
HALINA MAKAŁA
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
SŁAWOMIR GRZEGORZ ŁUCZAK
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

USŁUGI GASTRONOMICZNE W CENTRACH HANDLOWYCH 
WARSZAWY

GASTRONOMIC SERVICES IN WARSAW TRADE CENTERS

Wprowadzenie

Biznes gastronomiczny rozwija się bardzo dynamicznie i korzysta z coraz to nowszych 
narzędzi pracy. Restauratorzy dostosowują się do pojawiających się nowych trendów 
i wdrażają je w swoich lokalach. Takie działanie umożliwia bycie o krok przed konkurencją 
oraz zaspokajanie potrzeb i oczekiwań coraz bardziej wymagających klientów. Szczególnie 
w obecnych czasach, gdy nowości i trendy pojawiają się w bardzo szybkim tempie. Taka 
oferta realizowana jest m.in. przez centra handlowe (CH).

W ostatnich latach rośnie zarówno liczba, jak i znaczenie centrów handlowych, nie tylko 
jako racjonalnej i nowoczesnej formy koncentracji handlu detalicznego, ale i świadczonych 
dla klienta usług: gastronomicznych, kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych, bankowych, 
telekomunikacyjnych itp.1 Działalność centrum handlowego powinna być otwarta na wszel-
kie zmiany zachodzące na rynku, by odpowiadać na wyzwania otoczenia i pozostawać 
konkurencyjną. Dlatego ważne są ciągłe poszukiwania możliwości rozwoju, wykorzystania 
pojawiających się szans oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów. Pod wpływem 
zmian gospodarczych, społecznych, demograficznych oraz kulturowych zmieniają się 
zachowania współczesnych konsumentów. Niektóre z tych zmian w sposób bezpośredni 
lub pośredni wpłynęły na wzrost znaczenia centrum handlowego w życiu współczesnego 
konsumenta oraz na kształtowanie się nowego modelu konsumpcji. Gastronomia zysku-
je coraz większy udział w ofercie centrów handlowych. Czynnikami determinującymi to 
zjawisko są przede wszystkim preferencje i rosnące zainteresowanie konsumentów oraz 
korzyści dla przedsiębiorców. Masowy charakter odwiedzania centrów handlowych, ich 
rosnąca popularność powodują, że korzystanie z usług gastronomicznych w tych ośrod-
kach staje się dość powszechnym sposobem żywienia poza domem.

Celem prezentowanej pracy jest charakterystyka oferty gastronomicznej na przykładzie 
trzech centrów handlowych na terenie Warszawy.

1 E. Maleszyk, Rynek ośrodków handlowych w Polsce, „Wiadomości Statystyczne” 2002, nr 10, s. 74.
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Rodzaje usług gastronomicznych

Usługa gastronomiczna nie jest usługą w czystej postaci. Tworzy ją zespół czynności, 
polegający na wytworzeniu potraw i napojów, sprzedaży ich oraz innych towarów handlo-
wych wraz z serwisem konsumenckim, dodatkowo często poszerzonych o świadczenie 
usług kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych2. Przytoczona definicja podkreśla złożony 
charakter usług gastronomicznych, które składają się z dwóch komponentów: materialnych 
oraz niematerialnych. Ich wzajemne proporcje mogą być różne, w zależności od rodzaju 
i standardu zakładu gastronomicznego, a także potrzeb i oczekiwań samego konsumenta3.

Formy usług gastronomicznych mogą być rozmaite. W polskiej gastronomii pojawiło 
się na przestrzeni ostatnich lat wiele nowości. Innowacje te dotyczą przede wszystkim 
zmiany zasad organizacyjnych i ekonomicznych funkcjonowania wielu placówek zarówno 
gastronomii otwartej, jak i zamkniętej. Zmiany te cechują różnorodność i wielotorowość4. 

Lokale gastronomiczne można podzielić na podstawie segmentu rynku, w ramach 
którego działają. Może to być segment premium, fast food, fast-casual i casual dining.

Segment zwany premium reprezentuje lokale eleganckie o wyraźnej koncepcji spójnej 
z menu. Charakteryzuje się pełną obsługą kelnerską, drogimi wyszukanymi potrawami 
oraz profesjonalną obsługą, wśród której znajdują się zawodowi kucharze i kelnerzy. Do-
celową grupę klientów w tym segmencie stanowią konsumenci zamożni, turyści krajowi 
i zagraniczni, a co za tym idzie – z wyższym średnim poziomem rachunku. 

Segment fast food charakteryzuje się jedzeniem przygotowywanym w kilka minut po 
złożeniu zamówienia, podawane jest w jednorazowych opakowaniach, a żywność jest 
wysokoprzetworzona. Za zamówienie płaci się przed konsumpcją. 

Restauracje fast-casual (FCRs), zwane też quick-casual (QCRs), co oznacza „szyb-
ko i na co dzień”, to nowa forma lokali gastronomicznych, które często prowadzone są 
na zasadzie franchisingu. Jest to koncepcja łącząca cechy restauracji szybkiej obsługi 
z cechami tradycyjnej restauracji. Główną strategią działalności tych lokali jest połączenie 
dużej liczby klientów z przystępnymi cenami. 

