje posiłki na cały miesiąc (wszystkie dni tygodnia lub określone dni 

tygodnia) obowiązuje CENNIK DLA ABONAMENTÓW. 

W przypadku gdy Klient wykupuje posiłki w wybrane, pojedyncze dni, obowiązuje CENNIK DLA 

POJEDYNCZYCH POSIŁKÓW. 
 

Cennik opłat za ABONAMENTY dla Przedszkolaków z punktów przedszkolnych: 

Cena Rodzaj posiłku 

6,00 Śniadanie + obiad 

7,50 Śniadanie + obiad + podwieczorek 

 

Cennik opłat za ABONAMENTY dla Uczniów Szkół Podstawowych : 

Cena Rodzaj posiłku 

2,00 Zupa 

5,00 Drugie danie 

6,00 Obiad dwudaniowy 

 

Cennik opłat za ABONAMENTY dla Nauczycieli i Pracowników Szkół: 

Cena Rodzaj posiłku 

2,50 Zupa 

6,00 Drugie danie 

7,50 Obiad dwudaniowy 

 

Cennik opłat za POJEDYNCZE POSIŁKI dla Przedszkolaków z Punktów Przedszkolnych : 

Cena Rodzaj posiłku 

8,00 Śniadanie + obiad 

10,00 Śniadanie + obiad + podwieczorek 

 

Cennik opłat za POJEDYNCZE POSIŁKI dla Uczniów Szkół Podstawowych : 

Cena Rodzaj posiłku 

2,50 Zupa 

6,00 Drugie danie 

7,00 Obiad dwudaniowy 

 

Cennik opłat za POJEDYNCZE POSIŁKI dla Nauczycieli i Pracowników Szkół: 

Cena Rodzaj posiłku 

2,50 Zupa 

7,00 Drugie danie 

9,00 Obiad dwudaniowy 

12,00 Drugie danie na zamówienie 

15,00 Drugie danie z nakryciem i obsługą kelnera (minimalna ilość 10) 

18,00 Drugie danie z nakryciem i obsługą kelnera + ciastko i kawa (minimalna ilość 10) 

20,00 Obiad dwudaniowy z nakryciem i obsługą kelnera + ciastko i kawa (minimalna ilość 10) 

 

Cennik opłat za POJEDYNCZE POSIŁKI dla Klientów zewnętrznych: 

Cena Rodzaj posiłku 

12,00 Drugie danie 

15,00 Drugie danie na zamówienie 

 
 

 



Regulamin korzystania z posiłków w Spółdzielni Socjalnej PRIMA 
 

I Rodzaje posiłków 
 

1. Posiłki przygotowywane w Spółdzielni są gotowane zawsze ze świeżych i naturalnych składników. 

Spółdzielnia oblicza kaloryczność posiłków zgodnie  z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia, 

przyjmując dzienną dedykowaną ilość kalorii dla poszczególnych grup wiekowych: 

Dla dzieci w wieku do 6 lat – dzienne zapotrzebowanie energetyczne 1700 kcal 

Dla dzieci w wieku powyżej 6 lat – dzienne zapotrzebowanie energetyczne 2300 kcal  

Jadłospisy zawierają informację o alergenach zawartych w poszczególnych potrawach. Jadłospisy 

układane są zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania, zakładając różnorodność posiłków, brak 

powtórzeń potraw w okresach dekadowych. Przy układaniu jadłospisu wykorzystywane są 

produkty sezonowe. 

 

2. Rodzaje posiłku oferowanych przez Spółdzielnię, które można zakupić w ramach abonamentów, 

jak również w ramach jednorazowego zakupu: 

 

Dla uczniów i pracowników szkół: 

Obiad dwudaniowy  

Drugie danie 

Zupa 

 

Dla przedszkolaków: 

Abonament podstawowy: Śniadanie+obiad 

Abonament rozszerzony: Śniadanie+obiad+podwieczorek 

 

Dla klientów zewnętrznych Spółdzielnia oferuje: 

Drugie danie zgodne z jadłospisem szkolnym wydawane w naczyniach jednorazowych 

Wyroby własne – w tym m.in. pierogi, gołąbki, krokiety, kotlety devolay 

Catering – potrawy przygotowane na zamówienie oraz obsługa imprez okolicznościowych 

 

3. W załączniku znajduje się cennik posiłków oferowanych przez Spółdzielnię.  

W przypadku wykupienia posiłków na cały miesiąc (wszystkie dni lub niektóre dni tygodnia) mają 

zastosowanie ceny jak dla ABONAMENTU. 

