
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 

Zakres zadań menedżera ds. gastronomii w Ogrodzie Botanicznym  

1. Prowadzenie usług gastronomicznych, w tym m.in.: 

1) opracowanie planu sprzedażowego na każdy rok kalendarzowy objęty umową 

menadżerską; 

2) zaproponowanie asortymentu oraz cen poszczególnych elementów asortymentu 

(asortyment jest wprowadzany do sprzedaży po zaakceptowaniu przez dyrektora Ogrodu); 

3) przygotowanie i systematyczne aktualizowanie oferty punktów gastronomicznych; 

4) prowadzenie na bieżąco rozliczeń finansowo-księgowych według następujących zasad: 

• Ewidencja towarów i artykułów żywnościowych odbywa się w cenach zakupu i  podlega 

ewidencji ilościowo-wartościowej, na podstawie dokumentów magazynowych tj. PZ, WZ, 

RW. 

• Koszty działalności gastronomicznej ujmuje się w księgach rachunkowych w sposób 

uproszczony poprzez odpisywanie w koszty wartości towarów na dzień ich zakupu, 

połączone z ustaleniem ich stanu i jego wyceną oraz korektą kosztów o wartość tego 

stanu na koniec każdego miesiąca. Dlatego najpóźniej 3 dnia roboczego następnego 

miesiąca należy przekazać inwentaryzację ilościowo-wartościową zapasów magazynowych 

za miesiąc poprzedni. 

• Dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży jest wystawiony paragon z kasy 

fiskalnej punktu gastronomicznego. Możliwe jest wystawianie faktur dla odbiorców, ale 

tylko przez Dział Finansowo-Księgowy (DFK). 

• Artykuły żywnościowe i towary nabywane są na podstawie faktury i natychmiast po 

zakupie (przed rozpoczęciem ich sprzedaży czy przerobu) wprowadza się ich stany do 

programu gastronomicznego, generując pod fakturę dokument PZ (zgodny z zakupem 

towaru) i tylko taki komplet dokumentów może być przekazany do DFK; faktury bez 

dokumentu PZ nie będą przyjmowane. 

• Faktury zakupu z odroczonym terminem płatności winny być dostarczone do DKF co 

najmniej 5 dni przed upływem terminu płatności faktury. 

• Zaliczkę gotówkową na zakup towarów i artykułów żywnościowych pobraną z kasy Ogrodu 

należy rozliczyć w ostatnim dniu miesiąca, w którym została pobrana. 

• Utarg oraz wydruk raportu dobowego ze sprzedaży punktów gastronomicznych powinien 

być dostarczony do kasy Ogrodu następnego dnia roboczego. 

• Na koniec każdego miesiąca powinien być wykonany raport miesięczny z kasy fiskalnej 

oraz z terminala płatniczego i dostarczony do DKF następnego dnia roboczego. 

• Dokumentacja księgowa potwierdzająca dokonywaną przez punkty gastronomiczne 

sprzedaż oraz zakupy produktów i usług, powinna  być zgodna z obowiązującymi 

przepisami ustawy o VAT (Art. 106).  

• Dokumenty księgowe (faktury) potwierdzające transakcję zakupu towarów i usług, 

przekazywane do rozliczenia powinny być zgodne pod względem formalnym 

i rachunkowym. 

• Najpóźniej 3 dnia roboczego następnego miesiąca należy przekazać inwentaryzację 

ilościowo-wartościową zapasów magazynowych za miesiąc poprzedni celem rozliczenia.  



5) zatrudnianie pracowników do obsługi, rozliczanie ich czasu pracy itp.; współpraca w tym 

zakresie z Działem Kadr i Płac. 

2. Obsługa gastronomiczna wydarzeń organizowanych przez Ogród Botaniczny (wydarzeń 

wewnętrznych) 

1) samodzielnie, z zespołem usług gastronomicznych, do 30 osób,  

2) we współpracy z pracownikami Ogrodu, do 60 osób,  

w tym m.in.: 

• wernisaży; 

• finisaży; 

• koncertów; 

• seminariów naukowych; 

• konferencji; 

• gości dyrekcji; 

• grup biorących udział w warsztatach, spacerach i in.; 

• pozostałych wydarzeń 

schemat obsługi wydarzeń wewnętrznych ogrodu należy ustalić z poszczególnymi Działami 

odpowiedzialnymi za ich merytoryczną i techniczną obsługę. 

Imprezy do 30 osób będą zgłaszane najpóźniej 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem, imprezy 

powyżej 30 osób 4 tygodnie przed ich rozpoczęciem. 

Koszty przygotowania imprez (materiały + koszty pracy) będą odejmowane od kosztów . 

 

3. Prowadzenie dodatkowych działań mających na celu zwiększenie sprzedaży może być 

realizowane jedynie na zasadach rachunku ekonomicznego i odbywać się może po 

zaakceptowaniu przez dyrektora Ogrodu. 

