Formularz opisu kwalifikacji rynkowej

Kwalifikacja 1 Kreowanie smaków i dekorowanie potraw
W wyniku propozycji podziału zestawów zaproponowanych przez recenzenta nowa nazwa kwalifikacji:

Kreowanie smaków, dekorowanie potraw oraz przygotowanie do bezpiecznego
i racjonalnego postępowania w kuchni.
Zapotrzebowanie na kwalifikację
Wykazanie, że kwalifikacja odpowiada na aktualne oraz przewidywane potrzeby społeczne i gospodarcze
(regionalne, krajowe, europejskie).
Możliwe jest odwołanie się do opinii organizacji gospodarczych, trendów na rynku pracy, prognoz dotyczących
rozwoju technologii, a także strategii rozwoju kraju lub regionu.
Na polskim jak również na europejskim rynku dynamicznie rozwija się branża HORECA. Branża składa się z
sektora: hoteli, gastronomii oraz cateringu. Wartość rynku HORECA w Polsce oszacowana została w 2016 na
około 25 mld PLN i rośnie średnio o 4 – 5% rocznie. Potencjał rozwojowy tej branży oceniany jest jako duży. W
budżetach gospodarstw domowych w naszym kraju, udział wydatków na konsumpcję w hotelach i restauracjach
należy do najniższych w Europie i wynosi niewiele ponad 3%. Dla porównania, w Niemczech jest to ponad 5%,
w Wlk. Brytanii i Włoszech blisko 10%, a są w Europie kraje, gdzie udział ten sięga kilkunastu procent.
Prognozuje się, że Polacy wraz ze wzrostem dochodów (oraz zmianą trybu życia w kierunku większej
intensywności i aktywności kosztem czasu dostępnego m.in. na sporządzanie posiłków w domu) będą
przeznaczali na gastronomię coraz większą część swoich budżetów. Branża HORECA stanowi bardzo
wymagający segment, tak jeśli chodzi o jakość i parametry produktów, jak i profesjonalizm kadr. W związku z
powyższym przez podmioty należące do branży podejmowane są działania dotyczące monitorowania rynku a
następnie szybkiego reagowania w zakresie pojawiającego się niedostosowania. W branży HORECA dominuje
zasada, że aby móc stać się ważnym graczem na rynku, trzeba podążać za zmianami i dopasowywać swoją
ofertę do jego potrzeb, w tym szczególnie w zakresie kompetencji kadr.
W danych dostępnych w Barometrze zawodów z 2017 oraz w opracowaniu Głównego Urzędu Statystycznego
dotyczącym Aktywności ekonomicznej ludności Polski II kwartał 2016 podkreślono fakt, iż w rejestrach
powiatowych urzędów pracy znajduje się wiele ofert pracy m.in. dla kucharza. Jednak brak umiejętności
praktycznych i doświadczenia w zawodzie, nie pozwala zaliczyć zgłaszających się osób do potencjalnych
kandydatów do pracy. Dodatkowo, dużą nadwyżkę stanowią również absolwenci techników, którzy nie posiadają
przygotowania do wykonywania praktycznych zadań zawodowych. Kształcenie zawodowe w dalszym ciągu jest
zbyt ogólne, teoretyczne, uniemożliwiające tym samym zatrudnienie. Absolwent - potencjalny kandydat do pracy
- pytany przez pracodawcę co potrafi wykonać ma problem z udzieleniem odpowiedzi, mimo iż w niektórych
zawodach – kwalifikacjach uczył się kilka lat. Jako przykład można podać zawód technik technologii żywności.
Jest to zawód na kilku podbudowach m.in. piekarz, cukiernik. Absolwent teoretycznie przygotowany jest więc
szeroko, ale konkretnie, praktycznie niewiele jest w stanie przygotować.
Do zawodów deficytowych na rynku pracy zaliczany jest od kilku lat zawód kucharza. Zgodnie z Barometrem
zawodów w Polsce w roku 2017, wskaźnik deficytu dla tego zawodu został określony na poziomie 65,5%.
Wskaźnik ten w roku 2016 dla kucharza wynosił 44,2% i wykazuje największą tendencję wzrostową wobec
innych zawodów deficytowych w stosunku do roku 2016. Ponadto, w 2017 r. niedobór pracowników nadal się
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utrzymuje. Należy zauważyć, że maleje z roku na rok liczba zawodów z przedziału równowagi, zmniejsza się
również lista zawodów z obszaru tzw. nadwyżki. Wzrasta natomiast liczba zawodów w obszarze zawodów
deficytowych.
Opracowana kwalifikacja według ekspertów może stanowić uzupełnienie umiejętności nabytych w ramach
kształcenia formalnego i nieformalnego, gdyż jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy zidentyfikowane w
przeprowadzonych badaniach. Potwierdzona kwalifikacja dostarczy pracodawcom wykwalifikowanych kadr a
pracownikom umożliwi zatrudnienie na rynku pracy.
Kwalifikacja będzie ponadto stanowiła niezbędne opracowanie dla osób pracujących a niemających
potwierdzonych kwalifikacji. Może stanowić też punkt wyjścia niezbędny do rozpoczęcia awansu zawodowego.
Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze
Wyjaśnienie, czym kwalifikacja różni się od wybranych kwalifikacji o zbliżonym charakterze. Punktem
odniesienia powinny być kwalifikacje funkcjonujące w ZSK. Ponadto wskazanie kwalifikacji wpisanych do ZRK,
które zawierają co najmniej jeden taki sam zestaw efektów.
Kwalifikacja jest powiązana z kwalifikacją cząstkową nabywaną w ramach kształcenia formalnego, którą reguluje
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej
kształcenia
w
zawodach
(Dz.U.
2017
poz.
860)
z
obszaru
turystyczno-gastronomicznego.
Podstawy do rozpoczęcia kształcenia w branży HORECA wyznaczają zawody:
- Kucharz 512001, KW. TG.07 poziom 3 PRK, Kelner 513101, KW TG.11, poziom 4PRK,
- Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404, KW. TG.18
Zgodnie z dokumentem jakim jest podstawa programowa w zawodzie Kucharz 512001 i właściwą dla zawodu
kwalifikacją TG.07 Sporządzanie potraw i napojów, określa się efekty kształcenia które można uzyskać w
zasadniczej szkole zawodowej oraz w szkole branżowej I stopnia.
Kwalifikacja TG.07. Sporządzanie potraw i napojów – zgodnie z Klasyfikacją zawodów szkolnictwa
zawodowego jest przypisana do 3 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Osoba posiadająca kwalifikację Sporządzanie potraw i napojów, jest przygotowana do częściowo
samodzielnego wykonywania niezbyt złożonych zadań oraz organizowania pracy małego zespołu
pracowniczego realizującego zadania z zakresu: zasad przechowywania żywności, sporządzania
i ekspedycji potraw i napojów.
Kwalifikacja Sporządzanie potraw i napojów stanowi podstawę do kontynuowania kształcenia w szkole
branżowej II stopnia w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych i właściwa jej druga kwalifikacja to
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, której został przypisany poziom 4 PRK.
Osoba posiadająca potwierdzoną kwalifikację: Organizowanie żywienia i usług gastronomicznych jest
przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych: ocenianie jakości żywności oraz jej
przechowywania; sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów; planowanie i oceny żywienia; organizowanie
produkcji gastronomicznej; planowanie i realizacja usług gastronomicznych.
Proponowana kwalifikacja:
Odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy (rynku HORECA) w zakresie profesjonalnego
przygotowania potraw w szczególności kreowania nowych smaków w zakresie różnych kultur kuchni,
profesjonalnego dekorowania przygotowanych potraw, szacowania opłacalności prowadzonej
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działalności, planowania pracy własnej i podległego zespołu oraz jednej z najważniejszych kwestii w
kuchni tj. bezpieczeństwa rozumianego w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy swojej, zespołu jak
również w aspekcie zdrowia i życia ludzkiego, czyli klientów będących głównymi odbiorcami i
nabywcami.

