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SAVOIRE VIVRE
PRACOWNIKA
OBSŁUGI/KELNERA

w życiu codziennym, w mniej lub
bardziej oficjalnych kontaktach
towarzyskich,  
w sferze zawodowej (służbowej). 

Dobre maniery w kontaktach
międzyludzkich są wyrazem dobrego
wychowania. Nakazuje ono okazywanie
każdemu należnego szacunku,
przestrzeganie powszechnie przyjętych
norm postępowania w stosunkach
służbowych i towarzyskich oraz unikanie
niezręcznych sytuacji. 
R. Szajna, D. Ławniczak oraz A. Ziaja w
swoim podręczniku “Obsługa gości -
konsumentów" (Wydawnictwo REA,
Warszawa 2009) podają, iż ogół zasad
określających sposób postępowania znany
jest ogólnie jako savoir vivre (z jęz.
francuskiego). Obowiązują one:  

Ogólne zasady zachowania w życiu
codziennym dotyczą: stosowania zwrotów
grzecznościowych: proszę, dziękuję,
przepraszam, używaniu zwrotu powitania
wobec osób spotykanych w danym dniu
po raz pierwszy. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami osoby
młodsze kłaniają się pierwsze starszym,
mężczyźni - kobietom. Osoby wchodzące
do pomieszczenia (biura, windy, lokalu)
kłaniają się pierwsze. Warto wiedzieć, że
podobne zasady obowiązują tak że na
schodach - idący w górę wita pierwszy
schodzącego w dół, ale ważny jest tutaj
również wiek i płeć (osoba młodsza wita
starszą, mężczyzna - kobietę). 

 
ŁUT SZCZĘŚCIA CZY RECEPTA NA SUKCES?
CO POZWOLI OSIĄGNĄĆ ZAŁOŻONY CEL

I PRZETRWAĆ NA TRUDNYM RYNKU
HORECA?

C y k l  a r t y k u ł ó w  a u t o r s t w a  M i c h a ł a  Ż a r o w s k i e g o

 
L I P I E C  2 0 2 1                                                            V O L . 7                 



L I P I E C  2 0 2 1 V o l . 7

"KOBIECIE
PRZEDSTAWIA SIĘ

MĘŻCZYZNĘ" 

kobiecie przedstawia się mężczyznę, 
osobie starszej - młodszą. szefowi -
podwładnego, 
małżeństwom - osoby samotne, 
przychodzących - tym, którzy są już
obecni. 

Na powitanie należy zawsze
odpowiedzieć. Używanie zwrotu do
widzenia na pożegnanie zarówno osoby
znanej, jak i osoby nieznanej. Do
widzenia mówi ten, kto odchodzi. Nie
wypada osobie pozostającej pożegnać
wcześniej osobę odchodzącą. To
nieeleganckie zachowanie może być
odebrane jako nietakt. Przedstawianie
się, powszechnie praktykowane w
różnych sytuacjach jest wstępem do
nawiązania rozmowy, kontaktu. Na
spotkaniach towarzyskich rolę osoby
pośredniczącej w przedstawianiu pełni
zwykle gospodarz. Zgodnie z zasadą
towarzyskiego uprzywilejowania: 

DOBRE MANIERY W
KONTAKTACH

MIĘDZYLUDZKICH SĄ
WYRAZEM DOBREGO

WYCHOWANIA

kobieta podaje rękę mężczyźnie, 
starszy - młodszemu,  
przełożony - podwładnemu.

Przy przedstawianiu zwykle wymieniany
jest uścisk dłoni. Należy pamiętać w tej
sytuacji o zasadzie pierwszeństwa, która
określa, kto pierwszy podaje rękę:  

Zwyczaj calowania ręki kobiecej przez
mężczyznę odchodzi już do lamusa, nie
jest przyjęty w stosunkach zawodowych
ani oficjalnych. Jeśli mężczyzna jest
starszy, a kobieta młodsza, to
mężczyzna pierwszy podaje rękę. Wiek
ma pierwszorzędne znaczenie.
Mężczyźni nigdy nie podają ręki siedząc
ani ręki w rękawiczce, do czego kobiety
mają prawo. Są sytuacje, kiedy należy
przedstawić się samemu. Przychodząc
do urzędu, najpierw należy się
przedstawić, a następnie wytłumaczyć
sprawę, z jaką się przyszło. Rozmowę
telefoniczną (służbową czy prywatną)
należy także rozpocząć od
przedstawienia się. 



