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O nas



Colours of Coffee to jedyna w Polsce autorska 
Szkoła Baristów, prowadząca szkolenia grupowe          
i indywidualne z zakresu sztuki perfekcyjnego 
przygotowywania kawy. Na rynku kawowym działamy 
od 2009 roku

Kawą pasjonujemy się od lat, a na rynku 
kawowym istniejemy niemal od początku jego 
tworzenia w Polsce. Wciąż doskonalimy wiedzę, 
współpracujemy z palarniami kawy oraz 
uczestniczymy w zawodach Baristów by przekazywać 
rzetelną oraz obiektywną wiedzę każdemu kursantowi..

Realizujemu projekty unijne podnoszące 
kwalifikacje zarówno nauczycieli w zakresie dalszych 
szkoleń, jak i przygotowujemy uczniów do pracy 
baristy. 

Kim jesteśmy



Ciągle doskonaląc wiedzę, współpracując      
z palarniami kawy oraz uczestnicząc w zawodach 
Baristów przekazujemy rzetelną i obiektywną 
wiedzę każdemu kursantowi.

Jako członek światowej organizacji SCA - 
Speciality Coffee Association dbamy o najwyższą 
jakość teorii związanej z kawą jak i o jej istotne 
aspekty praktyczne.

Kurs w szkole baristów COLOURS OF COFFEE
rocznie kończy ponad 200 osób

Perfekcyjni do ostatniej kropli 



Nasi trenerzy



Marcin Michalik
Swoją pasję do kawy rozpoczął od startu w IV 
mistrzostwach Polski Baristów w 2004 roku. Jest 
utytułowanym baristą, mocno zaangażowanym w szerzenie 
kultury kawowej w Polsce a także sędzią ogólnopolskich 
zawodów baristów. Jego specjalnością jest sztuka latte art 
oraz połączenie kawy z dobrym alkoholem. 
 
❏ Mistrz Polski Latte Art 
❏ Dwukrotny Vice Mistrz Polski Baristów 
❏ Vice Mistrz Polski Latte Art 
❏ Finalista World Coffee In Good Spirit w Kopenhadze
❏ Członek Stowarzyszenia Kawy Najwyższej Jakości SCA

http://www.coloursofcoffee.pl/o_nas.html


Dawid 

Kawowy entuzjasta i hobbista.. Lubi dobrego flacika, ale 
prawdziwą przyjemność odnajduje w metodach 
alternatywnych co pozwala na odkrycie nietypowych 
smaków goszczących w czarnych kawach. Poza tym lubi 
podróżować i odkrywać nowe miejsca. Jednym z mniej 
oczywistych hobby Dawida  jest również piwo kraftowe.
 



Jacek 
Człowiek o wielu twarzach, które łączy szyja szkoleniowca. 
Rankiem obudzi kawą, po południu ukoi herbatą, aby na sam 
koniec dnia ugościć koktajlem.
Nie ma dla niego znaczenia czy jest w trakcie jesiennej wyprawy w 
góry, czy wyrusza w rodzinne północne strony. 
Z przyjemnością podzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą.
 Swoje pierwsze kroki stawiał w kawiarni rodziców, później 
przewinął się przez kilka miast w Polsce, aby zapuścić korzenie  
w warszawskim świecie specialty, zarówno w kawiarniach jak      i 
palarniach. 
Jeśli szukasz ciekawych rozwiązań, to właśnie on sprosta Twoim 
oczekiwaniom.

 



Kursy
Home Barista

https://coloursofcoffee.pl/home-barista/
https://coloursofcoffee.pl/home-barista/


Espresso & latte art
Kto nie chciałby zaparzyć w domu pysznego espresso    

w towarzystwie idealnie spienionego mleka? 
Właśnie podczas naszego szkolenia uczestnicy mają 

okazję zapoznać się z technikami pracy baristy, zagłębiając 
ciekawostki o kawie. Zdobędą praktykę zaparzania dobrego 
espresso, a także techniką prawidłowego spieniania mleka. 
Podczas szkolenia pokażemy Ci także jak prawidłowo 
wykorzystać kawiarkę, french press, a także ręczny spieniacz 
mleka w domowych warunkach - wszystko po to by 
zachwycić wszystkich znakomitą kawą.



ZAWARTOŚĆ KURSU
❏ przebyta droga ziarna kawowca - teoria;
❏ sposób prawidłowego przygotowania espresso;
❏ parametry i technika spieniania mleka; 
❏ wykonanie podstawowych wzorów latte art - również 

w warunkach domowych

CZAS: 4 godziny
MIEJSCE:: Szkoła Baristów Colours of Coffee
CENA: grupowo: 300 pln brutto / indywidualnie: 400 pln brutto

Espresso & Latte Art



Brewing Class

Zastanawiasz się czym różni się chemex od aeropressa? 
A może czym jest dobra, czarna kawa z dripa? Na te i inne 
pytania dotyczące coraz bardziej popularnych alternatywnych 
metod parzenia kawy odpowiemy podczas naszego kursu 
Brewing Class. 