Grupy adresatów
Informacja na temat grup osób, które mogą być szczególnie zainteresowane uzyskaniem danej kwalifikacji. Będą
to np. osoby zarządzające nieruchomościami, specjaliści z zakresu telekomunikacji, kobiety powracające na
rynek pracy.
Kwalifikacja adresowana jest do osób, które chcą rozwijać oraz podwyższać swoje umiejętności i kompetencje
kulinarne w zakresie kreowania smaków i przygotowywania nowinek kulinarnych o wyszukanych smakach,
projektowania karty dań, estetyki podawania potraw, szacowania opłacalności prowadzonej działalności.
Kwalifikacja kierowana jest również do osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą i chciałyby
zapoznać się tajnikami sztuki kulinarnej.
Ponadto kwalifikacja skierowana jest również do osób uczących się wcześniej w kwalifikacjach z branży
gastronomicznej (np. w zawodzie kucharz, kwalifikacja: Sporządzanie potraw i napojów oraz w zawodzie
Technik żywienia i usług gastronomicznych, kwalifikacja: Organizacja żywienia i usług gastronomicznych) w celu
zaktualizowania posiadanych jak również nabycia nowych umiejętności praktycznych.
Ponadto kwalifikacja skierowana do osób, które co najmniej 5 lat pracują w branży gastronomicznej lub w
ostatnich 2 latach pracowały na stanowisku kucharza i chciałyby potwierdzić kwalifikację.
Warunki przystąpienia do walidacji
Określenie (w razie potrzeby) warunków, które musi spełniać osoba, aby przystąpić do walidacji i móc uzyskać
kwalifikację (np. wymagany poziom wykształcenia).
Podczas określania tych warunków warto mieć na uwadze, że nie są one tożsame z warunkami zatrudnienia
(np. ważnymi badaniami lekarskimi). Doświadczenie zawodowe powinno być wskazywane jako warunek jedynie
w uzasadnionych przypadkach – kompetencje wynikające z praktyki zawodowej powinny być odzwierciedlone
przede wszystkim w efektach uczenia się wymaganych dla kwalifikacji.
Wskazane warunki przystąpienia do walidacji powinny być możliwe do zweryfikowania.
Osoba ubiegająca się o kwalifikację:
- powinna legitymować się minimum wykształceniem średnim związanym z branżą gastronomiczną,
- może legitymować się świadectwem ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji
Sporządzanie potraw i napojów,
- może legitymować się świadectwem ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji
Organizacja żywienia i usług gastronomicznych,
lub inną formą, jednak wówczas dodatkowo osoba taka powinna posiadać:
1. zaświadczenie o ukończeniu branżowych kursów kwalifikacyjnych dostępnych na rynku np. z zakresu
umiejętności gastronomicznych – kucharskich, również w zakresie umiejętności kelnerskich, barmańskich, itp.
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2. lub/i świadectwo pracy w zakresie do doświadczenia zawodowego w branży gastronomicznej,
3. lub/i rekomendacje od pracodawcy w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,
4. lub/i co najmniej 5-letnie doświadczenie w branży gastronomicznej.
Wypełnienie tzw. „innej formy” to łącznie spełnienie co najmniej dwóch powyżej wymienionych warunków.
Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji
Omówienie perspektyw zatrudnienia i dalszego uczenia się, najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju
osobistego i zawodowego osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji.
Możliwe jest wskazanie przykładowych stanowisk pracy, na które będzie mogła aplikować osoba posiadająca
daną kwalifikację.
W epoce szybko zachodzących zmian na rynku, głównym aktywem przedsiębiorstwa stał się kapitał ludzki, który
bezpośrednio odpowiada za jakość i rozwój oferowanych usług, a zatem decyduje o przewadze konkurencyjnej
na rynku. Prowadzone badania w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego uwzględniają rożne formy, miejsca i
ścieżki kształcenia i uczenia się. Umożliwiają, a zarazem zachęcają, do uczestnictwa w procesie uczenia się
przez całe życie.
Opracowana kwalifikacja:
- przyczyni się do podniesienia kompetencji wśród funkcjonujących na rynku kucharzy,
- zmniejszy zidentyfikowaną w trakcie badań lukę kompetencyjną w branży,
- będzie stanowiła „punkt wyjścia” dla osób chcących zmienić swoją dotychczasową profesję,
- będzie materiałem niezbędnym do opracowania przyszłych programów kursów i szkoleń w tym zakresie,
- będzie materiałem poprawiającym komunikację między pracownikiem a pracodawcą,
- będzie katalogiem umiejętności dla osób chcących rozwijać i nabywać umiejętności,
- będzie zbiorem umiejętności możliwych do potwierdzenia w ramach edukacji pozaformalnej.
Potwierdzona kwalifikacja umożliwi przyszłym pracownikom aplikowanie na stanowisko kucharza w: dużych
restauracjach, renomowanych ośrodkach wypoczynkowych, cieszących się zainteresowaniem domach
weselnych, karczmach, stołówkach.
Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji
Wskazanie, o jakie uprawnienia może się ubiegać osoba po uzyskaniu kwalifikacji.
Jeśli z uzyskaniem kwalifikacji nie wiąże się uzyskanie uprawnień, należy wpisać „Nie dotyczy”.
Nie dotyczy
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się
Zwięzła, ogólna charakterystyka wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez określenie działań, do
których podjęcia będzie przygotowana osoba posiadająca daną kwalifikację.
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się powinna nawiązywać do charakterystyki odpowiedniego
poziomu PRK, w szczególności odpowiadać na pytania o przygotowanie osoby posiadającej kwalifikację do
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samodzielnego działania w warunkach mniej lub bardziej przewidywalnych, wykonywania działań o różnym
poziomie złożoności, podejmowania określonych ról w grupie, ponoszenia odpowiedzialności za jakość i skutki
działań (własnych lub kierowanego zespołu).
Zgodność z deskryptorami Polskiej Ramy Kwalifikacji
Kwalifikacja zgodna z deskryptorami dla poziomu 4, między innymi osoba potrafi:
- samodzielne wykonać umiarkowanie złożone zadania zawodowe w zakresie przygotowania potraw oraz
nowości kulinarnych, bez instrukcji opracowuje propozycję zmiany w zakresie np. podziału zadań, zmian w
karcie menu, sprawuje kontrolę oraz aktywnie uczestniczy w przygotowaniu i wydawaniu potraw, inicjuje
potrzeby wprowadzania zmian w zakresie nowości kulinarnych w małym zespole pracowniczym. Ponadto potrafi
kształtować warunki oraz plan wykonania pracy własnej i zespołu, jest gotowa ponieść odpowiedzialność za
powierzone zadania oraz do kontrolowania i korygowania jakości wykonywania zadań zespołu, w ramach
którego pracuje. Nadzoruje pracę małego zespołu sporządzającego potrawy, ustala i stosownie do okoliczności
koryguje plan wydawania poszczególnych potraw. Kontroluje przestrzeganie zasad w zakresie racjonalnej
gospodarki żywnością oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Przyjmuje odpowiedzialność za jakość
potraw sporządzonych przez siebie jak również przez zespół.
Wyodrębnione zestawy efektów uczenia się
Wykaz zestawów efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, zawierający: numer porządkowy (1, 2, …),
nazwy zestawów, orientacyjne odniesienie każdego zestawu do poziomu PRK oraz orientacyjny nakład pracy
potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia w każdym zestawie.
Nazwa zestawu powinna:


