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Kucharz (branżowa szkoła I stopnia) 

  Jeśli … 

• lubisz przyrządzać 
posiłki 

• umiesz się odnaleźć w kuchni i 
wykorzystywać jej 

wyposażenie 
• masz wyostrzony zmysł 

smaku i węchu 
• jesteś zorganizowany i panujesz 

nad kilkoma czynnościami 
jednocześnie  

 
… to masz predyspozycje do tego zawodu. 

 
 

Zadania zawodowe 
Najważniejsze: 

sporządzanie potraw i napojów w sposób bezpieczny 
dla zdrowia spożywających, estetyczny, higieniczny 
i na czas, by wszystko było podane w odpowiedniej 
temperaturze. 

Pozostałe: 

•dbałość o właściwe przechowywanie produktów 
składowych, 
•posługiwanie się sprzętem kuchennym i 
urządzeniami, 
•umiejętność czytania ze zrozumieniem wszelkich 
instrukcji, 
•ewentualnie, gdy jesteś szefem kuchni – kierowanie 
zespołem osób przygotowujących poszczególne 
elementy posiłków i koordynacja ich czynności. 
 

Gdzie pracuje? 

Kucharzy poszukują menedżerowie 

• hoteli 

• ośrodków wczasowych 

• restauracji i zajazdów 

• kawiarni 

• barów, stołówek, jadłodajni 

 

 

Kariera edukacyjna 

Zawód kucharza możesz zdobyć, ucząc się w 3-letniej 
branżowej szkole I stopnia. W trakcie nauki będziesz 
zdobywał kwalifikację składającą się na ten zawód: 
Sporządzanie potraw i napojów.  

Kształcenie w ramach tej kwalifikacji zakończone jest 
zewnętrznym egzaminem zawodowym. Pozytywny 
wynik uzyskany z egzaminu zawodowego umożliwi Ci 
otrzymanie świadectwa potwierdzającego ww. 
kwalifikację. Po ukończeniu szkoły otrzymasz 
dodatkowo dyplom potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe. 

Dbając o swój rozwój, możesz ukończyć dodatkowo 
kursy: baristy (parzenie kawy), barmana (obsługa 
baru, sporządzanie drinków), carvingu (rzeźbienie  
w owocach). Możesz także zapisać się na kurs 
kwalifikacyjny, np. wykonywanie usług kelnerskich. 

Perspektywy pracy w zawodzie 

Kucharz jest najbardziej poszukiwanym zawodem na 
rynku pracy. Świadczą o tym statystyki publikowane 
przez urzędy pracy i firmy zajmujące się 
pośrednictwem w poszukiwaniu pracy. Wielu kucharzy 
decyduje się na uruchomienie własnej firmy, 
korzystając z różnych możliwości pomocowych – także 
z funduszy europejskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości zakupu wyposażenia. 
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