Kurs obejmuje podstawowe wiadomości dotyczące 
alternatywnych metod parzenia kawy, teoretyczne informacje   
o kawie, testowanie kaw jednorodnych oraz dobór i nauka 
parzenia kawy w takich urządzeniach jak chemex, aeropress 
czy drip.



ZAWARTOŚĆ KURSU:
❏ alternatywne metody parzenia kawy
❏ wiedza o kawie - teoria
❏ cup tasting - ocena aromatu i smaku kawy
❏ wybór dobrej kawy 
❏ praktyka alternatywnych sposobów parzenia - chemex, 

aeropress czy drip

CZAS: 4 godziny
MIEJSCE: Szkoła Baristów Colours of Coffee
CENA: grupowo: 300 pln brutto / indywidualnie: 400 pln brutto

Brewing Class



Kursy
Podstawowe

https://coloursofcoffee.pl/barista-kursy-podstawowe/
https://coloursofcoffee.pl/barista-kursy-podstawowe/


Barista Skills 

Doskonałe rozwiązanie dla osób planujących 
rozpocząć pracę w kawiarni. Podczas kursu uczestnicy 
posiądą wiedzę na temat drogi owocu kawowca od sadzonki 
po filiżankę, tego jak przygotować poprawne espresso, jak 
spieniać mleko oraz łączyć je z kawą. Poznają również 
konserwację ekspresu ciśnieniowego oraz napoje na bazie 
espresso.

https://coloursofcoffee.pl/product/barista-skills/


Barista SkillsZAWARTOŚĆ KURSU:
❏ gatunki, odmiany botaniczne, sposoby obróbki kawy;
❏ podstawy organizacji pracy za barem;
❏ budowa młynka, regulacja stopnia zmielenia, dozowanie, 

dystrybucja, ubicie;
❏ budowa ekspresu ciśnieniowego;
❏ poprawne espresso - mleko - spienianie;
❏ menu - podstawowe kawy na bazie espresso;
❏ czyszczenie i eksploatacja ekspresu, młynka                  

i akcesoriów.

EGZAMIN: teoretyczny i praktyczny
CZAS: 7 godzin (w tym przerwa na lunch)
CENA: grupowo: 590 pln brutto / indywidualnie: 790 pln brutto

https://coloursofcoffee.pl/product/barista-skills/


Kurs realizowany według standardów SCA (Specialty 
Coffee Association) pozwoli Ci na pogłębienie wiedzy na 
temat technik parzenia alternatywnymi metodami, a także 
poszerzenie praktycznych umiejętności używania takich 
urządzeń, jak: aeropress, chemex, syfon czy kafeterka. 
Podczas podstawowego cup tastingu dowiesz się z kolei, jak 
prawidłowo ocenić aromat i smak kaw oraz dopasowywać je 
do poznanych metod parzenia.

Brewing Skills

https://coloursofcoffee.pl/product/brewing-skills/


ZAWARTOŚĆ KURSU:
❏ podstawowa wiedza na temat pochodzenia kawy: gatunki, 

odmiany botaniczne, metody obróbki
❏ czynniki wpływające na jakość kawy: stosunek ilości 

wody do kawy, stopień zaparzenia i moc, stopień 
zmielenia ziaren, czas i itp.

❏ znaczenie jakość wody podczas zaparzania kawy
❏ praktyka w alternatywie: aeropress, drip, chemex, french 

press, syphon, kafetierka

EGZAMIN: teoretyczny i praktyczny
CZAS: 7 godzin (w tym przerwa na lunch)
CENA: grupowo: 590 pln brutto / indywidualnie: 890 pln brutto

Brewing Skills

https://coloursofcoffee.pl/product/brewing-skills/


Kurs łączy podstawą wiedzę na temat metod parzenia 
oraz jest wstępem do jej sensoryki i cuppingiem kaw 
jednorodnych. Dzięki temu masz szansę dowiedzieć się więcej 
o gatunku, odmianach botanicznych kawy czy metodach jej 
obróbki, ale również o czynnikach wpływających na jakość 
naparu, czyli stosunku ilości wody do kawy, stopnia zmielenia 
ziaren oraz czasu ekstrakcji. 

Dodatkowym atutem szkolenia jest zapoznanie się         
z alternatywną praktyką przygotowywania idealnego napoju: 
aeropress, drip, chemex, french press, kafetierka.

