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INFORMACJA O ZAWODZIE:
Zawód kucharza, znany od wieków i niezbędny, choć do niedawna raczej pozostający w cieniu, od paru lat znów 
jest się coraz bardziej doceniany. Czasy świetności kucharzy na dworach królewskich i arystokratycznych, co praw-
da dawno minęły, ale prestiż tego zawodu, choć nie wszędzie, pozostał. Dziś kucharzy najbardziej ceni się we Fran-
cji, ojczyźnie restauracji, która do kuchni przywiązuje szczególną wagę. 

W Polsce w ciągu ostatniego półwiecza doszło do spadku znaczenia zawodu kucharza. 

W PRL-u zawód ten miał niski status społeczny, a kucharzom obce były pojęcia dekoracji potraw czy eksperymen-
towania, nie mieli też z tytułu bycia znawcami rzemiosła żadnych satysfakcjonujących korzyści. Od kilkunastu lat 
sztuka kulinarna wraca do łask, a wraz z nią także zawód kucharza. Posada w cenionej restauracji to dziś marzenie 
niejednego młodego człowieka. 

Współcześni szefowie kuchni kreują renomę restauracji i to dla nich, a nie do samego lokalu przychodzą klienci. Dla 
najlepszych oznacza to niezłe wynagrodzenie i przede wszystkim satysfakcję. Coraz częściej kucharze prowadzą 
bardzo interesujące życie zawodowe: uczestniczą w konkursach, wyjeżdżają za granicę, prowadzą własne blogi, 
kluby czy programy  kulinarne. Dobry kucharz ma dziś nawet szansę zostać gwiazdą telewizji. 

OPIS ZAWODU:
Kucharz zajmuje się sporządzaniem potraw, ciast i napojów zgodnie z ustalonymi normami i recepturami oraz 
opracowywaniem własnych przepisów. Profesjonalny kucharz to znakomity rzemieślnik, a nawet artysta, który 
dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do właściwego stosowania produktów spożywczych, odpo-
wiedniego łączenia składników, sposobów podawania dań i dodatków, a także przyrządzania potraw z różnych 
kultur kulinarnych i dostosowanych do różnych okazji. 

Jest to zawód wymagający od osób, które go wykonują, talentu kulinarnego i pasji, bowiem tylko one gwaran-
tują odniesienie sukcesu. Kucharz z powołania jest w stanie przygotować posiłki, które będą wyglądały jak dzieła 
sztuki. Wybitni kucharze są fachowcami znanymi nie tyko w środowisku, ale i w mediach.

ZADANIA ZAWODOWE:
W trakcie pracy kucharz przyrządza wcześniej zaplanowane i uzgodnione z jego przełożonym (najczęściej sze-
fem kuchni lub kierownikiem zakładu) dania wynikające z karty dań lub jadłospisu, lub zamówień na specjalne 
imprezy i przyjęcia okolicznościowe. Ma wiedzę pozwalającą mu właściwie dobierać surowce i półprodukty, któ-
re wykorzystuje do przygotowywania potraw, dokonując ich jakościowej oceny i obróbki ręcznej, mechanicz-
nej oraz  termicznej. Wykorzystując różnorodne techniki i metody przygotowuje potrawy z warzyw, owoców, 
grzybów, jaj, mleka i jego przetworów, mąki, kasz, mięsa zwierząt rzeźnych, przetworów mięsnych, podrobów, 
dziczyzny, drobiu, ryb i owoców morza; sporządza dania, zupy, sosy, sałatki, surówki, przystawki, cista, napoje  
i desery. Wykorzystuje zioła i różne przyprawy smakowe.

Próbuje swoje wyroby, dba o ich jakość, walory smakowe i estetykę. Wie, w jaki sposób podać potrawę, deser czy 
napój, aby prezentował się smacznie i atrakcyjnie. W końcowej fazie produkcji kulinarnej odpowiada za porcjo-



wanie zgodne z przyjętą gramaturą, wykańczanie i dekorowanie potraw oraz wydawanie gotowych produktów 
bezpośrednio klientowi lub obsłudze kelnerskiej. Zdarza się, że odpowiada także za udekorowanie stołu.