nawiązywać do efektów uczenia się wchodzących w skład danego zestawu lub odpowiadać specyfice
wchodzących w jego skład efektów uczenia się,



być możliwie krótka,



nie zawierać skrótów,



gdy jest to możliwe, być oparta na rzeczowniku odczasownikowym, np. „gromadzenie”,
„przechowywanie”.

01. Zestaw Kreowanie smaków
02. Zestaw Optymalizowanie zysków w procesie sporządzania potraw
03. Zestaw Dekorowanie potraw
04. Zestaw Bezpieczeństwo w kuchni
Zestaw efektów uczenia się:

01. Kreowanie smaków

Poszczególne efekty uczenia się w zestawach
Zestaw efektów uczenia się to wyodrębniona część efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji.
Poszczególne efekty uczenia się powinny być wzajemnie ze sobą powiązane, uzupełniające się oraz
przedstawione w sposób uporządkowany (np. od prostych do bardziej złożonych).
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Poszczególne efekty uczenia się są opisywane za pomocą: umiejętności (tj. zdolności wykonywania zadań i
rozwiązywania problemów) oraz kryteriów weryfikacji, które doprecyzowują ich zakres oraz określają niezbędną
wiedzę i kompetencje społeczne.
Poszczególne efekty uczenia się powinny być:


jednoznaczne, czyli niebudzące wątpliwości, pozwalające na zaplanowanie i przeprowadzenie
walidacji, których wyniki będą porównywalne, oraz dające możliwość odniesienia do poziomu PRK,



realne, czyli możliwe do osiągnięcia przez osoby, dla których dana kwalifikacja jest przewidziana,



możliwe do zweryfikowania podczas walidacji,



zrozumiałe dla osób potencjalnie zainteresowanych kwalifikacją.

Podczas opisywania poszczególnych efektów uczenia się korzystne jest stosowanie czasowników operacyjnych
(np. „rozróżnia”, „uzasadnia”, „montuje”).
Umiejętności

Kryteria weryfikacji





Objaśnia i prezentuje receptury charakterystyczne dla danej
kultury kuchni



Określa czas niezbędny na przygotowanie danego
zamówienia



Podaje wady i zalety związane z przygotowaniem potraw w
kontekście danej kultury kuchni



Wyszukuje i łączy produkty oraz opracowuje nowe potrawy,
nowe pomysły gastronomiczne



Prezentuje wykonanie dań będących jego „daniem
popisowym”



Uzasadnia zalety stosowania lokalnych produktów
przydatnych w danej kulturze kuchni (wspiera promocję
lokalnych marek),



Uzasadnia wskazania i przeciwwskazania do sporządzenia
danego asortymentu potraw w kontekście preferencji i
gustów klientów



Stosuje i łączy produkty spożywcze (np. przyprawy)
charakterystyczne dla danej kultury kuchni



Odpowiada za zamówienia produktów i półproduktów
spożywczych w niezbędnej ilości oraz o odpowiedniej
jakości



Uwzględnia dostępność na rynku produktów np.
sezonowych, świeżych ryb, itp.



