
Dać albo  
nie Dać
– oto jest pytanie

Napiwek - wyraz zadowolenia klienta, dodatek do pensji kelnerów, chęć uniknięcia 
dezaprobaty, pokazanie społecznego statusu. Odwieczny dylemat: zostawić czy nie? 
Jaką kwotę? Ile zostanie kelnerowi w kieszeni? Czy na pewno zasłużył? Co myśli o mnie 
obsługa? A może więcej dają obcokrajowcy?

MACIeJ WIlk,
WspółWłAśCICIel WArszAWskIeJ 
restAurACJI NOWA lA BOheMe

W Polsce napiwki nie są obowiązkowe, ale 
mile widziane. Normą jest zostawienie napiw-
ku w wysokości 10% od wartości usługi, za 
którą płacimy. Należy podkreślić, że kelnerce, 
barmanowi, taksówkarzowi czy bagażowemu 
w hotelu dodatkowo płaci się za sposób obsłu-

gi, w zależności od tego, czy jesteśmy zado-
woleni, czy nie. 

– Polacy często dają napiwki nieadekwatne 
do sytuacji – mówi Jacek Wan, współwłaściciel 
restauracji Open Ticket w podwarszawskim 
Konstancinie. – Co gorsza, zwłaszcza Polacy za 

granicą, dają napiwki nawet wtedy, gdy są źle 
obsługiwani. Wynika to nierzadko z braku pew-
ności siebie, nieznajomości obyczajów, a przede 
wszystkim języka. Nie wystarczy wiedzieć,  
że to ma być na przykład 10%, bo nie w każdej 
sytuacji ta reguła się sprawdza – podkreśla.

We WłOskIeJ 
restAurACJI 

zWyCzAJOWO 
OCzekuJe sIę  

10% NApIWku. tylkO  
W NIektóryCh 

lOkAlACh serWIs 
WlICzONy  

Jest z góry
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studiować też napiwkową etykietę, żeby nie 
wyjść na sknerę. 

  – W Grecji spotkałem się z tzw. „cover char-
ge”, która jest opłatą za samo zajęcie miejsca 

w restauracji – im bar-
dziej atrakcyjna lokalizacja  
i lokal wyższej klasy, tym 
opłata wyższa – wspomi-
na Adam Chrząstowski, 
współwłaściciel i szef 
kuchni krakowskiej restau-
racji Ancora. – W Chinach 
kwestia płatności, a co za 
tym idzie napiwku, jest 
oddzielną celebrą. Zwy-
czajowo w momencie 
uiszczania płatności zain-
teresowani ,,licytują się”, 
kto ma uregulować rachu-
nek i wysokość napiwku, 
co jest bardziej kwestią 
prestiżu i chęcią pokaza-
nia, jak bardzo płacący nie 
liczy się z kosztami, aby 
zapewnić zadowolenie 
swoim gościom – mówi 
o dalekowschodnich zwy-

czajach Adam Chrząstowski. 
Odrębną sprawą jest skłonność innych na-

cji do pozostawiania napiwków. Z obserwacji 
Wojciecha Utschika, właściciela restauracji 
Malinowy Ogród w Gdańsku, wynika, że naj-
bardziej hojni są Amerykanie, Rosjanie, Anglicy 
oraz Niemcy. Węża w kieszeni mają Francuzi, 
Holendrzy i Belgowie. Szczególnym narodem 
na restauracyjnej mapie świata są perfekcyjnie 
przygotowani do każdej podróży Japończy-
cy. Robert Graliński, menedżer warszawskiej 
restauracji Villa Foksal, wspomina, jak przed 
zapłaceniem rachunku japoński gość wyjął 
tabelkę, w której skrupulatnie sprawdził zwy-
czajowy procent napiwku w Polsce, i odliczył 
co do grosza. Ni mniej, ni więcej…