Korzystając z nowoczesnych zasad odżywiania, umie przygotować podstawowy asortyment potraw oraz prawi-
dłowo zestawiać posiłki, dietetyczne i wegetariańskie, kuchni polskiej, regionalnej czy kuchni innych narodów, 
dostosowane do różnych potrzeb i okazji.

Praca kucharza różni się w zależności od tego, gdzie jest zatrudniony. Nieco inne są jego zadania i oczekiwania 
klientów w kuchni dużego renomowanego lokalu, inne np. w kuchni szpitalnej, stołówce szkolnej czy domu 
wczasowym. W zależności od miejsca zatrudnienia zakres zadań kucharza może obejmować planowanie po-
siłków, układanie menu oraz kalkulację cen potraw (dotyczy to zwłaszcza małych zakładów gastronomicznych, 
w których jedna lub dwie osoby wykonują wszystkie czynności związane z produkcją i świadczeniem usług 
gastronomicznych).

Do przygotowania posiłków kucharz wykorzystuje szeroką gamę narzędzi, maszyn i urządzeń, m.in.: noże, tasaki, 
roboty wieloczynnościowe, jarzyniarki, obieraczki, krajaczki, maszyny do mieszania i wyrabiania ciasta, obróbki 
mięsa i ryb, patelnie elektryczne, frytkownice, kuchnie gazowe i elektryczne, kuchenki mikrofalowe kotły wa-
rzelne, taborety gazowe, bemary, chłodziarki, zmywarki i piece konwekcyjno -parowe sterowane komputerowo. 

Coraz częściej do obowiązków kucharza należy też bezpośredni kontakt z klientami 

i wykonywanie potraw na ich specjalne zamówienie. Często to właśnie kucharz i jego kuchnia przyciągają klien-
tów, zwiększając obroty i konkurencyjność firmy, w której pracuje. 

Podstawą tego zawodu jest praca z żywnością, a zatem odpowiedzialność za zdrowie ludzi spożywających 
wyroby kucharza. Dlatego, niezależnie od miejsca zatrudnienia, obowiązują go surowe wymogi, co do higieny  
i stanu zdrowia. Do codziennych obowiązków kucharza należy utrzymanie w stałej czystości stanowiska pracy, 
zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. A także ścisłe 
przestrzeganie zasad systemu dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej (GMP i GHP) oraz stałe monitorowanie 
procesu przygotowania wyrobów pod kątem występowania czynników zagrażających życiu i zdrowiu człowie-
ka, zgodnie z procedurami europejskiego systemu HACCP. 

Osoby pracujące w zawodzie kucharza zobowiązane są przestrzegać wykonywania badań lekarskich, w tym 
badań na nosicielstwo chorób zakaźnych (bezwzględnie wymaganych od osób zatrudnionych przy produkcji 
żywności).

ŚRODOWISKO PRACY:
Praca kucharza wykonywa jest w zamkniętych pomieszczeniach kuchennych: w restauracjach, barach, gospo-
dach, jadłodajniach, stołówkach, szpitalach, domach wypoczynkowych,  sanatoriach oraz w domach prywat-
nych. Miejscem pracy kucharza może być również pomieszczenie produkcyjne zakładów zajmujących się pro-
dukcją wyrobów, półproduktów kulinarnych i spożywczych. Odpowiednio przygotowani kucharze pracują też  
u armatorów – w kuchniach na promach i statkach morskich. 

Uciążliwa w tym zawodzie jest przede wszystkim wysoka temperatura powietrza – niekiedy 40 - 50o C (spo-
wodowana wykorzystywaniem aparatury grzejnej), duża wilgotność powietrza na skutek parowania potraw,  
a także hałas wywołany pracą urządzeń kuchennych. Praca kucharza wymaga ciągłego stania lub chodzenia, 
podnoszenia, przenoszenia (np. ciężkich naczyń) oraz wykonywania wielu czynności manipulacyjnych związa-
nych np. z siekaniem, rozdrabnianiem, mieszaniem i przekładaniem produktów. W całym procesie produkcyj-
nym kucharz wykorzystuje wiele narzędzi i urządzeń, często bardzo ostrych i pod napięciem. 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.         