Analizuje aspekt ekonomiczny sporządzania potraw
w zależności od przyjętej kuchni (w oparciu o daną gamę

Przygotowuje samodzielnie potrawy
oraz nowości kulinarne
charakterystyczne dla danej kultury
kuchni
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smaku, czas przygotowania, dostępność produktów, cenę
produktów)








Sporządza potrawy charakterystyczne
w danej kuchni

Dobiera odpowiednio do okoliczności
właściwy sprzęt do obróbki wstępnej i
cieplnej produktów

Przygotowuje potrawy zgodnie ze
zleconą usługą lub zamówieniem

Racjonalnie do okoliczności
opracowuje i weryfikuje kartę dań
(menu)



Eksperymentuje w zakresie łączenia produktów
spożywczych dostępnych w danej kulturze kuchni



Sporządza potrawy według określonych receptur ze
szczególnym uwzględnieniem ich walorów smakowych w
zakresie zamówień indywidualnych jak również zbiorowych



Przygotowuje nowe dania zgodnie z pojawiającymi się
trendami np. w zakresie zdrowej żywności



Dobiera i stosuje (w zakresie sporządzanych potraw)
zestawy noży w sposób bezpieczny



Profesjonalnie wykonuje rozdrabnianie i serwowanie
odpowiednio dla danej kuchni



Obsługuje maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do
przygotowania potraw



Monitoruje jakość i ilość przygotowanych potraw zgodnie z
przyjętym zamówieniem



Dobiera środki i metody przechowania oraz transportu
przygotowanych potraw w kontekście walorów smakowych
oraz zdrowotnych



Wprowadza nowe dania, desery i napoje np.
z uwzględnieniem produktów danej kuchni



Wprowadza propozycje dań dla dzieci z różnymi
dysfunkcjami np. alergia, nietolerancja



Uzasadnia potrzebę wprowadzenia nowości kulinarnych
oraz zmian w karcie dań



Proponuje i uzasadnia gramaturę potraw w opracowanym
menu

Zestaw efektów uczenia się:

02. Optymalizowanie zysków w procesie sporządzania
potraw

Umiejętności

Kryteria weryfikacji





Sporządza wycenę opłacalności
oferowanych potraw/dań z
uwzględnieniem zapotrzebowania
oraz popytu

Analizuje opłacalność oraz ilość sporządzanych potraw
(analizy dzienne, tygodniowe) w aspekcie poszczególnych
zamówień
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Minimalizuje przyczyny powstawania i
generowania dotychczasowych strat w
zakresie surowców i wyrobów
gotowych

Przestrzega zasad ochrony
środowiska



Przygotowuje kalkulację usługi gastronomicznej zgodnie z
zamówieniem



Sporządza zapotrzebowanie na produkty spożywcze
niezbędne do przygotowania potraw



Analizuje i redukuje powstawanie odpadów żywnościowych
w zakresie produktów jak i przygotowanych potraw



Uwzględnia wielkość produktów i potraw w opracowanym
menu



Opracowuje analizę w kontekście sprzedaży w odniesieniu
do uzyskanego zysku



Stosuje podstawowe zasady rachunkowości niezbędne do
weryfikacji zysków z prowadzonej działalności



Przestrzega reguł związanych z przechowywaniem,
zabezpieczaniem, przemieszczaniem produktów
spożywczych oraz przygotowanych potraw



Weryfikuje segregowanie odpadów w trakcie wykonywania
zadań zawodowych w zespole, w którym pracuje (m.in.
zużyte oleje, resztki pokarmowe itp.)



Monitoruje segregowanie odpadów i śmieci w celu
zmniejszenia ich ilości

Zestaw efektów uczenia się:

03. Dekorowanie potraw

Umiejętności

Kryteria weryfikacji





Uzasadnia wybór zastawu/naczynia do oferowanego dania



Dobiera kolorystykę adekwatną do zastawy oraz do
oferowanego dania



Określa i uzasadnia ilość oraz jakość naczyń niezbędnych
do danego zamówienia lub usługi

Komponuje kolory na talerzu oraz
ułożenie potraw



Eksponuje danie z uwzględnieniem walorów artystycznych



Wykonuje własne kompozycje przestrzenne
z przygotowanych potraw

Dobiera technikę dekorowania i
serwowania potraw



Wykonuje elementy dekoracji z elementów jadalnych oraz
niejadalnych





W zmiennych warunkach stosuje
niezbędne akcesoria związane w
podaniem potraw w danej kulturze
kuchni
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Wykonuje rzeźbienie w owocach i
warzywach z wykorzystaniem różnych
sposobów krojenia

Organizuje kolejność wydawania
potraw



Wykonuje samodzielnie dekorację z warzyw, owoców,
kwiatów, itp.



Stosuje, do wykonania dekoracji oraz zabezpiecza noże i
sprzęt do carvingu



Tworzy aranżacje dekoracyjne z wykorzystaniem
przygotowanych elementów i rzeźb z serwetek, warzyw,
owoców itp.



Wykonuje/tworzy drobne kwiatki i miniaturowe elementy
dekoracyjne ze wskazanych materiałów



Wykonuje kwiaty ozdobne m.in. z cebuli, buraków, kalarepy,
szyszki z marchwi, pietruszki, pora



Wykonuje/tworzy liście dekoracyjne



Dobiera i uzasadnia wybór osoby do wykonania
przydzielonych zadań w zakresie wydawania potraw (zupy,
sałatki, desery itp.)



Ustala z zespołem ramy czasowe wydawania
poszczególnych dań oraz dekorację stołu



Wydaje dania z zachowaniem ich właściwości odżywczych
(gorące, świeże itp.)

Zestaw efektów uczenia się:

04. Bezpieczeństwo w kuchni

Umiejętności

Kryteria weryfikacji





Obsługuje urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi



Przestrzega zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy/na
stanowisku pracy (w odniesieniu do urządzeń grzewczych,
chłodniczych itp.)



Stosuje odzież ochronną

Utrzymuje czystość i higienę osobistą
podczas wykonywania zadań
zawodowych w kuchni



Stosuje zasady dotyczące higieny osobistej i porządku na
stanowisku pracy



Myje, czystości i dezynfekuje maszyny i urządzenia
stosowane do wykonywania zadań zawodowych /
sporządzania potraw

Stosuje wymogi higieniczne w firmie
gastronomicznej



Stosuje zasady czyszczenia, mycia i dezynfekcji naczyń,
maszyn i urządzeń





Stosuje bezpieczne zasady pracy na
stanowisku pracy ze szczególnym
uwzględnieniem pojawiających się
nowości
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Przestrzega zasad ochrony
środowiska



Przestrzega warunków przechowywania preparatów
chemicznych



Nadzoruje segregację odpadów (m.in. zużyte oleje, resztki
pokarmowe itp.)