W przypadku wykupienia posiłku w wybrany przez Klienta dzień tygodnia mają zastosowanie ceny 

jak dla POJEDYNCZYCH POSIŁKÓW. 

4. W dniach, w których placówki oświatowe na terenie Gminy Pcim nie pracują, a pełnią jedynie 

dyżury, cena za posiłki naliczana jest jak dla pojedynczych posiłków, nawet w przypadku, gdy 

dzieci zapisane są na abonament. 

 

II Zapisy na posiłki 
5. Zapisów na posiłki można dokonać osobiście u intendenta lub mailem na adres 

prima.pcim@onet.pl W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, nazwę placówki 

oświatowej oraz datę od kiedy dziecko będzie uczęszczać na posiłki. 

6. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed datą rozpoczęcia korzystania z posiłków. 

7. Zamówiony abonament jest aktualny do końca danego roku szkolnego i w celu jego anulowania i 

nie naliczania opłat przez Spółdzielnię należy zgłosić rezygnację. 

8. Rezygnacji można dokonać osobiście u Intendenta lub mailem na adres Spółdzielni. 

mailto:prima.pcim@onet.pl


9. W przypadku gdy Rodzic nie zgłosi rezygnacji opłata jest naliczana nawet w przypadku gdy dziecko 

nie będzie korzystać z posiłków! 

10. Rodzice dzieci z alergiami pokarmowymi, proszeni są o wypełnienie ankiety dostępnej u 

Intendenta. Na podstawie ankiety, Spółdzielnia dostosowuje przygotowanie potraw do potrzeb 

danego dziecka lub też informuje Rodzica o niemożliwości uniknięcia alergenów pokarmowych w 

posiłkach serwowanych na stołówce. 

 

III Opłaty za posiłki 
11. Ceny posiłków zawarte są w załączonym cenniku 

12. Wpłaty należy dokonywać do 10-tego dnia każdego miesiąca!!! 

13. Opłaty za posiłki można dokonać: 

- gotówką w godzinach pracy Intendenta 

- przelewem na konto Spółdzielni 

14. Dane do przelewu Nr konta KBS o/Pcim:58 8591 0007 0230 0470 2706 0001 Opłata 

dla: Spółdzielnia Socjalna PRIMA, 32-432 Pcim 596 Tytułem: opłata za posiłki (proszę wpisać 

rodzaj abonamentu np.  drugie danie), imię i nazwisko dziecka, szkoła, ilość dni. 

15. Ogólna miesięczna kwota do zapłaty podana jest każdorazowo na stronie internetowej 

Spółdzielni, w przypadku naliczeń indywidualnych (np. rozliczenie odpisów) informacja o kwocie 

do zapłaty dostępna jest u Intendenta lub na życzenie Rodzica może być przesyłana mailem. 

 

IV Odpisy 
16. Możliwe jest zgłoszenie odpisu za posiłek, z którego dziecko nie będzie korzystać z powodu np. 

wycieczki szkolnej lub zaplanowanej wizyty u lekarza, czy też choroby. Odpisy będą odliczone od 

płatności za kolejny miesiąc, a za miesiąc czerwiec - we wrześniu. 

17. Wartość kwoty do rozliczenia obliczana jest przez Intendenta. 

18. Aby uzyskać odpis należy: 

- zgłosić nieobecność dziecka podając dokładną datę nieobecności 

- dokonać zgłoszenia nie później niż 1 dzień przed planowaną nieobecnością 

19. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności w wyznaczonym terminie, odpis nie będzie 

uwzględniany w rozliczeniu! 

20. Rodzic ma prawo odebrać zapłacony, a nie wykorzystany posiłek do godziny 12.00 w dniu 

nieobecności dziecka 

 

V Postanowienia końcowe 
21. Zapisanie dziecka na posiłki jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

22. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka w celu realizacji przez Spółdzielnię Socjalną PRIMA usługi przygotowania posiłków.  

 

Lp Imię i nazwisko dziecka, klasa Kontakt do Rodzica Podpis Rodzica 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