okazywanie szacunku
współpracownikom (gestami,
słowami, zachowaniem), 
przestrzeganie czasu pracy
(punktualność) i dotrzymywanie
zobowiązań, 
umiejętność oddzielenia stosunków
prywatnych od służbowych,  
zachowanie dyskrecji, poszanowanie
prywatności (unikanie tematów
prywatnych), 
okazywanie uprzejmości zarówno
wobec przełożonych, jak i
podwładnych, a w szczególności
wobec interesantów, 
okazywanie szczególnego szacunku
osobom starszym, 

Dobry obyczaj nakazuje poprawne
zachowanie wobec innych osób, zgodnie
z podstawowymi zasadami dobrego
wychowania. Zasady te obowiązują
również w sferze zawodowej. Regulują
wzajemne relacje przełożonych i
podwładnych, określają sposób
prowadzenia rozmów telefonicznych i
korespondencji. Przestrzeganie dobrego
obyczaju oznacza traktowanie innych z
należytą uprzejmością. Każdego
obowiązują normy przyjęte w danym
środowisku, ale pełnione funkcje
publiczne, pozycja zawodowa nakazują
zwracanie na nie szczególnej uwagi. 
Przestrzeganie etykiety w sferze
zawodowej oznacza:  
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okazywanie przez mężczyzn
szacunku kobietom: 

dostosowanie ubioru do pełnionej
funkcji, sytuacji, pory dnia; elegancja
stroju oznacza zachowanie umiaru;
elegancja w biurze wyklucza wszelką
ekstrawagancję w ubiorze
(obowiązuje zazwyczaj garnitur,
kostium w stonowanym kolorze,
zawsze świeża koszula i dodatki
harmonizujące ze strojem (krawat,
spinki, torebka), 
umiejętność prowadzenia rozmów
telefonicznych. 

 

- mężczyzna nie powinien siedzieć, gdy
kobieta stoi obok, 
- rozmawiając z kobietą, nie trzyma rąk
w kieszeniach. 
- gdy się wita, powinien wstać, 
- pierwszy kłania się kobiecie,
- również kobiecie, która jest jego
podwładną. 

Rozpoczynając rozmowę telefoniczną,
należy przedstawić się i podać swoje
stanowisko służbowe. Rozmowa
powinna być krótka, rzeczowa, nie
należy w niej poruszać spraw poufnych.
Używając telefonu komórkowego, należy
pamiętać, że prowadzenie rozmów w
miejscu publicznym, w towarzystwie,
podczas wizyty jest szczególnym
nietaktem. 

PRZESTRZEGANIE
DOBREGO
OBYCZAJU
OZNACZA

TRAKTOWANIE
INNYCH Z
NALEŻYTĄ

UPRZEJMOŚCIĄ



wręcza się je wtedy, gdy strony
wyrażają chęć kontynuowania
znajomości, 
inicjatywa wymiany wizytówek
należy do osoby ,,ważniejszej"
(starszej), 
wymiana wizytówek powinna
nastąpić pod koniec spotkania,  
wypada przeczytać wizytówkę po jej
otrzymaniu i wręczyć własną. 

Używanie biletów wizytowych regulują
rownież zasady dobrego wychowania.
Karta wizytowa (wizytówka) to kartonik
z dobrego gatunkowo papieru o
znormalizowanych wymiarach 5×10 cm,
zawierający imię, nazwisko, logo firmy,
stanowisko, adresy i telefony.
Wizytówka powinna być elegancka i
czytelna. Warto przestrzegać kilku zasad
dotyczących wręczania wizytówek:  