Interweniuje w przypadku generowania strat w zakresie
wielkości i/lub jakości powstałych nadwyżek pokarmowych



Monitoruje ilości w celu minimalizacji ilości odpadów
i śmieci



Wprowadza plany naprawcze w zakresie ilości
powstających odpadów

Wymagania dotyczące walidacji oraz podmiotów przeprowadzających walidację
Określenie wymagań stanowiących podstawę do przeprowadzania walidacji w różnych instytucjach. Wymagania
powinny dotyczyć:


metod stosowanych w walidacji, służących weryfikacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji,
ale także (o ile to potrzebne) identyfikowaniu i dokumentowaniu efektów uczenia się;



zasobów kadrowych tj. wymagań kompetencyjnych w stosunku do osób przeprowadzających
walidację;



sposobu prowadzenia walidacji oraz warunków organizacyjnych i materialnych, niezbędnych do
prawidłowego prowadzenia walidacji.

Wymagania dotyczące walidacji mogą być wskazane dla pojedynczych zestawów efektów uczenia się lub dla
całej kwalifikacji.
Wymagania mogą być uzupełnione o dodatkowe wskazówki dla instytucji oraz osób projektujących
i przeprowadzających walidacje, a także dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji.

Metody weryfikacji Zestaw 1. Kreowanie smaków
Kandydat przed przystąpieniem do procesu walidacji dostarcza do instytucji swoje Curriculum Vitae i list
motywacyjny uzasadniający potrzebę potwierdzenia kompetencji wchodzących w skład zestawu efektów
uczenia się i/lub kwalifikacji. Zalecane jest dołączenie posiadanej dokumentacji w zakresie doświadczenia oraz
rozwoju zawodowego np. świadectw pracy, zaświadczeń o uczestnictwie w kursach, międzynarodowych
stażach, sympozjach z zakresu gastronomi, oraz innych dokumentów związanych z efektami uczenia się
zawartymi w zestawie i/lub kwalifikacji. Dokumenty powinny ponadto zawierać informacje na temat miejsc,
okoliczności, czasu w których kandydat doskonalił, rozwijał, nabywał swoje umiejętności kulinarne.
W wyniku przeanalizowania dokumentów podjęta zostanie decyzja o dalszym etapie weryfikacji. (W wyniku
analizy zgromadzonej dokumentacji nastąpi identyfikacja efektów)
Kandydat następnie przystąpi do kolejnego etapu walidacji.
Walidacja będzie przeprowadzona w formie dwuetapowej jako rozmowa oraz próba pracy (zwana również np.
Tydzień/trzy dni pracy w kuchni)
W trakcie przeprowadzonej rozmowie kandydat wykaże się znajomością receptur właściwych dla danej kuchni.
Pozytywny etap rozmowy umożliwi przystąpienie do części praktycznej.
W części praktycznej, w ramach której kandydat przygotuje zestaw potraw lub daną potrawę (charakterystyczną,
dla danej kultury kuchni) oraz wykaże się kreatywnością jej udekorowania i podania.
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Osiągnięcie efektów uczenia się powinna oceniać komisja w składzie co najmniej 2-3 specjalistów:
1. Osoba 1 - minimum 5 lat udokumentowanego działania w zakresie przygotowywania i serwowania
potraw różnych kuchni świata; legitymująca się odpowiednimi certyfikatami oraz dyplomem w zakresie
umiejętności gastronomicznych. Preferowane jest pozyskanie specjalisty w tym zakresie;
2. Osoba 2 - minimum 5 lat doświadczenia w zakresie kierowania pracą w kuchni np. szef kuchni; posiada
udokumentowane doświadczenie w zakresie współpracy w zespole, kierowania niedużą grupą;
3. Osoba 3 - minimum 10 lat doświadczenia praktycznego w zakresie psychologii, doradztwa
zawodowego; legitymująca się certyfikatami i dyplomami w zakresie kompetencji społecznych (chodzi
o obserwację części praktycznej podczas której wystąpi sytuacja stresogenna np. presja czasu i
związany z tym stres).

Metody weryfikacji Zestaw 2. Optymalizowanie zysków w procesie sporządzania potraw
Kandydat przed przystąpieniem do procesu walidacji dostarcza do instytucji swoje Curriculum Vitae i list
motywacyjny uzasadniający potrzebę potwierdzenia kompetencji wchodzących w skład zestawu efektów
uczenia się i/lub kwalifikacji. Zalecane jest dołączenie posiadanej dokumentacji w zakresie doświadczenia oraz
rozwoju zawodowego np. świadectw pracy, zaświadczeń o uczestnictwie w kursach, międzynarodowych
stażach, sympozjach z zakresu gastronomi, oraz innych dokumentów związanych z efektami uczenia się
zawartymi w zestawie i/lub kwalifikacji. Dokumenty powinny ponadto zawierać informacje na temat miejsc,
okoliczności, w których kandydat doskonalił, rozwijał, nabywał swoje umiejętności kulinarne.
W wyniku przeanalizowania dokumentów podjęta zostanie decyzja o dalszym etapie weryfikacji. (W wyniku
analizy zgromadzonej dokumentacji nastąpi identyfikacja efektów)
Kandydat następnie przystąpi do kolejnego etapu walidacji.
Walidacja będzie przeprowadzona w formie dwuetapowej jako rozmowa oraz prezentacja.
W trakcie przeprowadzonej rozmowie kandydat wykaże się zakresem informacji w kontekście własnych
doświadczeń i rozwiązań odnośnie optymalizowania zysków w procesie sporządzania potraw.
Pozytywne etap rozmowy umożliwi przystąpienie do części praktycznej.
W części praktycznej kandydat przygotuje prezentację w zakresie optymalizacji zysków lub przeciwdziałań w
zakresie powstających strat oraz wykaże się doświadczeniem w tym zakresie.
Osiągnięcie efektów uczenia się powinna oceniać komisja w składzie co najmniej 2-3 specjalistów:
1. Osoba 1 - minimum 5 lat udokumentowanego działania w zakresie przygotowywania i serwowania
potraw różnych kuchni świata; legitymująca się odpowiednimi certyfikatami oraz dyplomem w
zakresie umiejętności gastronomicznych. Preferowane jest pozyskanie specjalisty w tym zakresie;
2. Osoba 2 - minimum 5 lat doświadczenia w zakresie kierowania pracą w kuchni np. szef kuchni;
posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie współpracy w zespole, kierowania niedużą
grupą;
3. Osoba 3 - minimum 10 lat doświadczenia praktycznego w zakresie psychologii, doradztwa
zawodowego; legitymująca się certyfikatami i dyplomami w zakresie kompetencji społecznych (chodzi
o obserwację części praktycznej podczas której wystąpi sytuacja stresogenna np. presja czasu i
związany z tym stres).