Kasa z klasą?
Z dobrowolnym zostawianiem napiwków  

w Polsce bywa różnie. Zgodnie z powszechnie 
obowiązującą teorią to ludzie mniej zamożni,  
a nie bogaci, częściej dzielą się swoimi pieniędz-
mi z innymi. Są osoby, które zawsze doliczają do 
rachunku odpowiednią sumę, są i tacy, którzy  
z reguły odliczają kwotę niemal co do grosza  
i nie dają więcej. Również zdaniem kelnerów 
osoby wyglądające na zamożniejsze są bardziej 
skąpe niż reszta klientów, ale nie jest to oczy-
wiście regułą. Często natomiast zdarza się, że 
nie zostawiają napiwków klienci goszczący  
w restauracji na koszt firmy, w której pracują.  

rOBert grAlIńskI, 
MeNedżer WArszAWskIeJ 
restAurACJI VIllA FOksAl

Przed zapłaceniem rachunku japoński gość wyjął tabelkę, w której skrupulat-
nie sprawdził zwyczajowy procent napiwku w Polsce, i odliczył co do grosza. 
Ni mniej, ni więcej…

Co kraj, to obyczaj
Podobnie jak w Polsce, 10% zapłacimy  

w większości krajów europejskich czy w Tune-
zji. Za to kelner w USA oczekuje, że dołoży mu 
się do rachunku nawet 25% 
figurującej na nim sumy. Są 
jednak kraje, w których taki 
napiwek byłby postrzegany 
jako obraza. Na przykład 
Japończycy traktują wszel-
kie napiwki jako szczyt nie-
uprzejmości. Tak jest rów-
nież w Korei Południowej, 
Izraelu,  Chinach, Singapu-
rze czy na Tahiti, gdzie pró-
ba wynagrodzenia obsługi  
w ten sposób uważana jest 
za ogromny nietakt. W Au-
stralii lub Nowej Zelandii,  
w miejscach odwiedzanych 
przez turystów, wręczanie 
napiwków już się przyję-
ło. W Egipcie wręcz czę-
ścią kultury tego kraju jest 
zwyczaj dawania napiwku 
(„bakszysz”) w wysokości 
5-15% za wszelkie usługi 
i pomoc. Tak więc przed podróżą do danego 
kraju najlepiej, poza studiowaniem mapy, prze-

AdAM ChrząstOWskI, 
WspółWłAśCICIel I szeF kuChNI 
krAkOWskIeJ restAurACJI 
ANCOrA

W Egipcie wręcz 
częścią kultury tego 
kraju jest zwyczaj 
dawania napiwku 

(„bakszysz”) w 
wysokości 5-15% 
za wszelkie usługi 
i pomoc. Przed 

podróżą do danego 
kraju najlepiej, poza 
studiowaniem mapy, 
przestudiować też 

napiwkową etykietę, 
żeby nie wyjść  

na sknerę
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To zaskakujące, bo dawanie napiwków powinno 
być przyjemnością, a nie przymusem, od które-
go zwalnia faktura. Jest i na to prosty sposób. 
W niektórych restauracjach, np. w Villa Foksal, 
przy większych grupach 
napiwek jest z góry wliczo-
ny do rachunku, o czym go-
ście poinformowani zostają 
odpowiednio wcześniej. 

– Bardzo często brak na-
piwku jest też jakby karą 
za wysokość rachunku 
– mówi Adam Chrząstow-
ski. – Nasi goście nierzad-
ko nie uświadamiają sobie, 
co jest składową ceny 
dania czy napoju w re-
stauracji, traktując restau-
ratorów i osoby pracujące  
w serwisie jako zdzierców, 
którym napiwek się nie 
należy, bo i tak pewnie 
coś tam sobie dopisali. 
Myślę, że polski, rozwija-
jący się rynek gastrono-
miczny powinien uświa-
damiać gościom, czym  
w ogóle jest napiwek i jaka 
jest jego relacja do wyna-
grodzenia pracownika re-
stauracji. Goście nie mają 
świadomości różnic mię-
dzy napiwkiem gotówkowym i fiskalizowanym 
(karta lub przelew). Nie zdają sobie sprawy  
z obciążeń napiwków, takich jak podatek do-
chodowy, składki ZUS czy prowizja operato-
rów kart kredytowych.