Przestrzeganie dobrych obyczajów jest
niezwykle pomocne w relacji z innymi
na różnych płaszczyznach. Pomaga
poprawnie zachowywać się w
towarzystwie, ale przede wszystkim
chroni przed negatywnym
wyróżnianiem się i popełnianiem gaf.
Sposób bycia, prowadzenia rozmów
składa się na ogólne wrażenie o osobie
(które często bywa podstawą oceny ze
strony innych). 
Savoir vivre pracownika obsługi
restauracji możemy określić zatem jako
właściwa postawa i zachowanie. 
W kontaktach z gośćmi kelner powinien
przyjąć postawę otwartą, nie może
odgradzać się od nich barierą z
założonych rąk, stać bokiem lub tyłem.
Nie powinien ukrywać się za meblami,
pomocnikiem kelnerskim czy
przenoszoną tacą. Określenia zadbana,
elegancka, przyjazna, z gotowością do
pomocy - dobrze opisują właściwą
postawę kelnera: 
- postawa zadbana oznacza pełną
kontrolę osoby nad sobą, natomiast
postawa niedbała zdradza niepokój i
zdenerwowanie, 
- postawa elegancka - to postawa osoby
trzymającej się prosto, poruszającej się z
klasą, 

 
- postawa przyjazna to postawa otwarta,
oznaczająca serdecznie powitanie i
ciepły, otwarty stosunek wobec gościa, 
- gotowość do pomocy to postawa
kelnera w pełni skupionego na gościu. 
Nawet wówczas, kiedy postawę kelnera
lub kelnerki cechuje staranność,
elegancja, uprzejmość i gotowość do
pomocy, to nerwowość i niespokojne
gesty mogą popsuć cały efekt. Na
przykład objawami nerwowości,
znudzenia i braku koncentracji są: 
 - bawienie się biżuterią: spoglądanie na
zegarek lub zegar na ścianie, 
 - notoryczne poprawianie fryzury, 
 - stukanie palcami, stopą lub kluczem, 
 - ostentacyjne ziewanie, 
 - przeciąganie się, 
 - obgryzanie lub czyszczenie paznokci. 
Nerwowy, znudzony i roztargniony
personel źle wpływa na samopoczucie
gości. 
Prezencja kelnera wpływa na pierwsze
wrażenie gości oraz ogólną opinię o
restauracji. Sylwetka kelnera powinna
być wyprostowana, a sposób poruszania
się pewny i dynamiczny. Wygląd
zewnętrzny, higiena osobista oraz
sposób zachowania pracowników obsługi
mają bardzo duży wpływ na
samopoczucie gościa. 
Kelner jest jedynym z niewielu
pracowników restauracji, z którym
bezpośrednio kontaktuje się gość. Jego
prezencja decyduje o pierwszym
wrażeniu gościa i w znacznym stopniu
wpływa na korzystną opinię o placówce.
Goście odwiedzający restaurację
oczekują od kelnera uprzejmej i
fachowej obsługi, ale jednocześnie
oceniają jego wygląd zewnętrzny i
postawę. Sylwetka kelnera powinna być
wyprostowana i sprężysta, a sposób
poruszania się dynamiczny i
zdecydowany. Wygląd zewnętrzny i
sposób bycia personelu obsługi mają
największy wpływ na nastrój gościa. 
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Strój służbowy jest istotnym elementem
wizerunku kelnera i powinien być tak
dobrany, aby w sposób pozytywny
oddziaływać na gości. W większości
zakładów gastronomicznych wprowadza
się ujednolicone ubiory służbowe, które
kelner zobowiązany jest nosić. Zarówno
krój, jak i kolorystyka takiego uniformu
są podyktowane charakterem i
standardem placówki. Strój pracownika
obsługi powinien być w pewien sposób
ponadczasowy, tzn. nie powinien być
podyktowany wpływami krótkotrwałych
trendów w modzie. Niewątpliwie stój
czarno-biały wydaje się najbardziej
odpowiedni i dlatego wciąż obowiązuje
w większości zakładów. 
Należy jednak pamiętać o
bezwzględnym warunku zachowania
harmonii stroju kelnera z wystrojem i
stylem zakładu. Inaczej, aczkolwiek
zawsze elegancko, powinien być ubrany
kelner w restauracji hotelowej, a inaczej
w góralskiej karczmie czy restauracji
orientalnej. W tych ostatnich zakładach
wskazane jest noszenie strojów
współgrających z charakterem lokalu,
np. strojów ludowych, regionalnych czy
orientalnych. 
Strój służbowy powinien być dobrze
skrojony, dopasowany do figury i
jednocześnie wygodny, aby nie krępował
ruchów. Spódniczka powinna mieć
odpowiednią długość, nie może być
jednak zbyt krótka, żeby kelnerka nie
czuła skrępowania podczas sięgania po
rzeczy czy pochylania się. Noszenie
pończoch lub rajstop przez panie jest
obowiązkowe. Podobnie spodnie kelnera
nie mogą być za bardzo opięte lub
utrudniające ruchy. Stałe noszenie
popularnych w ostatnich czasach
przepasek nie jest wymagane, gdyż
utrudniają one nieco chodzenie. Używa
się ich jedynie z konieczności, gdy może
dojść do poplamienia stroju, np. przy
tranżerowaniu lub flambirowaniu. 
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STRÓJ SŁUŻBOWY
POWINIEN BYĆ