Metody weryfikacji Zestaw 3.Dekorowanie potraw
Kandydat przed przystąpieniem do procesu walidacji dostarcza do instytucji swoje Curriculum Vitae i list
motywacyjny uzasadniający potrzebę potwierdzenia kompetencji wchodzących w skład zestawu efektów
uczenia się i/lub kwalifikacji. Zalecane jest dołączenie posiadanej dokumentacji w zakresie rozwoju zawodowego
np. świadectw pracy, zaświadczeń o ukończonych kursach lub uczestnictwie w międzynarodowych stażach,
praktykach, konferencjach z zakresu gastronomi, oraz innych dokumentów związanych z efektami uczenia się
zawartymi w zestawie. Dopuszczalne jest dostarczenie dokumentacji w formie portfolio w zakresie swoich
dokonań w dekorowaniu tak co do przygotowywanych dań, jak również stołów, bankietów i konferencji, będących
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wytworem własnej kreatywności i pomysłowości. Dokumenty powinny ponadto zawierać informacje na temat
miejsc, okoliczności, w których kandydat doskonalił, rozwijał, nabywał lub prezentował swoje umiejętności
kulinarne w zakresie sztuki dekorowania.
Dokumenty powinny zawierać oświadczenie, iż zaprezentowane materiały są wytworem jego osobistej pracy.
W wyniku przeanalizowania dokumentów podjęta zostanie decyzja o dalszym etapie weryfikacji.
(W wyniku analizy zgromadzonej dokumentacji nastąpi identyfikacja efektów)
Kandydat następnie przystąpi do kolejnego etapu walidacji.
Walidacja będzie przeprowadzona w formie próby pracy (zwana również np. Dzień pracy w kuchni).
Kandydat przystąpi do próby pracy, w ramach której wykaże się kreatywnością udekorowania co najmniej 3
potraw z których jedna będzie z zakresu: deser, ryba, owoce morza itp.).
Osiągnięcie efektów uczenia się powinna oceniać komisja w składzie co najmniej 3-4 specjalistów:
1. Osoba 1 i 2 - minimum 5 lat udokumentowanego działania w zakresie kreatywnego dekorowania i
podawania potraw; legitymująca się odpowiednimi certyfikatami oraz dyplomem w zakresie tych
umiejętności. Preferowane jest pozyskanie specjalisty znającego aktualne trendy, uczestniczącego w
konkursach, pokazach.
2. Osoba 2 - minimum 5 lat doświadczenia w zakresie kierowania pracą w kuchni np. szef kuchni; posiada
udokumentowane doświadczenie w zakresie współpracy w zespole, kierowania niedużą grupą;
3. Osoba 3 - minimum 10 lat doświadczenia praktycznego w zakresie psychologii, doradztwa zawodowego.
Legitymująca się certyfikatami i dyplomami w zakresie kompetencji społecznych (chodzi o obserwację
części praktycznej podczas której wystąpi sytuacja stresogenna np. presja czasu i związany z tym stres).

Metody weryfikacji Zestaw 4. Bezpieczeństwo w kuchni
Kandydat przed przystąpieniem do procesu walidacji dostarcza do instytucji swoje Curriculum Vitae i list
motywacyjny uzasadniający potrzebę potwierdzenia kompetencji wchodzących w skład zestawu efektów
uczenia się. Zalecane jest dołączenie posiadanej dokumentacji w zakresie rozwoju zawodowego np. świadectw
pracy, zaświadczeń o uczestnictwie w organizowanych kursach, odbytych stażach, sympozjach z zakresu
gastronomi oraz innych dokumentów związanych z efektami uczenia się zawartymi w zestawie. Dokumenty
powinny ponadto zawierać informacje na temat miejsc, okoliczności, w których kandydat doskonalił, rozwijał,
nabywał lub prezentował swoje umiejętności kulinarne.

Walidacja zostanie przeprowadzona w formie obserwacji i będzie stanowiła dodatkowy element
sprawdzenia umiejętności podczas wykonywanych czynności w ramach zestawu 1 i/lub zestawu 2
niniejszej kwalifikacji.
Kandydat przystąpi do części praktycznej, w ramach której wykaże się znajomością zasad związanych z
bezpiecznym wykonywaniem czynności zawodowych na stanowisku pracy.
Osiągnięcie efektów uczenia się powinna oceniać komisja w składzie co najmniej 2 specjalistów:
1. Osoba 1 - minimum 5 lat udokumentowanego działania w zakresie stosowania zasad
bezpieczeństwa i zasad higieny podczas pracy w kuchni. Preferowane jest pozyskanie
specjalisty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gastronomii.
2. Osoba 1 - minimum 5 lat doświadczenia w zakresie wykonywania czynności zawodowych
związanych z przygotowaniem nowych smaków oraz podawaniem potraw.
Nazwa kwalifikacji
Pełna nazwa kwalifikacji, która ma być: widoczna w ZRK i umieszczana na dokumencie potwierdzającym jej
uzyskanie.
Nazwa kwalifikacji (na ile to możliwe) powinna:


jednoznacznie identyfikować kwalifikację,
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różnić się od nazw innych kwalifikacji,



różnić się od nazwy zawodu, stanowiska pracy lub tytułu zawodowego, uprawnienia,



być możliwie krótka,



nie zawierać skrótów,



być oparta na rzeczowniku odczasownikowym, np. „gromadzenie”, „przechowywanie”.