Psycholog Ewa Woydyłło, zapytana, jacy 
ludzie skąpią na napiwki, a jacy są hojni, po-

twierdza opinię, że linia podziału wcale nie 
przebiega przez lżejszy lub cięższy portfel 
klienta. – Bogaci często są bardzo wymaga-
jący i czepialscy. Trudno im dogodzić. Zwykły 

kelner, jeśli np. czegoś 
nie zapamięta albo poda 
danie, które gościowi nie 
będzie smakować, może 
zostać zbesztany, oskar-
żony, no i oczywiście nie 
dostanie napiwku. Fajnymi 
klientami są osoby, które 
nie wywyższają się, same 
pracują od czasu do czasu  
w takich usługowych rolach  
i potrafią docenić dobrą 
radę, sympatyczny kontakt 
osobisty oraz to, że kelner 
wyraźnie się stara – mówi.

O tym, że popłaca tak-
że pomysłowość, świad-
czy historia przytoczona 
przez Wojciecha Utschika: 
– Pewnego razu w jed-
nym ze słynnych hoteli 
w Trójmieście klient, po 
obfitym obiedzie, zażyczył 
sobie kartę deserów. Gdy 
kelner podszedł do stoli-
ka, usłyszał, że pan życzy 
sobie na deser snickersa. 
Mimo iż batona nie było  

w karcie, kelner wysłał szybko kogoś z obsługi 
do najbliższego sklepu. Kucharz udekorował 
kupiony deser, który następnie został podany. 
Gdy gość opuszczał restaurację, podszedł do 
kelnera i wręczył mu napiwek w wysokości… 
1000 zł za „elastyczność obsługi” – opowiada 
Utschik.

Co robić w sytuacji, gdy nie mamy w port-
felu ani grosza, a kelner, chłopiec hotelowy 
czy taksówkarz obsłużył nas znakomicie? Nie 
powinniśmy się czuć skrępowani tym faktem. 
W większości sytuacji osoby te cieszą się  
z każdej pochwały, dobrego słowa czy uśmie-
chu, którym ich obdarzy klient. Wezmą nawet 
grosze, żeby nie sprawić komuś przykrości. 
Gdy natomiast ktoś zamożny rzuca złotówkę, 
nie tylko nie biorą, ale potrafią ostentacyjnie 
oddać i powiedzieć „nie trzeba, proszę kupić 
dziecku lody…”. Nie wszyscy jednak mogą so-
bie na to pozwolić. Sztywne zasady panujące 
w kasynach powodują, że krupierzy nie mogą 
odmówić nawet w sytuacji, gdy klient jest nie-
zadowolony z gry czy agresywny. Wszyscy są 
zgodni co do tego, że najważniejsza jest forma, 
a najlepszy napiwek to docenienie ich pracy. 

Miły dodatek 
czy druga pensja?

Zarobki osób, które biorą napiwki, są najczę-
ściej niewielkie – zwykle na poziomie najniż-
szej krajowej. Ile zatem mogą dorobić? Średnio 
wygląda to następująco: barmani i kelnerzy – 
100-200 zł dziennie, fryzjerzy i taksówkarze – 
ok. 50 zł dziennie, krupierzy – od 400 do 1200 zł 
miesięcznie w zależności od stażu pracy  
i zajmowanego stanowiska (źródło: Wirtualna 
Polska). Jak widać, dzięki napiwkom można 
całkiem nieźle dorobić do pensji. Należy tu 
podkreślić, że pracownicy restauracji powinni 
je także wykazywać w zeznaniu podatkowym. 
W innych krajach, np. w USA czy w Anglii, na-
piwki wlicza się do zarobków. Są one w związ-
ku z tym opodatkowane, ale zwolnione ze skła-
dek ubezpieczeniowych. 

