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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 przygotowania kawy. Kawą pasjonujemy się od lat, a na 
rynku kawowym istniejemy od 2009 roku, niemal od początku jego 
tworzenia w Polsce.

Wciąż doskonalimy wiedzę, współpracujemy z palarniami kawy oraz 
uczestniczymy w zawodach baristycznych.

Realizujemy 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.
 
❏ 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



JACEK ZIENIEWICZ
Człowiek o wielu twarzach, które łączy szyja 
szkoleniowca. 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.



EDYTA BARTOSIEWICZ
Jej przygoda z kawą rozpoczęła się w 2014r. od 
kursu w Colours of Coffee.  Już po dwóch latach 
pracy jako baristka zaczęła zgłębiać segment 
speciality. Po pięciu latach za barem porzuciła 
kawiarnię oraz eventy kawowe na rzecz 
rozwoju w palarni. 
Ma na swoim koncie także owocne starty w 
zawodach, m.in.
❏ Mistrzostwa Polski Coffee in Good Spirit 

2019, 2020
❏ Mistrzostwa Polski Aeropress 2019
❏ Finał Best Barista Caffe Vergnano 2019



HOME 
BARISTA

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


ESPRESSO & LATTE ART
Podczas naszego szkolenia uczestnicy mają okazję 
zapoznać się z technikami pracy baristy i zagłębiając 
ciekawostki o kawie.

Czytaj więcej 
CZAS: 4 godziny CENA: 400 pln

BREWING CLASS
Kurs obejmuje podstawowe wiadomości dotyczące 
alternatywnych metod parzenia kawy, teoretyczne 
informacje   o kawie, testowanie kaw jednorodnych oraz 
dobór.

Czytaj więcej
CZAS: 4 godziny CENA: 400 pln

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


KURSY
PODSTAWOWE

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


BARISTA SKILLS
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.

Czytaj więcej
CZAS: 7 godzin CENA: 590 pln / 990 pln 

BREWING SKILLS
Kurs pogłębia wiedzę na temat technik parzenia 
alternatywnymi metodami. A podczas cup tastingu 
dowiesz się, jak prawidłowo ocenić aromat oraz smak.

Czytaj więcej
CZAS: 6 godzin CENA KURSU: 690 pln / 990 pln

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


SENSORY SKILLS

W trakcie kursu przekazywana jest wiedza teoretyczna 
i praktyczna związana z techniką rozpoznawania 
pięciu smaków oraz rozróżniania grup aromatów 
obecnych w kawie z wykorzystaniem odczynników 
oraz koła smaków i aromatów.

Czytaj więcej

CZAS: 6 godzin CENA KURSU: 990 pln / 1490 pln 
 

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


KURSY
ZAAWANSOWANE

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


HEAD BARISTA

Pakiet zajęć praktycznych z teoretyczną nauką o kawie - 
techniki pracy baristy, sprzedaży oraz zasady pracy w 
kawiarni wraz z obsługą gości.

Czytaj więcej 
CZAS: 3 dni CENA: 1490 pln / 2500 pln 

LATTE ART SKILLS
Kurs ma na celu doskonalenia sztuki latte art poprzez 
poznawanie kolejnych technik dekorowania kaw, 
łączenia ich oraz stosowania podczas pracy.

Czytaj więcej
CZAS: 6 godzin CENA: 690 pln / 990 pln  

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


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 oraz 
zasadami pracy i obsługą gości. 

Pomagamy w doborze sprzętów do  kawy oraz 
niezbędnych akcesoriów, co umożliwia poznanie biznesu 
kawowego.

Czytaj więcej
CZAS: dopasowywany w zależności od potrzeb
CENA: ustalana indywidualnie

COFFEE CONSULTING

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


SZKOLENIA 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 Barista 
Skills. Dla grup zorganizowanych oferujemy atrakcyjne ceny 
kursów!

#
#


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 po 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

“Współpraca z Colours of Coffee to przyjemność! Ale też 
przygoda.
Pełne zapału podejście do tematu sprawia, że szkolenia dają 
wymierne rezultaty.”

Mariusz Kuc

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


główna srtona

KONTAKT
kontakt@coloursofcoffee.pl

tel. +48 882 080 000

https://coloursofcoffee.pl/kontakt/