Casual dining to segment, w którym ceny potraw są umiarkowane, żywność nisko-
przetworzona, a potrawy niezbyt wyszukane. W tym segmencie występuje pełna obsługa 
kelnerska, posiłki podawane są w zastawie. Restauracja typu casual dining to lokal na 
każdą okazję, zarówno na szybki lunch, spotkanie biznesowe, jak i obiad lub kolację 
w gronie rodzinnym5.

Atrakcyjność lokalu gastronomicznego oceniana przez współczesnego konsumenta 
kształtowana jest przez takie czynniki, jak: 

2 M. Milewska, A. Prączko, A. Stasiak, Gastronomia, PWE, Warszawa 2008, s. 11.
3 E. Czarnecka-Skubina, Obsługa konsumenta w gastronomii i cateringu, SGGW, Warszawa 2008, s. 28.
4 G. Levytska, Usługi gastronomiczne – znaczenie i tendencje rozwoju, SGGW, Warszawa 2011, s. 6.
5 P. Dominik, Tradycyjna kuchnia polska w gastronomii sieciowej jako element uatrakcyjniający ofertę tury-
styczną kraju, [w:] Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, red. Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Wyd. 
WSHiT–PTTŻ, Częstochowa 2010, s. 472–492.
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1) lokalizacja obiektu – najatrakcyjniejsze są restauracje na rynkach miast, obok 
innych trakcji turystycznych, w pobliżu środków komunikacji, w otoczeniu 
natury, 

2) przestrzenne zagospodarowanie lokalu – ilość miejsca, swoboda, oddzielne 
pokoje, możliwość wyjścia na zewnętrz, obecność ogródka gastronomicznego, 
szatni, 

3) atmosfera w lokalu – uprzejmość obsługi, oświetlenie, wentylacja, wystrój 
lokalu, meble, dekoracja, 

4) jakość i asortyment dań – skład menu, ale także jakość potraw i dostępna ilość 
za wskazaną cenę – duże znaczenie ma tu renoma lokalu, 

5) jakość obsługi, w tym czas oczekiwania na obsługę, znajomość dań przez 
kelnerów, sposób podania, reagowanie na potrzeby klientów, 

6) cena6. 
Gastronomię handlową, czyli zakłady gastronomiczne funkcjonujące w obiektach 

handlowych wielkich sieci detalicznych, zalicza się do systemów gastronomicznych. 
Głównym celem tego rodzaju gastronomii jest zwiększenie popularności i atrakcyjności 
obiektu handlowego, a przez to i frekwencji w domach handlowych. Uważa się ponadto, 
że obecność gastronomii w obiekcie handlowym przedłuża czas pobytu klientów i podnosi 
jego konkurencyjność. Najczęściej w obiektach handlowych występują takie formy dzia-
łalności, jak: centra grillowe, coffee shop (np. Tchibo), zakłady przekąskowe – oferujące 
gorące i zimne potrawy, a także napoje (np. bary kanapkowe, bary sałatkowe), cafeterie – 
zakłady oferujące szeroki asortyment potraw z zastosowaniem samoobsługi, restauracje 
zbliżone charakterem do lokali typu fast food (np. Popeyes Chicken).

Pod jednym dachem mieszczą się różnego rodzaju lokale, w których serwuje się dania 
z różnych stron świata. Tego typu obiekty znajdują się zwykle w dużych centrach hand-
lowych, a nazywane są food court. Charakteryzuje je brak ścisłego podziału przestrzeni 
między poszczególnymi lokalami, np. oddzielone są jedynie przez sznury, kwiaty, bądź 
występuje tylko różna kolorystyka stolików, krzeseł. Ich głównym celem jest zatrzymanie 
klienta jak najdłużej w centrum handlowym7.

Działalność centrów handlowych

Zgodnie z definicją przyjętą przez Polską Radę Centrów Handlowych8, centrum han-
dlowe to taka nieruchomość handlowa, która została zaplanowana, zbudowana i jest 
zarządzana jako jeden podmiot. Ponadto centrum handlowe powinno mieć powierzchnię 
najmu brutto nie mniejszą niż 5000 m2 oraz składać się z co najmniej 10 sklepów. Inne 

6 W. Szczep, Zapiski dla menedżera. Idealne miejsce, „Przegląd Gastronomiczny” 2004, nr 6, s. 6–9; W. Błasz-
czuk, Znaczenie gastronomii w turystyce, „Rocznik Naukowy WSTiR” 2008, t. 7, s. 12–21.
7 E. Czarnecka-Skubina, op. cit., s. 16.
8 www.prch.org.pl [11.2016].
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przywoływane w literaturze przedmiotu definicje9 podkreślają wielowymiarową integral-
ność i spójność tego typu obiektów pod względem własnościowym, administracyjnym, 
organizacyjnym, asortymentowym, architektonicznym oraz przystosowania do obsługi 
klientów zmotoryzowanych.