Kreowanie smaków, dekorowanie potraw oraz przygotowanie do bezpiecznego i racjonalnego postępowania w
kuchni.
Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji
Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji, a także okres jego ważności i w razie potrzeby
warunki przedłużenia ważności.
W przypadku kwalifikacji nadanej na czas określony należy wskazać, po jakim czasie konieczne jest odnowienie
ważności kwalifikacji oraz omówić warunki, jakie muszą być spełnione, aby ważność dokumentu została
przedłużona.
Certyfikat potwierdzający efekty uczenia się właściwe dla kwalifikacji
Ważność kwalifikacji szacuje się na 10 lat w przypadku, gdy osoba czynnie uczestniczy w pracy zawodowej w
branży gastronomicznej w zawodzie kucharza lub pokrewnym, np. awansuje na szefa kuchni itp.
Jeżeli w ciągu trzech lat od uzyskania kwalifikacji osoba nie podejmie zatrudnienia w zakresie efektów uczenia
się, kwalifikacja traci ważność.
Propozycje dotyczące przypisania poziomu PRK do kwalifikacji
Oprócz propozycji dotyczącej przypisania do danej kwalifikacji poziomu PRK (od 1 do 8), ustawa nakazuje
przedstawienie propozycji odniesienia do odpowiedniego poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji, jeśli w danym
sektorze lub branży jest sektorowa rama i jest ona włączona do ZSK.

Kwalifikacja zgodna z deskryptorami dla poziomu 4, między innymi osoba potrafi:
- samodzielne wykonać umiarkowanie złożone zadania zawodowe w zakresie przygotowania nowości
kulinarnych, oraz bez instrukcji opracować propozycję menu, zaproponować, przygotować oraz wydać
przygotowane dania, zainicjować przedsięwzięcia kulinarne w małym zespole pracowniczym. Ponadto
potrafi kształtować warunki oraz plan wykonania pracy własnej i zespołu, jest gotowa ponieść
odpowiedzialność za powierzone zadania oraz do kontrolowania i korygowania jakości wykonywania
zadań zespołu, w ramach którego pracuje. Nadzoruje pracę małego zespołu sporządzającego potrawy,
ustala i stosownie do okoliczności koryguje plan sporządzania poszczególnych potraw. Kontroluje
przestrzeganie zasad racjonalnej gospodarki żywnością oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
Przyjmuje odpowiedzialność za jakość potraw sporządzonych przez zespół.
Sektorowa Rama Kwalifikacji ds. Turystyki w aspekcie opracowanej kwalifikacji
Sektorowa Rama Kwalifikacji ds. Turystyki jest ramą złożoną i składa się z 4 podram – hotelarstwo,
gastronomia, organizacja turystyki, zawody (pilotaż, przewodnictwo, animacja czasu wolnego). Podrama
gastronomia opracowana jest dla poziomów 2 – 6.
Opracowana kwalifikacja jest zgodna z opisami poziomu 4 SRK ds. Turystyki, zgodnie z którą osoba w
szczególności potrafi:
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1. Wykonać umiarkowanie złożone zadania zawodowe związane ze świadczeniem usług
gastronomicznych w tym m.in. kontrolować i oceniać salę, pomieszczenia ogólnodostępne,
produkcyjne i pomocnicze w tym magazyny, pod względem czystości i porządku, oraz kontrolować
przebieg procesów przygotowawczych i technologicznych w produkcji i serwisie
gastronomicznym.
2. Gromadzić, analizować i przetwarzać informacje dotyczące zmian na rynku usług
gastronomicznych. Komponować i prezentować atrakcyjne oferty sprzedażowe i materiały
promocyjno-reklamowe obiektu gastronomicznego.
3. Monitorować proces przekazywania konsumentom finalnym i nabywcom instytucjonalnym informacji
na temat oferty obiektu gastronomicznego.
4. Przygotowywać i korygować, stosownie do okoliczności, plan wykonywania zadań
zawodowych własnych oraz kierowanego zespołu w obiekcie gastronomicznym. Rozwiązywać
typowe problemy zgłaszane przez konsumentów finalnych i nabywców instytucjonalnych.
5. Uzgadniać pracę własną oraz podległego zespołu z innymi osobami lub zespołami uczestniczącymi
w procesie świadczenia usługi gastronomicznej
6. Prowadzić instruktaż w zakresie wykonywania zadań zawodowych związanych ze świadczeniem
usługi gastronomicznej w wybranym pionie gastronomii. Prowadzić instruktaż w zakresie
wybranych procedur obowiązujących w obiekcie gastronomicznym, w tym m.in. szkolenia
stanowiskowe BHP, szkolenia wprowadzające i korygujące, produktowe, szkolenia dotyczące zasad
obsługi sprzętu i używania wyposażenia, procesów technologicznych i operacyjnych.
Kompetencje społeczne – jest gotów do:
1. Komunikowania się z różnymi grupami odbiorców (konsumenci finalni, nabywcy instytucjonalni,
kontrahenci, współpracownicy) w celu realizacji umiarkowanie złożonych zadań zawodowych w
typowych warunkach.
2. Działania we współpracy z innymi, w zakresie realizacji umiarkowanie złożonych zadań
zawodowych.
3. Przyjmowania odpowiedzialności związanej z kierowaniem małym zespołem, realizującym
umiarkowanie złożone zadania zawodowe, w tym kontrolą jakości jego pracy oraz za własne decyzje
podejmowane przy okazji realizacji umiarkowanie złożonych zadań zawodowych w typowych
warunkach.
Zachowywania podstawowych standardów etycznych związanych ze świadczeniem usług
gastronomicznych.
Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji
Przeciętna liczba godzin, które trzeba poświęcić na osiągnięcie efektów uczenia się wymaganych dla danej
kwalifikacji oraz na ich walidację (1 godzina = 60 minut).
W pierwszej kolejności warto ustalić orientacyjny nakład pracy dla poszczególnych zestawów efektów uczenia
się. Orientacyjny nakład pracy dla kwalifikacji odpowiada sumie nakładu pracy potrzebnego do uzyskania
wyodrębnionych w niej zestawów efektów uczenia się.
01. Zestaw Kreowanie smaków – 80 godzin
02. Zestaw Optymalizowanie zysków w procesie sporządzania potraw – 40 godzin
03. Zestaw Dekorowanie potraw – 60 godzin
04. Zestaw Bezpieczeństwo w kuchni – 40 godzin