W niektórych lokalach gastronomicznych 

JACek WAN, WspółWłAśCICIel 
restAurACJI OpeN tICket W 
pOdWArszAWskIM kONstANCINIe

Polacy dają napiwki często nieadekwatne 
do sytuacji. Co gorsza (zwłaszcza Polacy 
za granicą) dają napiwki nawet wtedy, 
gdy są obsługiwani źle. Wynika to nie-
rzadko z braku pewności siebie, niezna-
jomości obyczajów, a przede wszystkim 
języka. Nie wystarczy wiedzieć, że to ma 
być na przykład 10%, bo nie w każdej  
sytuacji ta reguła się sprawdza

napiwki z danego dnia są sumowane i rozdzie-
lane pomiędzy wszystkich pracowników – kel-
nerów, kucharzy, pomoce kuchenne. W innych 
kelnerzy wszystko biorą dla siebie. Zmuszanie 
pracowników do dzielenia się napiwkami nie 
zawsze opłaca się restauratorom. Kalifornijska 
sieć kawowych barów Starbucks bezpodstaw-
nie pobierała napiwki od swoich pracowników. 
Na mocy decyzji sądu musiała im zwrócić po-
nad 100 mln dol.! 

Motywacja się opłaca
Przedstawiciele rodzimej branży gastrono-

micznej są zgodni w kwestii pozostawienia 
decyzji o napiwku klientowi, co zdecydowanie 
bardziej im się opłaca. Tak jest między innymi 
w Villa Foksal. – Kelnerzy preferują system,  
w którym serwis nie jest wliczony do rachun-
ku. Jeśli zarabiają kelnerzy, zarabia restauracja 
– mówi wprost Robert Graliński. Dodaje, że 
warszawscy kelnerzy nie powinni narzekać. 

Podobnie uważa Arkadiusz Duranc, dyrektor 
warszawskiej restauracji Nowa La Boheme. 
– Wydaje mi się, że bardziej opłacalne i rozsąd-
niejsze jest  pozostawienie wyboru klientowi 
i niedoliczanie napiwku do rachunku z góry. 
Wówczas ceny w menu są bardziej przyjazne, 

a poza tym to klient decyduje wysokością na-
piwku, czy kelner na niego zasługuje. 

Wojciech Utschik również zdecydowanie po-
zostawia kwestię napiwków w gestii klientów, 
gdyż gwarantuje to, że kelnerzy będą się bar-
dziej starać. 

Adam Chrząstowski, jako restaurator, jest 
przeciwny automatycznemu doliczaniu napiw-
ku do rachunku. – Moim zdaniem taki system 
powoduje rozleniwienie pracowników serwi-
su, brak zainteresowania i założenie, że bez 
względu na staranność obsługi i tak dostaną 
gratyfikację. W restauracji Ancora pozosta-
wiam więc decyzję o napiwku gościom, infor-
mując ich jednocześnie, poprzez wpis w karcie 
menu i na samym rachunku, że serwis nie zo-
stał wcześniej doliczony – zapewnia.

 Do niedawna za lepsze rozwiązanie uchodzi-
ło doliczanie tak zwanego serwisu do rachun-
ku. – Było to zwolnione z ZUS-u i w ten sposób 
kelnerzy mieli dodatkowe źródło dochodu. Te-
raz napiwek zawiera opodatkowanie i z punktu 
widzenia restauratora doliczanie do rachunku 
nie ma większego sensu. Niektórzy to robią, 
ale wydaje mi się, że prowadzą „lewą” kasę. 
Ja zawsze byłem zwolennikiem napiwków do-
browolnych – podsumowuje Jacek Wan. 

 – Dobrowolny napiwek powoduje, że obsłu-
ga bardziej stara się nawiązać miły kontakt i za-
skarbić sobie sympatię klientów. I o to chodzi. 
Przekłada się to na zarobki kelnerów – potwier-
dza motywacyjną rolę dobrowolnego napiwku 
Ewa Woydyłło. – Na ogół kelnerzy o wysokim 
poziomie wrażliwości, emanujący zadowole-
niem z wykonywanej pracy, zarabiają więcej. 
Kelnerzy „bezosobowi”, mrukliwi, leniwi, po-
wolni, pracujący z obojętnością częściej są 
zbywani dosłownie groszową końcówką albo 
nie dostają nic. Również kelner, który wda się  
z klientem w przepychankę, okaże się aroganc-
ki lub opieszały – może zostać „ukarany” tym, 
że nie dostanie żadnego napiwku.

