
Temat: Przygotowanie sali na przyjęcie okolicznościowe 

1.Podstawową czynnością przed przygotowaniem sali na przyjęcie 

okolicznościowe jest sprawdzenie czystości pomieszczenia. Sala bankietowa 

musi zawsze robić wrażenie, że została specjalnie przygotowana na daną 
okoliczność.                                                                                                          

2.Kierownik odpowiedzialny za przyjęcie powinien omówić z pracownikami 

organizację pracy oraz podzielić czynności.                                                                                                                           

3.Następnie przystępujemy do ustawiania stołów. Plan ustawienia stołów zależy 

przede wszystkim od wielkości pomieszczenia i liczby osób, natomiast 

orientacyjna liczba gości w zależności od formy przyjęcia. 

4.Aby rozmieścić stoły w pomieszczeniu dobrze jest sporządzić orientacyjny 

plan ustawienia stołów. Pozwoli on maksymalnie wykorzystać powierzchnię             
i odpowiednio zaplanować przebieg obsługi. Stanowi on informację dla osób 

przygotowujących salę. Dodatkowo łatwo można na nim zaznaczyć 
poszczególne rewiry obsługi. Stanowi też podstawę zaplanowania 

rozmieszczenia miejsc dla poszczególnych gości. Rozmieszczenie gości przy 

stole to role zleceniodawcy, zatem powinniśmy wcześniej z nim ustalić gości 

honorowych i główne założenia, co do sposobu rozsadzania osób. 

5.Orientacyjny plan rozmieszczenia stołu ułatwi nam: 

szybko ustawić stoły i krzesła, 

zaznaczyć rewiry i określić sposób obsługi, 

rozplanować miejsca dla gości. 

6.Dobrze jest sporządzić instrukcję służbową, która w połączeniu z planem 

ustawienia stołów służy personelowi obsługującemu jako pomoc w 

przygotowaniu przyjęcia. Zawiera ona wskazówki dotyczące techniki obsługi               

i podawania. Według tych zapisów ustala się plan poszczególnych fragmentów 

obsługi. W zależności od rodzaju przyjęcia – przyjęcie zasiadane lub nie – 



instrukcja może mieć różny charakter.

 

 

7.Innym ważnym dokumentem jest sporządzenie planu inwentarza lub listy 

kontrolnej do przygotowania przyjęć okolicznościowych. Na tej podstawie 

pobierzemy z magazynu konieczny sprzęt i inne rzeczy, które użyjemy podczas 



przyjęcia. W ten sposób również kontrolować można stan inwentarza w 

magazynie, zaś osoba, która odpowiada za przygotowanie stołu pomocniczego, 

 

 



 

Czynności wykonywane w trakcie nakrywania stołów bankietowych jest 

następujący: 

 Ustawienie stołów zgodnie z planem ustawienia stołów (miejsce dla 

jednego gościa powinno 

 wynosić 65-80 cm). 

 Sprawdzenie „nierówności” stołów (ewentualne wyrównanie). 

 Nałożenie moltonów (podkładki filcowe pod obrus). 

 Nałożenie obrusów. Ułożyć tak, by się nie fałdowały. 

 Ustawienie krzeseł. 

 Ustalenie miejsc – talerzem lub/ i serwetką do ust (podczas nakrywania 

krzesła odwraca się 
 90°, tak by bez przeszkód można się poruszać wokół stołu). 

 Ustawianie nakryć zgodnie z instrukcją służbową. Nakrywa się zawsze 

zaczynając od dania 

 głównego w kierunku zewnętrznym. 

 Ustawianie talerzyków do chleba i masła. 

 Ustawianie kieliszków wg kolejności podawania napitków. 

 Ustawianie dekoracji kwiatowych i innych. 

 Rozstawianie menaży do przypraw(rozstawia się menaże proste, menaże 

z oliwą, octem podajesię w przypadku dań, które tego wymagają). 



 Rozłożenie kart menu, wizytówek. 