Kucharz wykonuje powierzone mu zadania związane ze sporządzaniem określonych wyrobów gastronomicz-
nych samodzielnie. Często jednak pracuje w zespole, z innymi kucharzami, pomocnikami, pomocami kuchen-
nymi lub kelnerami. Czasem kieruje pracą przydzielonych mu pomocników. Kontaktuje się z przełożonymi,  
a niekiedy z konsumentami swoich wyrobów, którzy osobiście chcą poznać wykonawcę potraw. 



Praca najczęściej odbywa się w stałych godzinach, w systemie zmianowym, również w niedzielę i święta. Prze-
ciętnie trwa 8 godzin dziennie. Czas pracy często ulega wydłużeniu do 12-16 godzin (także w niedzielę i święta), 
np. w restauracjach w związku z przygotowaniem i obsługą przyjęć okolicznościowych czy bankietów. Czas 
pracy może również ulegać wydłużeniu w sezonie turystycznym, z uwagi na zwiększoną liczbę klientów korzy-
stających z usług gastronomicznych. W swoim środowisku pracy niezbyt często ma okazję do realizacji nowych 
pomysłów i własnych fantazji (raczej na konkursach i turniejach kulinarnych). Dlatego jego praca ma najczęściej 
charakter zrutynizowany, chociaż może zdarzyć się sytuacja, w której klient poprosi o wykonanie nietypowego 
dania. 

Kucharza obowiązuje w pracy ubranie robocze, a przy szczególnych okazjach reprezentacyjne.

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE:
Kucharza powinna charakteryzować sumienność i dokładność ze względu na wykonywanie czynności zwią-
zanych ze stosowaniem ściśle określonych norm i receptur przy sporządzaniu potraw. Niezmiernie ważna jest 
dbałość o zdrowie oraz higiena osobista, które mają wpływ na jakość przygotowywanych posiłków. Zmysł sma-
ku i powonienia, dobry wzrok to cechy niezbędne do wykonywania tego zawodu, wpływające bezpośrednio na 
jakość serwowanych potraw, ich walory estetyczne i smakowe. 

Do pracy w tym zawodzie konieczna jest sprawność manualna obejmująca umiejętność posługiwania się na-
rzędziami, urządzeniami i maszynami wykorzystywanymi do obróbki surowców, produktów spożywczych oraz 
przy przygotowywaniu dań. Charakter wykonywanych czynności sprawia, że duże znaczenie ma zręczność rąk 
i palców oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa. Potrzebny jest refleks, podzielność uwagi i zdolność przerzuca-
nia się z jednej czynności na drugą, ponieważ kucharz często wykonuje kilka czynności jednocześnie. Jednakże  
cierpliwość i wytrwałość pomocne są przy wykonywaniu monotonnych i często powtarzających się, zrutynizo-
wanych czynności. Koncentracja uwagi, dobra pamięć i wyczucie proporcji ułatwiają wykonywanie czynności 
roboczych i podejmowanie trafnych decyzji, przy przyrządzaniu dań, doborze składników i przypraw. Samo-
dzielność i inicjatywa są niezbędne przy organizowaniu stanowiska pracy, planowaniu zadań roboczych oraz 
sprawnym wykonywaniu potraw.

Przydatne są uzdolnienia plastyczne, rozwijające zmysł artystyczny, estetyczny i wyobraźnię, wykorzystywane 
przy opracowywaniu nowych receptur, dekorowaniu potraw, rozmieszczaniu na półmiskach i aranżacji stołów. 
W tym zakresie kucharz może się wykazać dużą kreatywnością. Równie ważny jest talent kulinarny oraz praw-
dziwa pasja do gotowania.

Osoba pracująca jako kucharz, powinna posiadać umiejętność pracy w zespole. Ważne jest to szczególnie  
w dużych restauracjach, stołówkach, jadłodajniach, gdzie pracuje wiele osób. Kucharz współpracuje z innymi 
w zakresie sprawnej organizacji przygotowania i wydawania potraw, konsultuje problemy, udziela rad. Istotną 
cechą jest także umiejętność podporządkowania się zasadom i regułom obowiązującym w miejscu pracy. 