Centra handlowe obejmują dość zróżnicowaną grupę obiektów. Zaliczyć do nich można 
obiekty składające się z super- lub hipermarketu oraz towarzyszącej im niewielkiej galerii 
handlowej (centra handlowe pierwszej generacji) i obiekty, w których oprócz wielkopo-
wierzchniowego sklepu typu hipermarket oraz licznych sklepów i punktów usługowych 
znaleźć można także kina, kręgielnie czy inne punkty o charakterze rekreacyjnym i roz-
rywkowym (centra handlowe trzeciej generacji), a nawet biura czy hotele (centra handlowe 
czwartej generacji). 

Centra handlowe to jednak nie tylko zgrupowania sklepów, ale także tzw. przestrzeń 
wspólna – wewnątrz obiektu (alejki handlowe) i w jego bezpośrednim otoczeniu. To wła-
śnie ta przestrzeń w największym stopniu wchodzi w wymienione wcześniej różnorodne 
relacje z przestrzenią miejską, także tą o charakterze przestrzeni publicznej. Relacje te 
mogą mieć w stosunku do miejskiej przestrzeni publicznej charakter obojętny (imitacja) lub 
pozytywny (wyznaczanie wyższych standardów przestrzeni publicznej), jednak najczęściej 
powstawanie centrów handlowych powoduje negatywne skutki dla tradycyjnej przestrze-
ni miejskiej. Dzieje się tak w przypadku relacji funkcjonalnej substytucji, zawłaszczania 
fizycznego i symbolicznego oraz wielowymiarowej konkurencji.

Pierwsze centra handlowe pojawiły się w latach 50. XX wieku w USA. W Polsce rozwój 
tego rodzaju placówek zaczął się w połowie lat 90. ubiegłego stulecia. Był to swego rodzaju 
etap przemian jakościowych w handlu wynikający z nowych potrzeb, jakie pojawiły się 
na rynku, jego infrastruktury, a także zmian zachodzących w zakresie konsumpcji oraz 
stylu życia konsumentów10.

Obecnie następuje przesunięcie aktywności handlowej i usługowej do kompleksów 
handlowych zlokalizowanych przeważnie na obrzeżach miasta. Przesunięcie to jest wyni-
kiem konkurencji rynkowej między tradycyjną i nową formą handlu. Dość często przewagę 
konkurencyjną w tej walce osiągają centra handlowe dzięki wykorzystywaniu kompleksu 
technik marketingowych: lokalizacja, dobór najemców, wystrój, intensyfikacja działań 
promocyjnych najemców oraz centrum jako całości itp.11

Nowoczesne centra handlowe stają się wielofunkcyjne: oprócz funkcji handlowej 
pełnią także rolę ośrodków usługowych i rozrywkowych. Czynnikami determinującymi to 
zjawisko są przede wszystkim preferencje i rosnące zainteresowanie nimi konsumentów 
oraz korzyści dla przedsiębiorców.

9 E. Maleszyk, Ośrodki handlowe w Polsce – uwarunkowania i kierunki rozwoju. Rynek i konsumpcja. Raporty 
z badań – rok 2000, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2001, s. 103–114.
10 W. Wilk, Między zakupami a rozrywką – nowe znaczenie centrum handlowego, „Prace i Studia Geograficzne” 
2003, t. 32, s. 4.
11 J. Karwowski, A. Grzesiuk, J. Witek, Ulice handlowe w centrum miast – nowe spojrzenie wobec konkurencji 
centrów handlowych, „Handel Wewnętrzny” 2008, nr 3, s. 7–8.
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Masowy charakter odwiedzania oraz popularność centrów handlowych wśród kon-
sumentów w dużych miastach powodują, że wizyta w tego rodzaju placówce staje się 
powszechnym sposobem zagospodarowania czasu wolnego.

W celu zwiększenia efektywności działalność centrów handlowych powinna być orien-
towana przede wszystkim na dobro klienta, dostarczenie mu towarów i usług o jak naj-
wyższej jakości oraz satysfakcji. Zadaniem dla administracji centrum we współczesnych 
warunkach staje się niewątpliwie koncentracja na klientach i ich potrzebach oraz nieustanna 
pielęgnacja kontaktów z nimi.

Orientacja na klienta wymaga ciągłego umacniania więzi między centrum handlowym 
a jego klientami, bo to właśnie oni są fundamentem tego rodzaju biznesu i zapewniają mu 
egzystencję. Tendencją w nowoczesnym biznesie staje się to, że konsumenci zaczynają 
być traktowani jako aktywa firmy. Dlatego żeby rozwijać się w konkurencyjnym otoczeniu, 
zarządcy oraz dyrekcja centrum handlowego powinni dbać o te związki, „poznawać” ludzi, 
dla których pracują, śledzić i mierzyć ich potrzeby i wymagania, ponieważ to decyduje 
o lojalności klientów wobec centrum, a więc generuje dochody. Działania te powinny być 
włączone do priorytetów formułowania obecnej i przyszłej strategii ośrodków.

