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Warunki Pracy (środowisko)
 Praca kucharza wykonywa jest w zamkniętych pomieszczeniach
kuchennych. Miejscem pracy kucharza może być również
pomieszczenie produkcyjne zakładów zajmujących się produkcją
wyrobów, półproduktów kulinarnych i spożywczych.
 Uciążliwa w tym zawodzie jest przede wszystkim wysoka
temperatura powietrza – niekiedy 40 - 50o C (spowodowana
wykorzystywaniem aparatury grzejnej), duża wilgotność powietrza
na skutek parowania potraw, a także hałas wywołany pracą
urządzeń kuchennych.
 Kucharza obowiązuje w pracy ubranie robocze, a przy szczególnych
okazjach reprezentacyjne.

Możliwość awansu na szefa
kuchni.

 Aby zostać szefem kuchni, musisz zdobyć doświadczenie jako
kucharz i wykazać się biegłością w przynajmniej jednym
obszarze gotowania. Jeśli chcesz dostać pracę w charakterze
szefa kuchni, czasem nazywanego kucharzem liniowym, w
dużej kuchni, możesz również potrzebować doświadczenia w
zarządzaniu, ponieważ może być konieczne przeszkolenie i
zarządzanie dodatkowym personelem. Podczas gdy formalne
wykształcenie może pomóc ci w znalezieniu pracy jako szef
kuchni, bycie szefem kuchni wymaga od ciebie wykazania
prawdziwego sukcesu w pracy w kuchni.

Zakres obowiązków szefa kuchni
 Szef kuchni może mieć bardzo szeroki zakres obowiązków, do których może się zaliczać
także gotowanie. Funkcję tę może pełnić wyznaczony kucharz. Może to być też osobne
stanowisko, które będzie w większym stopniu polegać na zarządzaniu niż na szykowaniu
dań.

 Za co może odpowiadać szef kuchni? Między innymi za dobór personelu oraz wyznaczanie
obowiązków pracownikom. Szef deleguje zadania, a także kreuje procesy, które mają
przełożyć się na sprawne działanie kuchni. Może na przykład wskazywać, jak powinien
wyglądać mise en place, czyli procedura takiego zebrania i ułożenia naczyń i składników,
żeby gotowanie przebiegało możliwe wydajnie.
 Szef kuchni odpowiada też za smak. Układa menu, przygotowuje przepisy, pokazuje
kucharzom, jak mają szykować dane potrawy. Dba o jakość dań, ale powinien też
kontrolować koszt ich wytwarzania.
 Z tą ostatnią kwestią wiąże się obowiązek organizacji zaopatrzenia. Szef kuchni może
wybierać dostawców, sprawdzać jakość dostarczonych produktów, zajmować się tym, żeby w
kuchni nie zabrakło składników.

Warunki Pracy

 Praca kucharza wymaga ciągłego stania lub chodzenia, podnoszenia,
przenoszenia (np. ciężkich naczyń) oraz wykonywania wielu czynności
manipulacyjnych związanych np. z siekaniem, rozdrabnianiem, mieszaniem i
przekładaniem produktów.
 Osoby wykonujące ten zawód mogą być narażone na schorzenia reumatyczne,
choroby narządu ruchu (np. skrzywienia kręgosłupa, urazy, zwichnięcia) oraz
choroby układu krążenia (np. żylaki). Istnieje wysokie zagrożenie oparzeniami.
 Praca najczęściej odbywa się w stałych godzinach, w systemie zmianowym,
również w niedzielę i święta. Przeciętnie trwa 8 godzin dziennie. Czas pracy
często ulega wydłużeniu do 12-16 godzin (także w niedzielę i święta).

Czynności zawodowe- kucharz
 Prezentacja potraw w formie bufetowej zgodna ze standardami firmy.
 Przygotowanie dań zgodnie z obowiązującymi standardami.
 Racjonalne gospodarowanie towarem, minimalizowanie strat.

 Dbanie o odpowiednią estetykę potraw.
 Utrzymywanie porządku i higieny w miejscu pracy.
 Przygotowanie i wydawanie dań.
 Zarządzanie zespołem (jeśli jesteś szefem kuchni) Przygotowywałem posiłki dla klientów
z alergiami pokarmowymi.
 Tworzenie nowych przepisów.(szef kuchni)

Hierarchia na kuchni-za granicą

•
•
•
•
•
•
•

• Saucier – jego obowiązkiem jest nie tylko
przygotowywanie sosów
Sous-chef de cuisine – zastępca szefa kuchni • Entremetier – do jego zadań należy przygotowanie zup
• Garde-manger – odpowiedzialny on jest za zimną
Chef de partie – główny kucharz
kuchnię (przekąski i sałatki)
Cuisinier – kucharz
• Patissier – odpowiedzialny jest za desery.
• Boulanger – piekarz
Rótisseur – zajmuje się pieczeniem
• Tornat – jest to człowiek od wszystkiego, czyli wskakuje
Poissonnier – kucharz rybny
na stanowisko, na którym aktualnie potrzebna jest
pomoc.
Plonguer – pomywacz
• Commis – młodszy kucharz.
• Apprenti(e) – praktykant
Chef de cuisine – szef kuchni

