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 Technik kelner  
 Kelner (branżowa szkoła I stopnia)  

Zadania zawodowe: 
• przygotowywania sal 

konsumpcyjnych do obsługi 
gości; 

• wykonywania czynności 
związanych z obsługą gości; 

• rozliczania usług 
kelnerskich. 

Kelner wykonuje czynności 
związane z fachową i kompleksową 
obsługą konsumentów różnorodnych zakładach 
gastronomicznych oraz obsługą wszelkiego rodzaju 
przyjęć okolicznościowych, imprez gastronomicznych, 
a także kelnerską obsługą kongresów, targów, 
wystaw, bankietów, spotkań, konferencji i innych 
imprez tego rodzaju. Do głównych zadań kelnera 
można zaliczyć przygotowanie sali konsumenckiej do 
obsługi gości, obsługiwanie gości z wykorzystaniem 
różnych technik obsługi, a także serwowanie potraw i 
napojów w zakładach gastronomicznych na 
przyjęciach okolicznościowych. Innymi ważnymi 
zadaniami są: doradzanie konsumentowi i udzielanie 
informacji na temat podawanych potraw i napojów, 
posługiwanie się narzędziami, maszynami i 
urządzeniami wykorzystywanymi do obsługi; 
nakrywanie i sprzątanie stołów w zależności od 
rodzaju imprezy. Ważnym zadaniem jest inkasowanie 
należności oraz dokonywanie rozliczeń gotówkowych i 
bezgotówkowych.  

Kariera edukacyjna 

Zawód ten możesz zdobyć bezpośrednio po szkole 
podstawowej, ucząc się w 5 – letnim technikum  
lub w 3 – letniej szkole branżowej I stopnia) 
Kształcenie zakończone jest zewnętrznym egzaminem 
zawodowym, którego pozytywny wynik  umożliwi Ci 
otrzymanie świadectwa potwierdzających nabyte  
kwalifikacje, a po ukończeniu szkoły otrzymasz 
dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe.  

Posiadając świadectwo dojrzałości, możesz także 
kontynuować naukę na studiach. 

 
 
 

 
Kariera zawodowa 

Kelnerzy zatrudniani są przez różne podmioty 
gospodarcze, zajmujące się prowadzeniem 
działalności gastronomicznej, głównie  
w restauracjach, kawiarniach, pensjonatach, domach 
wczasowych lub zakładach gastronomicznych 
prowadzonych przez hotele. Ponadto kelnerzy mogą 
być zatrudnieni na statkach i promach oraz  
w wagonach restauracyjnych. Mogą również 
prowadzić własną działalność gospodarczą na rzecz 
zakładów gastronomicznych i indywidualnych 
zleceniodawców. W zawodzie kelnera można 
wyodrębnić stanowiska typowe dla zawodu: kelner, 
starszy kelner i kierownik sali. Kelner współpracuje  
z innymi kelnerami, barmanem i kucharzami, ma 
bezpośredni kontakt z klientami zakładu 
gastronomicznego. Bezpośrednim jego przełożonym 
jest najczęściej kierownik sali, który przydziela 
poszczególne zadania do wykonania.  
 

Jeśli wyróżnia Cię … 

wysoka kultura osobista, miła aparycja, pozytywne 
nastawienie do ludzi oraz łatwość komunikowania się 
z otoczeniem, dobry stan zdrowia, duża 
operatywności, szybkiego dostosowania się do 
warunków pracy i zmian organizacyjnych 
…. pomyśl o zawodzie technika kelnera. 
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