                   Brewing 
              & 

              Sensory Skills 

https://coloursofcoffee.pl/product/brewing-sensory-skills/
https://coloursofcoffee.pl/product/brewing-sensory-skills/
https://coloursofcoffee.pl/product/brewing-sensory-skills/


ZAWARTOŚĆ KURSU:
❏ podstawa pochodzenia kawy: gatunki, odmiany, metody 

obróbki
❏ czynniki wpływające na jakość naparu: stosunek ilości 

wody do kawy, stopień zmielenia ziaren, czas ekstrakcji
❏ znaczenie jakość wody podczas zaparzania kawy
❏ cupping kaw jednorodnych - wstęp do sensoryki kawy
❏ praktyka w alternatywie: aeropress - drip; chemex - 

french press, kafetierka

EGZAMIN: teoretyczny i praktyczny
CZAS: 7 godzin (w tym przerwa na lunch)
CENA: grupowo: 690 pln brutto /  indywidualnie: 890 pln brutto

               Brewing 
                 & 

              Sensory Skills

https://coloursofcoffee.pl/product/brewing-sensory-skills/
https://coloursofcoffee.pl/product/brewing-sensory-skills/
https://coloursofcoffee.pl/product/brewing-sensory-skills/


W trakcie kursu według standardów SCA (Specialty 
Coffee Association) przekazywana jest wiedza związana       
z techniką rozpoznawania pięciu smaków oraz rozróżniania 
grup aromatów obecnych w kawie z wykorzystaniem 
odczynników oraz koła smaków i aromatów. 

Pojęcie Body i tekstury staje się bardziej zrozumiałe 
dzięki przedstawionej teorii, jak i ćwiczenia praktycznego. 
Zwieńczeniem kursu jest profesjonalny cupping kaw Specialty 
Coffee.

Sensory Skills

https://coloursofcoffee.pl/product/sensory-skills/


ZAWARTOŚĆ KURSU:
❏ praktyka rozpoznawania pięciu smaków
❏ podstawowe grupy aromatów obecnych w kawie            

z wykorzystaniem odczynników oraz koła smaków           
i aromatów - teoria i praktyka

❏ Body vs tekstura – definicje, różnice, cechy wspólne
❏ praktyka w detekcji smaku gorzkiego, kwaskowego oraz 

body w kawie
❏ profesjonalny cupping według standardów SCA - analiza 

sensoryczna

EGZAMIN: teoretyczny i praktyczny
CZAS: 7 godzin (w tym przerwa na lunch)
CENA: grupowo: 790 pln brutto / indywidualnie: 990 pln brutto

Sensory Skills

https://coloursofcoffee.pl/product/sensory-skills/


Kursy
Zaawansowane

https://coloursofcoffee.pl/barista-kursy-zaawansowane/
https://coloursofcoffee.pl/barista-kursy-zaawansowane/


Innowacyjny na polskim rynku kurs: 
trzydniowy pakiet zajęć praktycznych z teoretyczną 
nauką o kawie - techniki pracy baristy (barista skills), 
technikami sprzedaży (up selling, cross selling, 
marchendasing), zasadami pracy w kawiarni oraz 
obsługą gości. W skład kursu wchodzi też - budowa 
sprzętu i eksploatacja - analiza espresso - spienianie 
mleka - menu kawowe - podstawy latte art - metody 
alternatywne (brewing   i sensory skills).

Head Barista

https://coloursofcoffee.pl/product/head-barista/


ZAWARTOŚĆ KURSU:
❏ moduł barista skills
❏ elementy brewing skills
❏ elementy sensory skills
❏ latte art basic
❏ techniki sprzedaży - teoria i praktyka

EGZAMIN: teoretyczny i praktyczny
CZAS: 3 dni (24 godzin - w tym przerwa na lunch)
CENA: grupowo: 1290 pln brutto / indywidualnie: 2100 pln brutto

Head Barista

https://coloursofcoffee.pl/product/head-barista/


Kurs ma na celu doskonalenia sztuki latte art 
poprzez poznawanie kolejnych technik dekorowania kaw 
(free pour, etching), łączenia ich oraz stosowania 
podczas pracy. Innowacją szkolenia jest rozbudowany 
moduł związany z charakterystyką mleka oraz analizą 
jako produktu budującego atrakcyjny wizerunek 
serwowanych kaw przez baristę. 

Kurs jest dedykowany dla osób posiadających 
podstawy - espresso oraz spienianie mleka.

