
 

 

 

PROGRAM KURSU KELNER 

 

 

Wykonawca: Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój; ul. Węgierska 41; 38-300 Gorlice 

Miejsce realizacji kursu: Gorlice, ul. Węgierska 41, 38-300 Gorlice lub w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego  

Nazwa kursu: KELNER 

Cel kursu: podnoszenie kompetencji zawodowych, nabywanie nowych kwalifikacji oraz rozwój 
zainteresowań i pasji 

 
Czas trwania i sposób organizacji kursu 
 
Liczba godzin zajęć: 30, w tym zajęcia teoretyczne: 10; zajęcia praktyczne: 20 

Materiały dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany podczas zajęć: 

 odpowiednie pomoce dydaktyczne i materiały szkoleniowe – autorski skrypt zawierający 

podsumowanie treści kursu; 

 produkty, sprzęty i urządzenia niezbędne do realizacji zajęć szkoleniowych, w tym zajęć 

praktycznych; m.in. zastawa stołowa, sztućce, naczynia, obrusy, serwetki, tace 

 rzutnik multimedialny 

 tablica interaktywna  

 

Wykorzystywane metody kształcenia: 

 metoda teoretyczna 

 metoda praktyczna 

 metoda aktywizująca 

 metoda eksponująca 

Metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne dostosowane do Uczestników kursu oraz treści kursu. 



 

 

PLAN NAUCZANIA 

Temat zajęć edukacyjnych 
Liczba godzin 
teoretycznych 

Liczba godzin praktycznych 

WIZERUNEK ZAWODOWY KELNERA 
- cechy kelnera, wymagania 
- ubiór i wyposażenie służbowe 
- higiena osobista 
- kultura osobista i etyka zawodowa 

2 0 

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKI KELNERA 
- obowiązki, czynności i umiejętności kelnera 
- rozliczanie 
- znaczenie BHP w pracy kelnera 

2 0 

SYSTEMY OBSŁUGI KELNERSKIEJ 
- indywidualny 
- grupowy zespołów specjalistycznych 
- system kelnerów rewirowych 

0 2 

ZASADY SERWISOWANIA I PODAWANIA 
POTRAW 
- rodzaje serwisów 
- nakrywanie stołów bielizną stołową, shirting, molleton, 

składanie serwetek 
- nakrywanie zastawą i szkłem 
- technika noszenia zastawy, zasady noszenia tac 
kelnerskich 

0 6 

RODZAJE POSIŁKÓW 
- rodzaje śniadań 
- serwowanie obiadu 
- serwowanie kolacji 
- serwowanie bankietów typu wesele itp. 

2 6 

ORGANIZACJA I PREZENTACJA RÓŻNYCH 
TYPÓW BUFETÓW 
- bufety śniadaniowy, brunch, obiadowy, kolacyjny, 

garden party, świąteczne, tematyczne 
- przygotowanie potraw przy konsumencie flambirowanie  

1 2 

DOBÓR WIN DO POTRAW 
- serwowanie wina, temperatura wina 
- kolejność serwowania różnych win i alkoholi  

2 2 

RODZAJE SZTUĆCY I ZASTAWY 
- dobór sztućców, zastawy, porcelany i szkła 

1 2 

ŁĄCZNIE 10 20 



 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 Cele szkolenia Efekty - Umiejętności 
nabyte w trakcie szkolenia 

Wskaźnik pomiaru efektów 

Poznanie kultury zawodu kelnera  Uczestnicy kursu poznają 
wizerunek zawodowy kelnera 

egzamin 

Zapoznanie się z zakresem czynności i obowiązków 
kelnera 

Uczestnicy kursu nabędą 
wiedzę w zakresie 
obowiązków i czynności na 
stanowisku kelner 

egzamin 

Poznanie systemów obsługi kelnerskiej Uczestnicy kursu nabędą 
umiejętności rozpoznawania 
systemów obsługi kelnerskiej  

egzamin 

Poznanie zasad serwisowania i podawania potraw Uczestnicy nabędą 
umiejętności w zakresie 
rodzajów serwisowania, 
nakrywania stołów oraz 
technik noszenia zastaw 

egzamin 

Zapoznanie się z różnymi rodzajami posiłków Uczestnicy poznają rodzaje 
posiłków odpowiednich do 
każdej pory dnia 

egzamin 

Poznanie organizacji i prezentacji różnych typów 
bufetów 

Uczestnicy zapoznają się z 
różnymi typami bufetów oraz 
przygotowaniem potraw przy 
klientach  

egzamin 

Poznanie rodzajów sztućców oraz zastaw Uczestnicy nabędą 
umiejętności odpowiedniego 
doboru sztućców, zastaw oraz 
szkła  

egzamin 

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu (wydanie dokumentu potwierdzającego 
ukończenie kursu jest równoważne z posiadaniem minimum 80% obecności uczestnika na zajęciach 
oraz z pozytywnym wynikiem egzaminu potwierdzającego nabycie kompetencji z zakresu kelner)  

Certyfikat oraz zaświadczenie MEN potwierdzające ukończenie kursu kelnerskiego wydany przez 
Wykonawcę.  

 Sposób sprawdzenia efektów kursu: 
 Ankieta ewaluacyjna 
 Test POST 
 Egzamin końcowy  

 