Zakres zadań oraz wymagania: 

• kompleksowe zarządzanie punktami gastronomicznymi, zespołem sprzedawców oraz 

tymczasowo oddelegowanych pracowników – zapewnienie zgodnych z oczekiwaniami firmy 

standardów obsługi klienta;  

• motywowanie załogi i dbanie o dobrą atmosferę w pracy;  

• zarządzanie pracą personelu, delegowanie zadań i kontrola jakości obsługi klienta przez 

personel; 

• ustalanie grafiku pracy zespołu zapewniającego ciągłość pracy punktów gastronomicznych w 
godzinach ich otwarcia, dbałość o optymalizację zatrudnienia, wdrożenia nowych 
pracowników, szkolenia; 

• określanie zakresu zadań pracowników, planowanie organizacji imprez z wyznaczaniem 

zapotrzebowania na pracowników;  

• tworzenie oferty dla różnych kategorii klientów, budowanie i aktualizowanie oferty usług 

wewnętrznych i zewnętrznych;  

• budowanie długofalowych relacji z klientami;  

• rozeznanie lokalnej specyfiki oraz charakterystyka potencjalnych klientów; 

• tworzenie i realizacja planów sprzedażowych; 



• raportowanie dyrektorowi Ogrodu efektywności funkcjonowania punktów  
gastronomicznych;  

• realizacja założeń budżetowych; 

• rozliczanie kosztów stałych i zmiennych; 

• kreowanie wizerunku punktów gastronomicznych uwzględniające zarówno ofertę Ogrodu, 

jak i kalendarz imprez Ogrodu; 

• kontrola bieżących kosztów i wyników finansowych w zakresie zarówno działalności 

handlowej, jak i produkcyjnej;  

• kalkulacja wskaźnika food cost dla oferty punktów gastronomicznych oraz dla produkcji; 

• inwentaryzowanie towaru, wyposażenia oraz sprzętu; 

• samodzielność i kreatywność w działaniu; 

• podejmowanie działań i inicjatyw marketingowych zwiększających sprzedaż;  

• odpowiedzialność za podejmowane decyzje; 

• wdrażanie zaleceń promocyjnych i realizacja celów sprzedażowych; 

• nadzór nad stosowaniem procedur i technik efektywnej sprzedaży; 

• monitorowanie rynku i analiza działań konkurencji oraz lokalnego rynku; 

• kontakty z dostawcami, podwykonawcami, przyjmowanie i rozliczanie dostaw; 

• nadzorowanie stanu magazynowego i zakupów (włącznie z terminami przydatności artykułów 
FIFO); 

• projektowanie aranżacji lokalu, dbanie o estetykę i spójność wizerunkową z ofertą Ogrodu; 
dbałość o ekspozycje produktowe;  

• współpraca z Działem Administracji i Działem Technicznym w zakresie organizacji remontów, 
modyfikacji, napraw itp.; 

• reprezentowanie Ogrodu przed lokalnymi władzami i służbami (Sanepid itp.); 

• opracowywanie receptur; 

• wyznaczanie standardów w menu zgodnych z bieżącymi trendami; 

• dbanie o przestrzeganie ustalonych receptur oraz standardów; 

• dbanie o stany magazynowe; 

• dbanie o czystość oraz przestrzeganie zasad sanitarnych i bhp; 

• przygotowanie menu oraz projektowanie menu sezonowego i na specjalne okazje;  

• zarządzanie kuchnią, w tym kontrola i nadzór nad zakupami oraz kosztami; 

• zarządzanie podległym zespołem w kuchni, w tym szkolenie i motywowanie oraz efektywne 
planowanie czasu pracy podległego zespołu; 

• przygotowywanie potraw z menu oraz czuwanie nad ich wysoką jakością i estetyką; 

• tworzenie receptur wraz z kalkulacjami ich kosztów; 

• bardzo dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu, w tym organizacja pracy 
w kuchni; 

• umiejętność pracy pod presją czasu; 

• znajomość trendów w gastronomii; 

• operatywność i samodzielność w działaniu; 

• dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność i zorganizowanie; 

• realizowanie dokumentacji wymaganej przez inne działy Ogrodu; 

• dostosowanie pracy oraz przygotowywanej dokumentacji do systemu administracyjnego 
Ogrodu; 

• wsparcie innych jednostek organizacyjnych Ogrodu w zakresie realizacji standardów 
sanitarnych i tworzenia oferty obsługi gastronomicznej; 

• znajomość specyfiki funkcjonowania instytucji pozwalająca na wykorzystanie jej potencjału 
w zakresie tworzenia oferty gastronomicznej; 

• wykorzystanie zaplecza gastronomicznego w okresie zimowym; 



• przekształcanie oferty oraz modyfikowanie działalności w zależności od systemu 
funkcjonowania Ogrodu w różnych okresach i sezonach; 

• przygotowywanie projektów i opracowywanie ciągów sanitarno-technologicznych w nowych 
aranżacjach lokalu; 

• przygotowywanie propozycji aranżacji i adaptacji lokalu oraz punktów gastronomicznych na 
terenie Ogrodu. 

 
4. Informacje dodatkowe: 

• menedżer/ka ma nienormowany czas pracy; 

• przysługuje mu/jej urlop 26 dni roboczych w ciągu roku;  

• dwa dni tzw. trybu awaryjnego, kiedy punkty gastronomiczne z dnia na dzień mogą zostać 
zamknięte (w przypadku usprawiedliwionej nagłej niedyspozycji i braku możliwości 
zapewnienia zastępczej obsługi); 

• zgłoszone usterki nieprzerywające pracy punktu gastronomicznego usuwane są przez Ogród 
w ciągu 2 tygodni; 

• zgłoszone  usterki uniemożliwiające pracę punktu gastronomicznego usuwane są przez Ogród 
w ciągu 3 dni;  

• Ogród zapewnienia ciągłość środków finansowych do funkcjonowania bieżącej działalności 
w punktach gastronomicznych w postaci zaliczki; 

• Ogród zapewnia niezbędne szkolenia pracowników wynikające z przepisów prawa; 

• istnieje możliwość renegocjacji umowy po zakończeniu każdego roku budżetowego w oparciu 
o wypracowane zyski. 

• Średnia liczba odwiedzających Ogród w latach 2018-2020 to ok. 110 tys. osób. 

• Średnioroczne przychody punkty gastronomiczne w latach 2018-2020 to ok. 350 tys. zł. 

• Grill - do tej pory usługa zewnętrzna 

• Bistro - nowa usługa 
 

 
 