Hierarchia na kuchni-Jak to
wygląda w Polsce?
Niestety zazwyczaj nie jest tak kolorowo. Najczęściej kuchnia jest podzielona na 3 stanowiska:
 Wydawka - na niej szef kuchni lub jego zastępca przygotowuje talerze, drobne dodatki i
dekoracje. Układa na talerzu składniki otrzymane od kucharzy. Decyduje czy danie jest
gotowe do wydania i koordynuje pracę kuchni.
 Ciepła kuchnia - w kuchennej hierarchii tuż pod wydawką. Kucharze tam zajmują się
przygotowywaniem mięs ryb, zup i sosów oraz gorących dodatków.
 Zimna kuchnia - zazwyczaj tam zaczynają młodzi kucharze. Odpowiadają za przystawki,
sałatki, dodatki i desery.
I zwykle na każdym z tych stanowisk pracuje jedna osoba (w weekendy często jest jeszcze
dodatkowy kucharz, pomagający na wszystkich stanowiskach). Oprócz tego jest jeszcze
zmywak, na którym jedna osoba - pomoc kuchenna - zmywa naczynia, talerze i obiera warzywa.

Gdzie mogę pracować?

 Mogę znaleźć zatrudnienie w
restauracjach, barach, hotelach,
ośrodkach wypoczynkowych, w
firmach cateringowych, na statkach

Predyspozycje zdrowotne
 dobra kondycja fizyczna,
 dobry wzrok,
 prawidłowe rozróżnianie kolorów i ich odcieni,

Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego
zawodu:
▪ nosicielstwo chorób zakaźnych i pasożytniczych.
▪ nosicielstwo chorób układu oddechowego (astma)

 sprawny zmysł smaku,

 sprawny zmysł węchu,
 czucie dotykowe,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 prawne dłonie i palce

Powrót

Co powinienem umieć?
▪

▪

Muszę umieć gotować, dobierać składniki potraw, znać smak
produktów, które stosuję oraz znać skład produktów, aby
wiedzieć jakich składników użyć do przyrządzenia
pełnowartościowego posiłku.
Muszę znać prawa fizyki, jeśli chcę rozwijać umiejętności
kuchni molekularnej, np. zrobić chrupiący kawior ze
świeżego soku pomarańczowego.

▪

Muszę umieć odmierzać proporcje składników
przygotowując niestandardowe porcje posiłków, inne niż w
oryginalnym przepisie.

▪

Aby komponować złożone i wyszukane smaki, muszę znać
różnorodne gatunki roślin i zwierząt, ich pochodzenie oraz
tryb życia.

▪ Muszę potrafić pracować w
grupie.
▪ Muszę potrafić obsługiwać
przyrządy kuchenne.
▪ Muszę potrafić dobierać
odpowiednio przyprawy i
łączyć odpowiednio smaki.

Specyfikacja pracy
Branża: gastronomia
Środowisko pracy: w ruchu
Godziny pracy: niestandardowe
Wysiłek fizyczny: średni
Kontakt z ludźmi: średni
Czynności zawodowe: produkowanie i
przygotowanie żywności
Kompetencje cyfrowe: podstawowe

Ścieżki kształcenia

Ścieżki kształcenia- Opcja I
➢ Szkoła Podstawowa- 8 lat
➢ Branżowa Szkoła I stopnia (profil gastronomiczny)-3 lata
Absolwenci branżowych szkół I stopnia mogą podjąć pracę i jako osoby dorosłe
uzupełniać wykształcenie ogólne w liceach ogólnokształcących dla dorosłych lub
uzupełniać wykształcenie zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Kończymy z
zawodem

Ścieżki kształcenia- Opcja II
➢ Szkoła Podstawowa- 8lat
➢ Technikum (profil technik żywienia i usług gastronomicznych)5 lat
Kończymy z
zawodem

Ścieżki kształcenia- Opcja III
➢ Szkoła Podstawowa-8 lat
➢ Liceum- 4lata
➢ Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (profil kucharz)- 1 rok

Po ukończeniu kursu zawodowego otrzymujemy zawód

Kończymy z
zawodem

Na jakich przedmiotach
szkolnych muszę się skupić?
❑ Biologia // poziom średni
❑ Chemia // poziom średni
❑ Fizyka // poziom średni (jeśli chce się

kształcić w kierunku kuchni molekularnej

Powrót

Jakie cechy muszę posiadać?
✓ Cierpliwość
✓ Podzielność uwagi
✓ Samodzielność
✓ Kreatywność
✓ Sumienność
✓ Odpowiedzialność
✓ Wrażliwość estetyczna
✓ Dobra pamięć
✓ Dokładność
✓ Koncentracja

Czym się interesuję?
Każdy człowiek posiada własne, indywidualne zainteresowania (podane poniżej przykłady to tylko
przykład).
 Przydatne są zainteresowania plastyczne, rozwijające zmysł artystyczny, estetyczny.
 Zainteresowanie winami (enologia).