Rodzaje usług i typy placówek gastronomicznych w centrach 
handlowych

W ostatnich latach w Polsce rozwinęła się gastronomia na terenach centrów handlo-
wych. Oprócz tradycyjnych zakładów gastronomicznych, takich jak: cukiernia, lodziarnia 
czy restauracja, dla potrzeb klientów tworzone są nowe, jak np.: fast foody, bary kawowe, 
herbaciarnie, bary z sokiem oraz kuchnią wegetariańską i międzynarodową oraz restau-
racje „casual dining”. 

Usługi gastronomiczne w centrach handlowych niczym się nie różnią od tych, które 
można spotkać na mieście. Spowodowane jest to ujednoliceniem marki we wszystkich 
zakładach. Dotyczy to nie tylko wyglądu wewnętrznego zakładu, ale również wystroju, 
aranżacji wnętrza i cen. W niektórych obiektach gastronomicznych jedyną różnicą są 
godziny otwarcia. Większość z nich jest czynna w godzinach otwarcia centrum handlo-
wego, lecz są pojedyncze przypadki, gdzie zakład jest otwierany wcześniej niż centrum. 

Zestawienie placówek gastronomicznych i ich ofertę podano w tabeli 1, zaś rodzaje 
placówek gastronomicznych świadczących usługi w trzech badanych centrach handlo-
wych w Warszawie: CH Arkadia, CH Blue City i CH Złote Tarasy przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 1. Rodzaje placówek gastronomicznych oraz ich oferta w badanych centrach handlowych

Nazwa Typ placówki gastronomicznej

A. Blikle cukiernia

Bali Cafe & Dim Sum 
House kawiarnia z kuchnią międzynarodową

Bierhalle restauracja
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Nazwa Typ placówki gastronomicznej

Bonapetito restauracja

Bubbleology herbaciarnia

Burger King fast food

Carte D’Or cukiernia

Cava kawiarnia

Cieślikowski cukiernia

Costa Caffee kawiarnia

De luca kuchnia międzynarodowa

E. Wedel cukiernia

Empik Cafe kawiarnia

Express Doner kuchnia międzynarodowa

Express Kuchnia Marche restauracja

Five o’clock sklep z herbatą i kawą

Freeze Me bar jogurtowy i z sokiem

Green Coffè Nero kawiarnia

Green It restauracja wegetariańska

Grycan – kawiarnia kawiarnia

Grycan – lodziarnia lodziarnia

Grycan – wyspa kawiarnio-lodziarnia

Hana Sushi kuchnia międzynarodowa

Hand & Roll Tsuru Sushi sklep ze sprzedażą sushi na wynos

Hard Rock Café klub (restauracja z napojami alkoholowymi)

Il patio restauracja „casual dining” – włoska

Italian Corner & Cafe fast food

KFC fast food

Klub 35 mm klub (restauracja z napojami alkoholowymi)

La Fragola kawiarnia z lodziarnią

Lubię to restauracja

McDonald’s fast food

Misianka cukiernia

MK Cafe espresso kawiarnia

North Fish restauracja – ryby i owoce morza

Nowakowski cukiernia

Pari Pari kuchnia międzynarodowa – francuska

Pizza Hut pizzeria – restauracja

Planet Sushi kuchnia międzynarodowa

Redberry bar jogurtowy
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Redberry – juice spot pijalnia soków

Salad Story restauracja wegetariańska (szybkiej obsługi)

Skok na sok (Juice Bar) pijalnia soków

Sphinx kuchnia międzynarodowa

Sokołyk pijalnia soków

So! Caffee kawiarnia

Sowa cukiernia

Street restauracja racingowa

Subway restauracja wegetariańska

Sushi Point sklep ze sprzedażą sushi na wynos

Tacamole Mexican Grill kuchnia międzynarodowa – meksykańska

Tangir kuchnia międzynarodowa

Tchibo kawiarnia

Thai Wok kuchnia międzynarodowa

Tokyo Sushi kuchnia międzynarodowa

Trattoria Italia restauracja

Velvet Bar klub (restauracja z napojami alkoholowymi)

Vincent kawiarnia

Wiking restauracja

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Struktura placówek gastronomicznych w badanych centrach handlowych 

Typ placówki Liczebność Udział w %

cukiernia 7 11,8

kawiarnia 11 18,7

kawiarnia z kuchnią międzynarodową 1 1,7

herbaciarnia 1 1,7

restauracja 6 10,1

fast food 4 6,8

kuchnia międzynarodowa 10 17,0

bar 2 3,4

restauracja wegetariańska 3 5,0

lodziarnia 1 1,7

sklepy ze sprzedażą wyłącznie na wynos 2 3,4

kawiarnio-lodziarnia 2 3,4

kluby 3 5,1

pijalnia soków 3 5,1
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Typ placówki Liczebność Udział w %

sklep z herbatą i kawą 1 1,7

restauracja typu casual 1 1,7

restauracja racingowa 1 1,7

ogółem 59 100,0

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 07.11.2016 r. 