Latte Art Skills

https://coloursofcoffee.pl/product/latte-art-skills/


ZAWARTOŚĆ KURSU:
❏ sztuka latte art - doskonalenie umiejętności
❏ stosowanie i łączenie technik free pour, etching 
❏ moduł charakterystyki i analizy mleka

EGZAMIN: teoretyczny i praktyczny
CZAS: 6 godzin (w tym przerwa na lunch)
CENA: grupowo: 690 pln brutto / indywidualnie: 990 pln brutto

Latte Art Skills

https://coloursofcoffee.pl/product/latte-art-skills/


to indywidualny pakiet zajęć skierowany do osób 
zamierzających otworzyć własny koncept kawowy. Dzięki 
niemu zdobędziesz wiedzę jak umiejętnie zarządzać 
kawiarnią, dopracujesz umiejętności związane z kawą – 
techniki pracy baristy, techniki sprzedaży (up selling, cross 
selling, merchandising) oraz zasadami pracy i obsługą gości. 
Doborem sprzętów do  kawy oraz niezbędnych akcesoriów 
kończymy poznaniem całego biznesu kawowego. W skład 
zajęć wchodzą również wizyty w palarniach kawy oraz        
w najciekawszych konceptach kawowych.

Coffee Consulting

https://coloursofcoffee.pl/konsultacje-i-doradztwo/


ZAWARTOŚĆ KURSU:
❏ Barista skills
❏ brewing & sensory skills
❏ technika dobrej obsługi klienta - customer service
❏ sprawne zarządzanie kawowym biznesem
❏ analiza potrzeb, dobór sprzętu oraz organizacja barowej 

przestrzeni

CZAS: dopasowywany w zależności od potrzeb
CENA: ustalana indywidualnie

Coffee Consulting



Oferta 
dla 

placówek edukacyjnych



Przygotowujemy profesjonalne kursy dla uczniów oraz 
indywidualne szkolenia dla nauczycieli. 

Szkolenia prowadzone są na własnym sprzęcie: 
zapewniamy pełne zaplecze sprzętowe począwszy od ekspresów 
do kawy, przez akcesoria do alternatywnych metod parzenia, 
kończąc na kawie z segmentu Speciality.

Wspieramy przy tworzeniu autorskich programów nauczania, 
a także zapewniamy kompleksową obsługę od przeprowadzenia 
szkolenia, przez dobór sprzętu, po wsparcie przy jego zakupie.

Oferujemy szkolenia oraz pokazy zarówno dla uczniów, 
pracowników szkół a także ich gości.

Indywidualne rozwiązania dla 
placówek szkolnych



Rozwiązania dla placówek edukacyjnych

KURSY FINANSOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
Dla nauczycieli oraz uczniów proponujemy kompleksowe 

wsparcie finansowane z funduszy europejskich. Od 
przekazywania wiedzy na kursach i szkoleniach po pomoc w 
wyposażeniu sal szkoleniowych do dalszej nauki. 

KURSY KOMERCYJNE:
Dla uczniów proponujemy także kursy komercyjne. 

Zapewniamy  kompleksowe szkolenia z zakresu Brewing & 
Barista Skills 

Dla większej ilości zainteresowanych proponujemy 
atrakcyjne ceny do -40% :)



Oferta 
dla 

osób bezrobotnych

https://coloursofcoffee.pl/kursy-dla-bezrobotnych/
https://coloursofcoffee.pl/kursy-dla-bezrobotnych/
https://coloursofcoffee.pl/kursy-dla-bezrobotnych/


Wsparcie osób bezrobotnych

Interesuje Cię praca baristy? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? 
Jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym 
Urzędzie Pracy? Wystarczą trzy kroki: 

❏ Poinformuj Urząd Pracy, w którym jesteś zarejestrowany      
o chęci udziału w kursie w naszej Szkole Baristów 

❏ Wypełnij wniosek i złóż go w Urzędzie Pracy
❏ Zgłoś się do otrzymaniu informacji o pozytywnym 

rozpatrzeniu Twojego wniosku.

Zadzwoń do nas, jeśli masz jeszcze jakieś pytania. Odpowiemy   
i chętnie doradzimy. 



Referencje



“Szkolenie zostało przeprowadzone na najwyższym poziomie” 

*pełne referencje znajdziesz tutaj

mgr Slawomir Ryszawa - Dyrektor ZSP w Sadownem.

“Kursy prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym”
dr Mateusz Halicki - Prezes Zarządu Ecorys Polska Sp. z o.o.

“Jesteśmy przekonani, że decyzja o nawiązaniu współpracy z Colours of 
Coffee w zakresie przeprowadzenia kursu baristy była jak najbardziej trafna”

Magdalena Musielewicz - Wiceprezes Stowarzyszenia ARTiK

https://coloursofcoffee.pl/referencje-1/


główna srtona

Kontakt:
info@coloursofcoffee.pl
tel. +48 882 080 000