 Zainteresowanie barmaństwem.
 Zainteresowanie zasadami savoir-vivru czy slow-foodem.
 Prowadzenie bloga kulinarnego.
 Muzyka np.klasyczna.

Zalety pracy kucharza.
 Brak nudy-Praca na kuchni zapewnia zastrzyk adrenaliny. Dzieje się
bardzo dużo, trzeba mieć oczy dookoła głowy.
 Namacalny efekt pracy-Praca kucharza opiera się na tworzeniu.
Kucharz widzi bezpośredni efekt swoich wysiłków

 Zna się wiele potraw-podczas pracy uczymy się nowych rzeczy?
 Można stać się sławnym- gdy jest się dobrym kucharzem można zostać
sławną osobą.

Wady pracy kucharza.
Interdyscyplinarność-Panuje przekonanie, że praca na kuchni to praca fizyczna. Zgadza się. Kucharz przerabia
tony żywności każdego dnia.
Trudność uzyskania urlopu-Kuchnia musi działać tu i teraz. Niełatwo dostać urlop na żądanie.
Praca w niestandardowych godzinach-Nie tylko dni pracy są sporym utrapieniem. Kucharz pracuje również do
późnych godzin nocnych.
Duże obciążenie organizmu-Praca na kuchni bardzo obciąża organizm. Często nie ma miejsca nawet na chwilę
przerwy. Wykonuje się ją też na stojąco, stąd łatwo o bóle nóg czy kręgosłupa.
Stres-Na kuchni zawsze może się coś zdarzyć. Każdy dzień jest inny. Podwładni nie przychodzą do pracy bez
powiadomienia, dostawy spóźniają się lub restaurację odwiedziła kontrola sanepidu.

Ile mogę zarabiać?

Średnie zarobki kucharzy wynoszą 3 tys. - 4 tys. zł netto. Szefowie kuchni natomiast zwykle
otrzymają wynagrodzenie dochodzące do kwoty nawet do 6 tys. zł na rękę. Zarobki na
poszczególnych stanowiskach przedstawiają się
następująco: pomoc kuchenna: 2 tys. - 3 tys. zł netto; kucharz: 3 tys. - 4 tys. zł netto; szef
kuchni: 4,5 tys. - 6 tys. zł netto.

Ile mogę zarabiać?

W gastronomii można zarabiać nawet i 30 tys., jednak osób, które otrzymują takie
pieniądze jest rzecz jasna niewiele. Dotyczy to mistrzów w tym zawodzie, pracujących
w najlepszych restauracjach w dużych miastach, takich jak Warszawa, Gdańsk czy
Sopot. W takich lokalach zarobki kucharzy wynoszą od 6 tys. - 10 tys. zł. Szefowie
kuchni z kolei mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 20 tys.– 30 tys. zł. Sukces
takich osób polega z pewnością na ciągłym doskonaleniu, śledzeniu rynku i
korzystaniu z doświadczeń innych.

Rynek Pracy

 Obecnie na rynku pracy w branży gastronomicznej występuje największe
zapotrzebowanie na kelnerów i barmanów. Duży niedobór rąk do pracy
odnotowuje się wśród pomocy kuchennych oraz kucharzy, a także
pracowników z zakresu usług sprzątających

Czym się posługuje-narzędzia
pracy
W zakres obowiązków kucharza i szefa kuchni może też wchodzić dobór sprzętu.
Jakim podstawowym wyposażeniem powinny dysponować osoby na tych
stanowiskach?
 Potrzebne będą przede wszystkim
, w tym zestaw dobrych
noży do różnorodnych zastosowań. W komplecie powinny się znaleźć m.in.
uniwersalny nóż szefa kuchni, ostry nóż do mięsa, mniejsze ostrza do warzyw i
ryb czy nóż ząbkowany.

 Do tego dochodzą wszelkie naczynia do gotowania, pieczenia i smażenia,
czyli woki, garnki i patelnie. Najlepiej będzie, jeśli sprzęt ten będzie wykonany z
wysokiej jakości materiału, na przykład stali nierdzewnej, która jest odporna na
uszkodzenia mechaniczne i łatwa do utrzymania w czystości.
 Pracę ułatwią sprzęty z kategorii
. Przykładowo, jeśli lokal
serwuje śniadania, pracę przyspieszy takie wyposażenie,
jak naleśnikarka czy gofrownica.

Mała gastronomia

 Miska chłodząca
 Maszyna do waty cukrowej

 Wózek do pop-cornu
 Gofrownica
 Koktajler
 Naleśnikarka
 Itp..

Przybory kuchenne
 Różnorodne garnki
 Pojemniki
 Noże
 Patelnie
 Zastawa stołowa
 Sterylizatory do noży

 Miarki
 Chochle i szpachle
 Dozowniki np. do sosów
 Miski

 Deski do krojenia
 Itp.