W badanym okresie, stan na dzień 7 listopada 2016 r., w trzech wybranych do oceny 
centrach handlowych: CH Arkadia, CH Blue City i CH Złote Tarasy było 59 rodzajów pla-
cówek gastronomicznych o charakterze gastronomii otwartej, w tym te, które wyznaczają 
nowe trendy. Na podstawie badań przeprowadzonych w trzech wybranych centrach handlo-
wych znajdujących się na terenie Warszawy można zauważyć dość jednakowe rozłożenie 
w nich świadczonych usług gastronomicznych. Znalazły się w nich: food courty (placówki 
gastronomiczne obok siebie); na dziedzińcu centrum (kilka placówek gastronomicznych 
obok siebie); w sklepach (np. Carrefour w CH Arkadia czy Leroy Merlin); między placów-
kami handlowo-usługowymi; po środku alei; food mall (lokale gastronomiczne skupione 
na osobnej przestrzeni, czynne po zamknięciu centrum handlowego) – przykładem takim 
jest klub Hard Rock Café.

Z usług gastronomicznych w centrach handlowych korzystają różne grupy konsumen-
tów. Najczęściej wyróżnia się cztery grupy klientów12:

1) klienci odwiedzający centra handlowe w celu zakupów;
2) pracownicy sklepów i innych placówek znajdujących się w centrum handlowym;
3) osoby pracujące w pobliskich biurach, odwiedzające placówki gastronomiczne 

podczas przerwy obiadowej;
4) klienci tzw. wieczorowi lub weekendowi, których celem odwiedzenia centrum 

handlowego jest miejsce rozrywki dla spędzenia czasu wolnego.
Na podstawie przeprowadzonych badań w trzech wybranych centrach handlowych, 

których wyniki przedstawiono w tabeli 2, można stwierdzić, że w badanych obiektach 
najwięcej znajdowało się kawiarni (18,7%), restauracji oferujących dania kuchni mię-
dzynarodowych (17%) oraz cukierni (11,9%). Z kawiarni i cukierni korzystali zapewne 
konsumenci, którzy w CH spędzili mniej czasu, zaś z usług żywieniowych – zapewne ci, 
którzy przyszli na dłuższe zakupy lub z dziećmi.

Centrum handlowe Arkadia

Arkadia13 to największe centrum handlowe w Polsce, odwiedzane rocznie przez po-
nad 20 mln klientów. Tworzą je przede wszystkim sklepy polskich i światowych marek, 
eleganckie restauracje i kawiarnie, kino, centrum medyczne Enel Med. Arkadia wyróżnia 

12 G. Levytska, op. cit., s. 124–125.
13 www.arkadia.com.pl [11.2016].
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się niezwykłą architekturą: przeszklonymi dachami, pasażami na wzór ulic handlowych, 
fantazyjnymi wzorami mozaik, zastosowaniem kamienia naturalnego. Od 2004 roku przy-
ciąga rzesze klientów niezwykłą atmosferą, wygodą zakupów i najszerszą ofertą w stolicy. 

Centrum handlowe Arkadia znajduje się przy al. Jana Pawła II 82 na warszawskim 
Muranowie. Obiekt ma 287 000 m² powierzchni użytkowej. W Arkadii znajduje się 255 skle-
pów, 22 restauracje, kino Cinema City z 15 ekranami oraz dwupoziomowy parking na 
4500 samochodów. Powierzchnia handlowa Arkadii wynosi ponad 110 000 m2, co czyni 
ją jednym z największych centrów handlowych w Europie. Obiekt czynny jest od godziny 
10:00 do 22:00 w dni powszednie, zaś w dni wolne od pracy do 21:00. Centrum handlowe 
oferuje dla stałych klientów swoją kartę, która upoważnia do atrakcyjnych zniżek, rabatów 
i ofert specjalnych w wybranych sklepach, restauracjach i punktach usługowych w Arkadii. 

W CH Arkadia znajdują się następujące restauracje i kawiarnie:
1) cukiernie: A. Blikle, Carte D’Or, Sowa, Pijalnia czekolady E. Wedel, Grycan 

Lody (kawiarnia, lodziarnia, wyspa), Redberry, Skok na sok (Juice Bar), Tchi-
bo, Vincent; 

2) kuchnia międzynarodowa: Tacamole, Thai Wok, Trattoria Italia;
3) fast food: Burger King, KFC, McDonald’s, North Fish, Subway;
4) restauracje: Bierhalle, Green It, Street, Wiking,
5) kawiarnie i herbaciarnie: Costa Coffee, Green Caffè Nero; 
6) restauracje, kawiarnie i delikatesy: Trattoria Italia.

Centrum handlowe Blue City

Blue City14 to centrum handlowo-rozrywkowe w Warszawie, zlokalizowane przy Ale-
jach Jerozolimskich 179. Budowa została rozpoczęta w 2003 r., a ukończona w kwietniu 
2004 r. Charakterystycznym elementem obiektu jest szklana kopuła o rozpiętości 36 m. 
W budynku znajduje się fontanna (zbudowana według projektu kanadyjskiej firmy Crystal 
Fountains), której główny strumień tryska na wysokość 26 m. Ściany wokół niej, jak również 
część podłogi, ozdobiono niebiesko-błękitną mozaiką Bisazza. Na placu wokół fontanny 
odbywają się m.in. koncerty i wystawy.

Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City to unikatowy w skali kraju projekt centrum 
czwartej generacji, łączący funkcje handlową, rozrywkową i biurową. Koncept wielokrotnie 
wyróżniany był za komfort zakupów i przyjazność klientom, doceniony za proekologiczność 
certyfikatem BREEAM In-Use.

Blue City to obecnie ponad 200 sklepów, punktów gastronomicznych, usługowych 
i rozrywkowych, fitness klub, liczne atrakcje dla dzieci, a także kilkadziesiąt wydarzeń 
specjalnych rocznie.

Obiekt ma sześć kondygnacji naziemnych i dwie podziemne. Jego powierzchnia cał-
kowita wynosi 180 000 m², użytkowa 158 000 m², zaś kubatura 940 000 m³. Natomiast 

14 www.bluecity.pl [11.2016 ].
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powierzchnia zabudowy to 22 960 m². Centrum ma około 240 sklepów i punktów usługo-
wych, co czyni je jednym z większych w kraju. W budynku znajduje się 26 wind. Kompleks 
ma sześć poziomów handlowych, w tym jeden pod ziemią (od –1 do +4). W jego skład 
wchodzą:

1) Magic City – centrum rozrywki (5000 m²);
2) Inca Play – centrum zabaw dla dzieci;
3) klub Lucid;
4) klub Pure – fitness;
5) Squash City – 8 kortów do gry w squasha;
6) Home City – centrum mebli i wyposażenia wnętrz;
7) Enel Med – centrum medyczne;
8) Kamuflage Skatepark – kryty całoroczny tor deskorolkowy;
9) poziom 2 – 240-metrowy tor kartingowy.

Centrum handlowe czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach: 10:00–22:00 
oraz w niedzielę od 10:00 do 20:00. Z uwagi na mieszczące się w centrum handlowym 
delikatesy Piotr i Paweł i centrum medyczne Enel Med niektóre punkty usługowe otwie-
rane są wcześniej. 

Centrum handlowe Złote Tarasy

Złote Tarasy15 to kompleks handlowo-biurowo-rozrywkowy znajdujący się w Śródmie-
ściu Warszawy przy ul. Złotej 59. Część handlowa obiektu została otwarta 7 lutego 2007 
roku.

Budynek ma całkowitą powierzchnię 225 000 m², z czego 65 000 m² zajęło Multikino 
Złote Tarasy, galerie handlowe oraz centra restauracyjne i rozrywkowe, a 55 000 m² biu-
ra. Pomieszczenia biurowe mieszczą się w przeszklonym, półokrągłym biurowcu Lumen 
o wysokości 59 m (23 500 m²) od strony ulicy Złotej oraz w wieżowcu Skylight o wyso-
kości 105 m (21 500 m²) od strony ulicy Emilii Plater. Pod ziemią znajduje się parking na 
1700 aut. Centralna część Złotych Tarasów przykryta jest ogromnym szklanym dachem, 
pod którym mieszczą się galerie handlowe i restauracje rozłożone na różnych wysoko-
ściach. Jest on jednym z największych tego typu obiektów na świecie – ma powierzchnię 
10 250 m² i składa się z 4780 szklanych trójkątów o wymiarach około 2,5 na 2,5 na 3 m. 
Całość kopuły waży 1400 ton, a szkło wykorzystane do jego budowy 600 ton. W części 
biurowej kompleksu swoją siedzibę ma ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Centrum handlowe Złote Tarasy czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach 
09:00–22:00, natomiast w niedzielę o godzinę krócej – do 21:00. 

Restauracje znajdujące się w tym centrum handlowym w wyglądzie, aranżacji i menu są 
odzwierciedleniem innych tego rodzaju obiektów, m.in. w CH Arkadia czy w CH Blue City.

15 www.zlotetarasy.pl [11.2016].
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Oferta usług gastronomicznych w wybranych centrach 
handlowych w Warszawie

W tabeli 3 przedstawiono zestawienie oferty usług gastronomicznych w badanych 
centrach handlowych w Warszawie: CH Arkadia, CH Blue City i CH Złote Tarasy. Na ich 
terenie znajduje się łącznie 91 punktów świadczących usługi gastronomiczne, w tym 
57 różnych zakładów gastronomicznych.

Najwięcej placówek gastronomicznych (38) miało w swej ofercie CH Złote Tarasy, lecz 
trzeba zaznaczyć, że po dwa lokale należały do kawiarni Costa Caffee i So! Caffe oraz 
La Fragola. Na drugim miejscu pod względem liczby lokali gastronomicznych znalazło 
się CH Arkadia, oferujące 27 miejsc świadczących usługi gastronomiczne. Firma Grycan, 
aby urozmaicić swoją ofertę i dostępność dla konsumentów, otworzyła trzy zakłady o róż-
nej charakterystyce usług, tj. lodziarnię, kawiarnię oraz wyspę – kawiarnię. Na trzecim 
miejscu spośród wybranych centrów znalazło się Blue City mające w ofercie 26 miejsc 
gwarantujących możliwość spożycia posiłku. 