WARUNKI PODJĘCIA PRACY:
Osoba starająca się o pracę w zawodzie kucharza powinna mieć co najmniej  wykształcenie zasadnicze bran-
żowe, które można uzyskać w jednej z licznych szkół gastronomicznych, na poziomie 3-letniej branżowej 
szkoły I stopnia lub średnie zawodowe. 

Innym rozwiązaniem jest uzyskanie dyplomu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych czy warsztatach ku-
linarnych. 

Wyższy poziom kwalifikacji zawodowych można uzyskać w niektórych publicznych i niepublicznych szkołach 
wyższych, głównie hotelarsko-gastronomicznych, w których pojawiły się takie specjalizacje jak: hotelarstwo 
i gastronomia, czy zarządzanie i marketing w hotelarstwie, gastronomii i turystyce. Inną ścieżką rozwoju, zy-
skującą w ostatnich latach na popularności, jest specjalizowanie się w dietetyce i zdrowej żywności. 

Warto podkreślić, że w tym zawodzie liczy się przede wszystkim praktyka i nieustanne doskonalenie umiejęt-
ności. Każdy dodatkowy kurs związany z pracą kucharza podnosi jego kwalifikacje, a gromadzone doświad-



czenie przybliża szansę na awans. Ciekawym sposobem na podwyższenie pozycji zawodowej dla kucharza 
może być udział w różnorodnych konkursach i turniejach kulinarnych. 

Ponadto przed podjęciem pracy na tym stanowisku należy ukończyć szkolenie z zakresu podstawowych za-
gadnień higieniczno-sanitarnych oraz zasad BHP, a także poddać się badaniu na nosicielstwo chorób zakaź-
nych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
Typowymi miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadze-
niem działalności gastronomicznej, restauracje, kawiarnie,  bary szybkiej obsługi, punkty małej gastronomii, pla-
cówki oświatowe, internaty, stołówki, jadłodajnie, gospody, szpitale, sanatoria, domy wypoczynkowe. Kucharz 
może być zatrudniony również w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spo-
żywczych.
W wyniku zdobytego doświadczenia może awansować na stanowisko szefa kuchni.

INFORMACJE BIOGRAFICZNE:
Karol Okrasa (ur. 20 maja 1978 r. w Białej Podlaskiej) – polski kucharz, autor i bohater telewizyjnych programów o te-
matyce kulinarnej. Ukończył Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie im E. Pijanowskiego w Warszawie, a następnie 
Wydział Nauki o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Profesjo-
nalną karierę zawodową rozpoczął w Hotelu Jan III Sobieski (obecnie Radisson Blu Sobieski) w Warszawie. W Hotelu 
Bristol przez dwa lata był szefem kuchni. 

W 2003 r. wygrał trzymiesięczny casting, w którym wzięło łącznie ponad 100 kandydatów i poprowadził w telewizji 
TVP1 kulinarny program „Kuchnia z Okrasą”. Kolejną odsłoną gastronomicznych podróży był program „Smaki czasu 
z Karolem Okrasą”, w którym zapraszał znane osoby do odkrycia własnych kulinarnych wspomnień i fascynacji. Od 
sierpnia 2012 r. do sierpnia 2015 r. uczestniczył w projekcie Lidla z Pascalem Brodnickim - Pascal kontra Okrasa. Od 
września 2015 r. wraz z Dorotą Wellman reklamuje tę samą sieć sklepów w serii „Dorota, Karol i Goście”. Od październi-
ka 2012 r. prowadzi program Okrasa łamie przepisy w TVP1. Jest szefem kuchni w restauracji  Platter by Karol Okrasa.

Karol Okrasa  jest jednym z założycieli Fundacji Klubu Szefów Kuchni, której celem jest propagowanie kultury stołu  
w Polsce oraz poza jej granicami. Czerpie bardzo dużo z tradycyjnej kuchni polskiej, starając się nadać jej nowoczesny 
smak, dzięki czemu dania są lżejsze i mniej kaloryczne. 

Jest często wyróżniany, zdobył nagrodę m.in. za osobowość kulinarną roku czy najbardziej uzdolnionego szefa 
kuchni. 
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