Nie ma uniwersalnego sposobu na napiwki. 
Pozostaje kwestia wyczucia i wiedzy o obycza-
jach kraju, w którym przebywamy, zwłaszcza 
własnego podwórka. Czasami zamiast dawać 
zbyt mało, lepiej zrezygnować, bo dawanie 
groszy wręcz obraża. Jeśli natomiast obsługa 
stara się wyjątkowo, warto docenić to więk-
szą kwotą niż zwyczajowe 10%. Jedno jest 
pewne – nagrodzenie kelnera uśmiechem  
w każdym miejscu na świecie odebrane będzie 
właściwie i prawdopodobnie zostanie również 
odwzajemnione.

Dzięki napiwkom 
można całkiem 

nieźle dorobić do 
pensji. Pracownicy 
restauracji powinni 
je także wykazywać 

w zeznaniu 
podatkowym.  

W innych krajach, 
np. w USA czy  

w Anglii, napiwki 
wlicza się do 

zarobków. Są one 
w związku z tym 
opodatkowane, 
ale zwolnione 

ze składek 
ubezpieczeniowych
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∙ Poznaj lokalne zwyczaje dotyczące napiw-
ków w danym kraju.
∙ Sprawdź rachunek – niektóre restauracje do-
liczają serwis z góry.
∙ Możesz doliczyć napiwek do rachunku i za-
płacić kartą – kelner woli gotówkę na talerzyku.
∙ Wręczaj napiwek pokojówkom – drobną 
sumę lub prezent opusz-
czając hotel czy pensjonat.
∙ Nie zapominaj o drobnych 
dla bagażowego w hotelu. 
∙ Zostaw taksówkarzowi 
10%.
∙ Uśmiechnij się i powiedz 
„dziękuję”.

lIdIA WOlAńskA, 
MIłOśNICzkA 
WłOCh,  
O zWyCzAJACh  
W słONeCzNeJ ItAlII:

– W restauracjach we 
Włoszech zwyczajowo 
oczekuje się 10% napiw-
ku. Tylko w niektórych 
lokalach serwis wliczony 
jest z góry. Mimo wszyst-
ko dobrze zostawić coś ekstra. Tak samo 
jest, gdy płacimy kartą. Zawsze zostawiajmy 
banknot, pozostawienie monet odbierane 
jest jako nieeleganckie. Sami Włosi zosta-
wiają duże napiwki niezależnie od miejsca, 
w którym się znajdują. Włoska obsługa w 
restauracjach jest zdecydowanie lepsza niż 
w Polsce. Kelnerzy bazują tam na napiwkach  
i wiedzą doskonale, jak zadowolić klienta. Gdy 
ktoś przychodzi sam do lokalu, kelner dba o to, 
żeby gość się nie nudził i nie czuł samotny. Wy-

czuwa granice i nie jest zbyt natarczywy. Gdy 
nie zna języka, w którym mówi klient, stara się 
wyjść mu naprzeciw, pomóc, porozumieć się 
na migi. Uśmiech. Dialog. Im bardziej na po-
łudnie Półwyspu Apenińskiego, tym więcej 
uśmiechu i spontaniczności. Oczywiście są 
wyjątki. Należą do nich Wenecjanie – są tym 

wylewniejsi, im grubszy 
mamy portfel. Również  
w ekskluzywnych loka-
lach nie ma co liczyć na 
serdeczność. Najmilszą 
atmosferę i obsługę po-
czujemy w małych rodzin-
nych trattoriach. Może nie 
zjemy wytwornie, ale za to 
smacznie, i będziemy do-
pieszczeni „do bólu”. Jeśli 
chcemy napić się dobrej 
kawy i zasmakować wło-
skiej kuchni, zaglądajmy 
tylko tam, gdzie są tłumy 
Włochów, unikając miejsc 
masowo odwiedzanych 
przez turystów, szczegól-
nie przez Amerykanów. 
Wrócimy tam na pewno, 
bo kelner zaczaruje nas 

swoim uśmiechem. Odwzajemnijmy go.