Tabela 3. Usługi gastronomiczne świadczone w wybranych centrach handlowych

Nazwa zakładu gastronomicz-
nego

Dostępność usług gastronomicznych

CH Arkadia CH Blue City CH Złote 
Tarasy

A. Blikle + + –

Bali Cafe & Dim Sum House – + –

Bierhalle + – –

Bonapetito – + –

Bubbleology + – –

Burger King + – +
Carte D’Or + – –

Cava – – +
Cieślikowski – + –

Costa Caffee + + ++
De luca – + –

E. Wedel + + +
Empik Cafe – – +

Express Doner – – +
Express Kuchnia Marche – – +

Five o’clock – + –

Freeze Me – – +
Green Coffè Nero + – +

Green It + – –

Grycan – kawiarnia + – +



Sławomir Grzegorz Łuczak224

Nazwa zakładu gastronomicz-
nego

Dostępność usług gastronomicznych

CH Arkadia CH Blue City CH Złote 
Tarasy

Grycan – wyspa + – –

Hana Sushi – – +
Hand & Roll Tsuru Sushi – + –

Hard Rock Café – – +
Il patio – – +

Italian Corner & Cafe – – +
KFC + – +

Klub 35 mm – – +
La Fragola – – ++

Lubię to – – +
McDonald’s + + +

Misianka – + –

MK Cafe espresso – + –

North Fish + + +
Nowakowski – – +

Pari Pari – – +
Pizza Hut – + –

Planet Sushi – – +
Redberry + + +

Redberry – juice spot – + –

Salad Story – + +
Skok na sok (Juice Bar) ++ – –

Sphinx – + +
Sokołyk – – +

So! Caffee – – ++
Sowa + – –

Street + + –

Subway + + +
Sushi Point – – +

Tacamole Mexican Grill + + +
Tangir – + –
Tchibo + – +

Thai Wok + + +
Tokyo Sushi – + –

Trattoria Italia + – –
Velvet Bar – – +
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Vincent + – –
Wiking + + +
Razem 27 26 38

Ogólnie razem 91

Źródło: opracowanie własne.

Coraz dłuższy pobyt konsumentów w centrach handlowych powoduje przeniesienie 
potrzeb życia codziennego do tego rodzaju obiektów. Konsumenci coraz więcej czasu 
spędzają w centrach, ponieważ działania marketingowe, czyli np. atrakcyjny wystrój 
i atmosfera, przemyślany dobór najemców, a przede wszystkim działania promocyjne 
wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom. Sprzyja temu również dostępność i różnorodność 
oferty zakładów gastronomicznych dla różnych grup konsumentów. 

Oprócz centrów handlowych, masowo powstających w dużych miastach i mniejszych 
miejscowościach, skonsumować posiłek można niemal wszędzie: na ulicach miast, na 
drogach i autostradach, w pociągach, na dworcach i lotniskach, w pracy lub szkole. Dlatego, 
wychodząc z domu na dłużej, konsument może liczyć na możliwość zjedzenia posiłku. 
Jest to niewątpliwie element zapewniający bezpieczeństwo i komfort16. 

Klienci korzystający z usług gastronomicznych mają różne cele. Tymi celami może być: 
odpoczynek po zakupach, rozmowa z osobami towarzyszącymi oraz spotkania towarzy-
skie lub biznesowe. Wśród klientów są również tacy, którzy wybrali się do CH wyłącznie 
do określonej placówki gastronomicznej. Duże centra handlowe, szczególnie w dużych 
miastach, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom konsumenta. Oferta gastronomiczna i jej 
zróżnicowanie są bogate, tak aby spełnić oczekiwania i potrzeby każdego klienta. 

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Levytską stwierdzono, że większość 
respondentów korzysta z gastronomii w centrach handlowych po zakupach i rozrywkach 
w tych ośrodkach lub w ich trakcie (około 77%). Prawie co piąty badany wstępował na 
posiłek do placówek gastronomicznych ulokowanych w centrach handlowych, kiedy znaj-
dował się w pobliżu tych ośrodków. Niemniej prawie 10% badanych specjalnie udawało 
się do centrum handlowego w celu spożycia posiłku w ciągu dnia, 7,7% przychodziło 
do placówek gastronomicznych usytuowanych w centrach z okazji uroczystości, a 6% 
korzystało z ich usług w czasie przerwy obiadowej w pracy17. 

Należy więc zaznaczyć, że gastronomia w centrach handlowych jest najczęściej trakto-
wana przez jej klientów jako komfortowa możliwość spożycia posiłku poza domem w trak-
cie lub po wykonywaniu innych czynności, takich jak zakupy lub rozrywka. Perspektywa 
zjedzenia posiłku w placówce gastronomicznej podczas nieraz kilkugodzinnego pobytu 
w galerii handlowej z pewnością daje poczucie bezpieczeństwa w postaci przekonania 
o istnieniu możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych – w przypadku wystąpienia 
głodu lub pragnienia. 