DOBRZE SKROJONY,
DOPASOWANY DO

FIGURY I
JEDNOCZEŚNIE

WYGODNY, ABY NIE
KRĘPOWAŁ RUCHÓW.

Wygląd uniformu noszonego przez
kelnera podczas pracy jest sprawą
ważną. Strój powinien być czysty i
starannie wyprasowany - za jego stan
odpowiada kelner. Ze względów
praktycznych kelner powinien mieć dwa
kompletne stroje, oba w stanie gotowym
do włożenia. Drugi, zapasowy,
przygotowany na wypadek
niespodziewanego zniszczenia
noszonego uniformu.  
Obuwie służbowe jest częścią uniformu i
powinno być dobrane fasonem i
kolorem do całego stroju kelnera.
Należy zwracać uwagę na jego stan i
czyścić je za każdym razem przed
włożeniem. Dla kelnerek
najodpowiedniejsze są modne półbuty,
na niskim stabilnym obcasie, dla
kelnerów zaś wygodne półbuty bez
wzorów. Przy doborze obuwia należy się
kierować również względami
zdrowotnymi, odpowiednie obuwie
pomoże zapobiec chorobom stóp i
kręgosłupa. 



Ekstrawagancka biżuteria nie pasuje do
charakteru pracy, a ze względu na
kontakt z żywnością nie jest również
higieniczna. Dla pań najbardziej
odpowiednie wydają się obrączki,
ewentualnie skromne pierścionki i
kolczyki oraz zegarki na pasku, dla
panów zaś klasyczne zegarki. 
Zachowanie higieny osobistej przez
pracowników obsługi jest właściwie
wymogiem zawodowym. Praca kelnera
to ciągły kontakt z ludźmi i
bezpośrednia styczność z potrawami i
napojami oraz zastawą stołową służącą
do ich podawania. Szczególnie ważne są
wypielęgnowane dłonie i paznokcie.
Kelner musi mieć świadomość, że jego
ręce są stale na widoku. Ponieważ gość
widzi je w bezpośrednim kontakcie z
potrawami, powinny być zawsze idealnie
czyste, a paznokcie zadbane i krótko
obcięte. Malowanie paznokci przez
kelnerki nie jest za bronione, należy
jednak ograniczyć się do używania
lakieru bezbarwnego. W czasie pracy
należy dbać o czystość rąk. Należy je
dokładnie myć za każdym razem po
skorzystaniu z toalety, dotykaniu
pieniędzy, po uprzątnięciu brudnych na
czyń i innych sprzętów. 
Codzienna dbałość o czystość ciała i
jamy ustnej to czynności oczywiste i nie
wymagające przypominania. Wskazane
jest używanie środków odświeżających
oddech oraz delikatnych perfum.
(Nieprzyjemny zapach ciała i oddechu są
nie zwykle uciążliwe.) W obecności gości
nie wolno natomiast żuć gumy. 
Zadbane włosy to istotny element
ogólnego wizerunku kelnera. Włosy
powinny być czyste i estetycznie
ułożone, jeżeli są długie, należy je
związać. W żadnym wypadku fryzura
nie może utrudniać obsługi gości.
Unikać należy fryzur wymyślnych i
ekstrawaganckich, gdyż mogą budzić
wątpliwość co higieny osobistej kelnera. 
Wygląd pracowników obsługi nie może
budzić najmniejszych zastrzeżeń. 
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Kelnerzy muszą być gładko ogoleni,
kelnerkom natomiast przystoi jedynie
delikatny makijaż. Nie może być mowy
o żadnych doklejanych rzęsach czy
paznokciach. 
Wszystkie omawiane cechy kelnera mają
wpływ na sposób jego zachowania, etykę
zawodową oraz wykonywaną pracę.
Stanowią swoisty kodeks zasad savoir
vivre pracownika obsługi. 
 