Dudi wspomina 
Byłem kelnerem w warszawskim Sfinksie. 

Nikomu nie pomagałem, nikomu nie podlega-
łem, tylko od mojej pracy zależało to, jak minie 
mi dzień i ile zarobię.

Pewnego dnia obsługiwałem parę obcokra-
jowców. Po krótkiej pogawędce zapytali mnie, 
czy jestem Polakiem. Okazało się, że wracali  
z jakiegoś spotkania rządowego i byli zdzi-

wieni moją znajomością języka angielskiego.  
No tak, będąc w kraju, w którym z kelnerem 
spokojnie pogadasz po angielsku, a z poli-
tykiem tylko za pośrednictwem tłumacza, 
trudno się nie dziwić. Gość zapytał mnie, ile 
zarabiam. Odpowiedziałem, że ok. 4-4,5. On 
pyta, czy w euro, ja na to, że w złotówkach. 
Złapał się za głowę, wyciągnął kartkę, zapisał 
swój mail i powiedział, że mam pracę w Anglii 
u jego znajomego, który szuka takich ludzi, i że 
aż głupio mu tu siedzieć, wiedząc, ile zarabia-
my. Powiedziałem, że nie jest aż tak źle, po-
nieważ napiwki są dość spore. Poprosił mnie 
o księgę skarg i zażaleń i  dokonał wpisu, który  
w wolnym tłumaczeniu znaczy: „brawo chło-
paki, oby tak dalej...”. Po czym z uśmiechem 
na twarzy położył 100 zł na talerzyku z resztą, 
którą właśnie chował do portfela. 

Negatywne historie bardzo często przebiega-
ją według jednego scenariusza. Obsługiwałem 
kiedyś takiego klienta. Młody mężczyzna, około 
trzydziestki, przyprowadził ze sobą o jakieś 10 
lat młodszą partnerkę. Poczekałem, aż usiądą, 
a następnie podszedłem i przywitałem się. Re-
akcja była dość nietypowa, bo gość, zamiast 
również się przywitać, powiedział: „No, już 
myślałem, że tu z głodu umrę”. Uśmiechnąłem 
się, ponieważ myślałem, że to był żart, ale wy-
raz jego twarzy utwierdził mnie w przekonaniu, 
że jednak nie. Zamawianie napojów przebiegało 
bez komplikacji, po czym klient oburzony krzy-
czy do mnie, kiedy przyniosę im coś do jedze-
nia. Powiedziałem spokojnie, z uśmiechem na 
twarzy: „Oczywiście, jak tylko przyjmę na to 
jedzenie zamówienie”. Obsługując tego gościa, 
dwa razy podgrzewałem danie, wymieniałem 
frytki na talarki, musiałem też prosić o interwen-
cję menedżera i dostałem… 20 gr napiwku. 

Anna Ruszczak

Ristorante Balgera
ul Rejtana 14 (równoległa do Rakowieckiej)

02-567 Warszawa, tel.: (022) 849 56 74
www.balgera.pl

ArkAdIusz durANC, 
dyrektOr WArszAWskIeJ 
restAurACJI NOWA lA BOheMe

Wydaje mi się, że bardziej opłacalne i roz-
sądniejsze jest  pozostawienie wyboru 
klientowi i niedoliczanie napiwku do ra-
chunku z góry. Wówczas ceny w menu 
są bardziej przyjazne, a poza tym to klient 
decyduje wysokością napiwku, czy kel-
ner na niego zasługuje

10% zapłacimy  
w większości kra-
jów europejskich, 
również w Polsce. 

Za to kelner w 
USA oczekuje, że 
dołoży mu się do 
rachunku nawet 
25%. Są jednak 
kraje, w których 

taki napiwek byłby 
postrzegany jako 
obraza - Japonia
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