16 G. Levytska, op. cit., s. 167.
17 Ibidem, s. 168.
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Spożycie pełnowartościowego posiłku w placówce gastronomicznej w centrum han-
dlowym jest niewątpliwie korzystną alternatywą dla przekąsek (nieraz dostarczających 
tylko „pustych kalorii”) kupowanych w sklepach spożywczych oraz może zwolnić od 
konieczności przygotowywania posiłku w domu. Przebywając lub pracując niedaleko 
centrum handlowego bądź przychodząc do galerii specjalnie coś zjeść, konsument może 
liczyć na gwarantowaną możliwość spożycia posiłku w ośrodku handlowym, wybierając 
lokal spośród szerokiej oferty gastronomicznej według własnych upodobań i aktualnych 
potrzeb, np. posiłek podczas przerwy obiadowej, z okazji uroczystości itd.

Podsumowanie

Podsumowując ofertę gastronomiczną znajdującą się na terenie trzech wybranych 
centrów handlowych w Warszawie: CH Arkadia, CH Blue City i CH Złote Tarasy, można 
stwierdzić, że jest ona bardzo szeroka i różnorodna, dająca duże możliwości wyboru dla 
każdej grupy konsumentów. 

Konsumenci, przebywając w centrum handlowym i korzystając z usług placówek 
gastronomicznych tam zlokalizowanych, mają możliwość zakupu szerokiego spektrum 
potraw i napojów spełniających wymagania zdrowotne oraz ich spożycia w dobrych wa-
runkach sanitarnych, zaspokajając w ten sposób fizjologiczną potrzebę żywieniową oraz 
potrzebę bezpieczeństwa. Konsumenci usług gastronomicznych w centrach handlowych 
zaspokajają swoje potrzeby żywieniowe w sposób różnorodny, wybierając potrawy i napoje 
spośród szerokiej oferty oraz spożywając różne typy posiłków. 

Oferta gastronomii w centrach handlowych – o przeważającym udziale barów kawowych 
i placówek typu fast food – na ogół ma charakter „posiłków na co dzień”. Nie wyklucza to 
jednak faktu, że w centrach handlowych powstają i pomyślnie funkcjonują również placówki 
oferujące usługi gastronomiczne „z wyższej półki”.

Bibliografia
Błaszczuk W., Znaczenie gastronomii w turystyce, „Rocznik Naukowy WSTiR”, 2008, t. 7. 
Czarnecka-Skubina E., Obsługa konsumenta w gastronomii i cateringu, SGGW, Warszawa 2008.
Dominik P., Tradycyjna kuchnia polska w gastronomii sieciowej jako element uatrakcyjniający ofertę 

turystyczną kraju, [w:] Gastronomia w ofercie turystycznej regionu, red. Z.J. Dolatowski, D. Ko-
łożyn-Krajewska, Wyd. WSHiT–PTTŻ, Częstochowa 2010, s. 472–492.

Karwowski J., Grzesiuk A., Witek J., Ulice handlowe w centrum miast – nowe spojrzenie wobec 
konkurencji centrów handlowych, „Handel Wewnętrzny” 2008, nr 3. 

Levytska G., Usługi gastronomiczne – znaczenie i tendencje rozwoju, SGGW, Warszawa 2011.
Maleszyk E., Ośrodki handlowe w Polsce – uwarunkowania i kierunki rozwoju. Rynek i konsumpcja. 

Raporty z badań – rok 2000, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2001.
Maleszyk E., Rynek ośrodków handlowych w Polsce, „Wiadomości Statystyczne” 2002, nr 10.
Milewska M., Prączko A., Stasiak A., Gastronomia, PWE, Warszawa 2008.
Szczep W., Zapiski dla menedżera. Idealne miejsce, „Przegląd Gastronomiczny” 2004, nr 6. 



Usługi gastronomiczne w centrach handlowych Warszawy 227

Wilk W., Między zakupami a rozrywką – nowe znaczenie centrum handlowego, „Prace i Studia 
Geograficzne” 2003, t. 32. 

Strony internetowe

www.arkadia.com.pl [11.2016].
www.bluecity.pl [11.2016]. 
www.prch.org.pl [11.2016].
www.zlotetarasy.pl [11.2016].

Streszczenie

W pracy scharakteryzowano rodzaje usług gastronomicznych i czynniki wpływające na atrakcyj-
ność lokali w opinii konsumentów. Przedstawiono zasady funkcjonowania centrów handlowych 
oraz ofertę gastronomiczną dla klientów. Zaprezentowano dostępność usług gastronomicznych 
na przykładzie trzech wybranych centrów handlowych w Warszawie: CH Arkadia, CH Blue City 
i CH Złote Tarasy.

Słowa kluczowe: usługi gastronomiczne, centra handlowe, konsumenci

Abstract

The types of catering services and factors influencing the attractiveness of premises in the 
opinion of consumers are characterized in the work. The principles of operation of shopping 
centers and catering offer for customers are presented. The availability of catering services is 
presented on the example of three selected shopping centers in Warsaw: CH Arkadia, CH Blue 
City and CH Złote Tarasy.

Keywords: catering services, shopping centers, consumers
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