
Dzień dobry. 
Bardzo proszę o zrobienie zdjęć rozwiązanego zadania (ustawienie stołów i wykaz bielizny stołowej) 
i przesyłanie do mnie na adres: 
monika.adamus.77@gmail.com 
 
 
Temat: Metody i techniki obsługi konsumentów. Obsługa kelnerska. 

 

 1. W zakładach gastronomicznych w zależności od standardu i rodzaju świadczonych usług 

są stosowane różne systemy obsługi konsumentów. Należą do nich systemy: 

 

a) Obsługa kelnerska indywidualna polega na obsłudze konsumenta przez jednego kelnera, który 

pracuje w przydzielonym rewirze i wykonuje wszystkie czynności związane z przygotowaniem 

rewiru i obsługą. 

 

b) Obsługa zespołowa obejmuje obsługę gościa przez kilku kelnerów, którzy pracują w kilku 

rewirach. Kelnerzy mają przydzielony zakres czynności związanych z obsługą. Zespół ten może być 

trzy- lub czteroosobowy, tworzą go kelnerzy o różnym stopniu umiejętności. System ten ma także 

zastosowanie podczas obsługi uroczystych bankietów przy stołach. 

 

c) System samoobsługi stosowany w barach szybkiej obsługi oraz na przyjęciach okolicznościowych 

odbywających się na stojąco. Stosowanie samoobsługi w zakładach gastronomicznych (barach 

różnego typu) charakteryzuje się podziałem zadań pomiędzy konsumentów, bufetową, kasjerkę i 

personel pomocniczy (wykonujący prace porządkowe). Konsument sam przynosi na stół wybrane 

przy bufecie potrawy i napoje. 

 

d) System obsługi mieszanej polega na samoobsłudze w połączeniu z obsługą kelnerską. Ma on na 

celu przyspieszenie obsługi gości i zmniejszenie liczby personelu obsługowego. Rola kelnera 

sprowadza się do takich samych czynności, jak przy samoobsłudze na przyjęciach bankietowych. 

Różnica polega na tym, że w zależności od życzenia gość może obsłużyć się sam lub poprosić 

kelnera o podanie potrawy lub napoju do stołu. 

 

 2. W obsłudze kelnerskiej najczęściej stosowane są systemy: 

 

a) System kelnerów rewirowych – polega na indywidualnej, kompleksowej obsłudze gościa w 

przydzielonym rewirze. Rewir to wydzielona część sali konsumenckiej, w której goście obsługiwani 

są przez jednego kelnera. Wielkość rewiru zależy od rodzaju i standardu zakładu gastronomicznego. 

W restauracji liczba gości w rewirze wynosi od 10 do 20, natomiast w kawiarni od 18 do 32 osób. 

Wskazana jest zmiana rewirów po danym dniu pracy.   

 

b) System brygadowy – polega na obsłudze gości w ramach kilku rewirów przez zespół 

pracowników. Brygada, w skład której wchodzą: starszy kelner, kelnerzy oraz praktykant kelnerski 

może obsłużyć do 150 gości. Starszy kelner pełni funkcję kierownika. Jego zadaniem jest 
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nadzorowanie pracy zespołu, witanie i usadzanie gości, przydzielanie kelnerów do rewirów oraz 

rozliczanie się zarówno z gośćmi, jak i zakładem z całodziennego utargu. Kelnerzy przyjmują 

zamówienia i serwują potrawy oraz napoje, korzystając z pomocy praktykanta. 

 

c) System zespołów specjalistycznych – stosowany jest w restauracjach o wysokim standardzie. 

Polega na obsłudze gości przez zespół 3–4 kelnerów, z których każdy ma przydzielone zadania w 

rewirze. Zespół obsługuje 80-90 gości. W skład zespołu wchodzą: 

Starszy kelner – pełniący funkcję kierownika i koordynatora zespołu. Jego zadaniem jest witanie i 

usadzanie gości, przyjmowanie zamówienia, rozdzielenie zadań pozostałym współpracownikom 

oraz inkasowanie należności. 

Sommelier/barman – odpowiedzialny za przygotowanie napojów alkoholowych oraz 

bezalkoholowych. 

Kelner – odpowiedzialny za serwowanie potraw. 

 

d) System zespołowo-kompleksowy – zbliżony jest do systemu brygadowego. Polega na tym, że 

zespół pracuje w obrębie sali konsumenckiej bez podziału na rewiry. W skład zespołu wchodzą: 

kierownik sali, kelnerzy oraz praktykanci kelnerscy. Konsumenci obsługiwani są kompleksowo przez 

jednego kelnera. Personel kelnerski ponosi wspólną odpowiedzialność materialną, dlatego też 

wymaga się od kelnerów uczciwości, wzajemnego zrozumienia oraz bezwzględnej samokontroli. 

 

 

 


