
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA 

POSIŁKÓW 



1) Przejście na portal zamówieniowy 
www.zamow.kuchniacateringowa.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po przejściu na portal, kliknij 

„ZAREJESTRUJ SIĘ”, aby założyć 

konto 

2) Rejestracja 

 

  



 

 

 

 

 

  

Utwórz login i hasło, 

 podaj swoje imię, nazwisko 

oraz dane kontaktowe.  

Na końcu zaznacz czy jesteś 

rodzicem, czy nauczycielem  

i kliknij  

„ZAREJESTRUJ SIĘ” 



3) Sprawdź skrzynkę pocztową 

   
Po zarejestrowaniu sprawdź 

swoją skrzynkę pocztową.  

Na podany adres e-mail 

powinieneś otrzymać 

wiadomość potwierdzającą 

poprawne założenie konta na 

naszym portalu. 



4) Zaloguj się 

  

Kliknij w link w wiadomości  

e-mail i zaloguj się na portalu, 

używając loginu i hasła 

utworzonych podczas 

rejestracji. 



5) Sprawdź swoje dane   

Po zalogowaniu kliknij w ikonę 

„MOJE KONTO” 



 

  

Sprawdź swoje dane.  

Jeżeli zauważysz błąd możesz 

go w każdej chwili poprawić, 

następnie klikając „ZAPISZ” 



6) Wprowadź dane dziecka 

  W rubryce „Dzieci” kliknij zieloną ikonę 

„DODAJ DZIECKO” 



 

  

Wpisz imię i nazwisko dziecka,  

a następnie wybierz jedną  

z placówek szkolnych lub 

przedszkolnych z zakładki 

„SZKOŁA/PRZEDSZKOLE” 



7) Wybierz klasę 

 

  

Gdy dziecko uczęszcza do 

przedszkola wybierz z rubryki 

„KLASA” zakładkę 

„przedszkole” 

Gdy dziecko uczęszcza do przedszkola wybierz „przedszkole”  

z rubryki „KLASA”, a następnie grupę z rubryki „GRUPA”, jeżeli 

w przedszkolu jest podział na grupy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Wpisz cytat z dokumentu lub podsumowanie 

interesującej kwestii. Pole tekstowe można umieścić w 

dowolnym miejscu w dokumencie. Użyj karty Narzędzia do 

rysowania, aby zmienić formatowanie pola tekstowego 

cytatu.] 

[Wpisz cytat z dokumentu lub podsumowanie 

interesującej kwestii. Pole tekstowe można umieścić w 

dowolnym miejscu w dokumencie. Użyj karty Narzędzia do 

rysowania, aby zmienić formatowanie pola tekstowego 

cytatu.] 

[Wpisz cytat z dokumentu lub podsumowanie 

interesującej kwestii. Pole tekstowe można umieścić w 

dowolnym miejscu w dokumencie. Użyj karty Narzędzia do 

rysowania, aby zmienić formatowanie pola tekstowego 

cytatu.] 

[Wpisz cytat z dokumentu lub podsumowanie interesującej 

kwestii. Pole tekstowe można umieścić w dowolnym 

miejscu w dokumencie. Użyj karty Narzędzia do rysowania, 

aby zmienić formatowanie pola tekstowego cytatu.] 

[Wpisz cytat z dokumentu lub podsumowanie 

interesującej kwestii. Pole tekstowe można umieścić w 

dowolnym miejscu w dokumencie. Użyj karty Narzędzia do 

rysowania, aby zmienić formatowanie pola tekstowego 

cytatu.] 



8. Placówki przedszkolne – wybierz dietę 

 

 

 

 

 

 

Gdy dziecko uczęszcza do przedszkola wybierz jedną  

z podanych diet z rubryki „DIETA”.  

W przypadku diety indywidualnej wypisz alergeny dziecka np. 

marchew, czekolada. Jeśli dziecko nie posiada diety wybierz 

opcję „całodzienne wyżywienie”. 

 



9) Edycja danych dziecka 

 

 

  

Po zapisaniu danych dziecka, możesz je edytować klikając 

na symbol ołówka w rubryce „AKCJA”. Możesz także 

usunąć dane dziecka klikając na symbol kosza lub dodać 

kolejne dziecko, klikając na „DODAJ DZIECKO” 



10) Złóż zamówienie 

  Kliknij w rubrykę „ODADAJ ZAMÓWIENIE” po lewej 

stronie ekranu. Następnie wybierz dowolny okres, na 

który chcesz złożyć zamówienie, dziecko oraz pakiet. 

Poniżej pojawi się menu na każdy dzień. 

Jeżeli chcesz wybrać na każdy dzień inny pakiet 

posiłków zaznacz „SKONFIGURUJ RĘCZNIE” 

 

Następnie zaznacz dany pakiet na każdy dzień po prawej stronie 



11) Potwierdź zamówienie  

  

  

Zejdź na dół strony. W prawym 

rogu pojawi się całkowity koszt 

zamówienia. Akceptuj 

regulamin portalu i politykę 

prywatności, a następnie 

potwierdź zamówienie 

Sprawdź poprawność 

zamówienia, a następnie kliknij 

„NIEOPŁACONE ZAPŁAĆ” 



12) Zapłać 

 

 

 

 

 

 

[Wpisz cytat z dokumentu lub podsumowanie 

interesującej kwestii. Pole tekstowe można umieścić w 

dowolnym miejscu w dokumencie. Użyj karty Narzędzia do 

rysowania, aby zmienić formatowanie pola tekstowego 

cytatu.] 

Dokonaj 

płatności  

z tpay.com 

wybierając  

swój bank . 

Potwierdzenie 

zamówienia 

zostanie 

wysłane na 

podany adres 

mailowy 

 

 



13) Zgłoszenie nieobecności dziecka – przeniesienie 

posiłku 

 

 

 

Nieobecność można zgłaszać tylko za pośrednictwem naszej strony 
internetowej i najpóźniej do 7.30 rano w dniu, w którym dziecko będzie 

nieobecne. 
Aby przenieść posiłek należy kliknąć w zakładkę „MOJE ZAMÓWIENIA”, 

wybrać dzień nieobecności, kliknąć „PRZENIEŚ POSIŁEK”, rozwinąć 
kalendarz i wybrać dzień, na który ma zostać przeniesiony posiłek. Na 

koniec kliknij „ZAPISZ” 

 
 



POZDRAWIAMY 

www.kuchniacateringowa.pl 