Krótka charakterystyka kwalifikacji
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Wybrane informacje o kwalifikacji skierowane do osób zainteresowanych jej uzyskaniem oraz do pracodawców,
które pozwolą im szybko ocenić, czy dana kwalifikacja jest właśnie tą, której poszukują.
Krótka charakterystyka może odpowiadać na pytanie: „Jakie działania lub zadania jest w stanie podejmować
osoba posiadająca daną kwalifikację?”.
Osoba posiadająca kwalifikację Kreowanie smaków, dekorowanie potraw oraz przygotowanie do bezpiecznego
i racjonalnego postępowania w kuchni jest przygotowana do wykonywania następujących zadań z zakresu
kreowania smaków (w szczególności): samodzielnego przygotowania potraw oraz nowości kulinarnych
charakterystycznych dla wybranej kultury kuchni, sporządzenia potraw odpowiednio do okoliczności i z
zastosowaniem niezbędnego sprzętu do obróbki wstępnej i cieplnej produktów, przygotowania potraw zgodnie
ze zleconą usługą lub zamówieniem, opracowania oraz weryfikacji karty dań. Ponadto w ramach optymalizacji
zysków w procesie sporządzania potraw weryfikuje opłacalność oferowanych dań z uwzględnieniem ich
zapotrzebowania i popytu, minimalizuje przyczyny powstawania strat i przestrzega zasad ochrony środowiska.
W kontekście dekorowania potraw odpowiada za niezbędne akcesoria związane z podaniem i udekorowaniem
potraw. Wykonuje rzeźbienie w owocach i warzywach z wykorzystaniem różnych sposobów krojenia. Organizuje
kolejność wydawania potraw. Przestrzega i monitoruje elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy w kuchni.
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Formularz opisu kwalifikacji rynkowej

Kwalifikacja 2: Zarządzanie pracą w kuchni
Zapotrzebowanie na kwalifikację
Wykazanie, że kwalifikacja odpowiada na aktualne oraz przewidywane potrzeby społeczne i gospodarcze
(regionalne, krajowe, europejskie).
Możliwe jest odwołanie się do opinii organizacji gospodarczych, trendów na rynku pracy, prognoz dotyczących
rozwoju technologii, a także strategii rozwoju kraju lub regionu.
W ostatnich latach dużo prac i wysiłku włożono w opracowanie i zatwierdzenie (w formie ustawy) Polskiej Ramy
Kwalifikacji i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
Rynek HORECA to bardzo atrakcyjny i popularny sektor jednak wymaga coraz większych i różnorodnych
kompetencji i kwalifikacji. Globalny rynek pracy, nie rozwija się zupełnie bezproblemowo. Spośród wielu
czynników i uwarunkowań, które są definiowane jako słabe strony czy zagrożenia, eksperci uczestniczący w
badaniach wskazywali najczęściej na zbyt małe powiązanie między potrzebami kompetencyjnymi kadr
zatrudnionych w przedsiębiorstwach a kwalifikacjami absolwentów szkół, uczelni czy firm szkoleniowych.
Konieczność dopasowania różnych kompetencji do potrzeb praktyki rynku pracy stała się powodem utworzenia
w Polsce i krajach Unii Europejskiej ram kwalifikacji oraz powołania rad sektorowych. Pierwsze posiedzenie
Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Turystyce odbyło się 2 lutego 2017. Czyli prace nad opracowaniem opisów
kwalifikacji praktycznie nałożyły się w czasie z rozpoczęciem działań Sektorowej rady ds. Kompetencji w
Turystyce. Bardzo podobne wnioski uzyskano w ramach identyfikacji niezbędnych czynników odpowiadających
za taki stan rzeczy na rynku pracy.
Założeniem opracowywanej kwalifikacji było lepsze dostosowanie kompetencji pracowników do aktualnych
potrzeb przedsiębiorców z branży hotelarstwo i gastronomia. Wyniki badań przeprowadzonych w projekcie oraz
wyniki badań przeprowadzonych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego w 2015 wskazały potrzebę
wprowadzenia zmian w obszarze rynku pracy w zakresie kompetencji kadr. Według badań (BKL 2015) 75%
przedsiębiorstw deklarowało problem ze znalezieniem kandydatów do pracy odpowiadających im potrzebom,
30% pracodawców nie inwestuje w rozwój pracowników, twierdząc, iż na rynku brak ofert szkoleniowych
odpowiadających ich oczekiwaniom. Ponadto (BKL 2015) badanie wskazało, że powodem braku
zainteresowania pracodawców inwestowaniem w rozwój zawodowy pracowników były następujące elementy:
brak na rynku ofert szkoleniowych możliwości ich porównania i dokonania właściwego wyboru (ustalenie jaka
wiedza i jakie umiejętności nabędą uczestnicy szkolenia); brak jakichkolwiek gwarancji uzyskania przez
uczestników szkolenia kompetencji przedstawionych w ofercie. Problem dotyczy też braku lub niewłaściwej
weryfikacji wiedzy i umiejętności przekazanych w trakcie szkolenia oraz braku weryfikacji nabytych umiejętności
przez podmiot zewnętrzny. Powyższe elementy były zweryfikowane w ramach szeroko przeprowadzonych
badań w 175 podmiotach z branży HORECA. W wyniku zidentyfikowania luk kompetencyjnych opracowano opis
kwalifikacji rynkowej niezbędnej w kontekście rynku pracy, pracodawców i pracowników branży
gastronomicznej.
Znakiem rozpoznawczym każdej dobrej restauracji jest doskonałe jedzenie. To, czy klient będzie chciał ją
odwiedzać i zamawiać serwowane w niej przysmaki zależy od jakości świadczonych usług. Jakość
świadczonych usług natomiast, zależy w głównej mierze od kompetencji kadry. Wykwalifikowany personel
przekłada się zwykle na sukces lub klęskę restauracji. Zarządzanie pracą w kuchni to wielkie wyróżnienie, ale
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również olbrzymia odpowiedzialność. Jest to profesja związana bezpośrednio z dynamicznie rozwijającą się
branżą HORECA. Kompetencja ta ma swoje podwaliny w zawodzie kucharza.
Branża składa się z sektora: hoteli, gastronomii oraz cateringu. Wartość rynku HORECA w Polsce oszacowana
została w 2016 na około 25 mld PLN i w rośnie średnio o 4 – 5% rocznie. Potencjał rozwojowy tej branży
oceniany jest jako duży i upatrywany niejednokrotnie w profesjonalnej kadrze. Udział wydatków na konsumpcję
w hotelach i restauracjach w budżetach gospodarstw domowych w naszym kraju należy do najniższych w
Europie i wynosi niewiele ponad 3%. Dla porównania, w Niemczech jest to ponad 5%, w Wlk. Brytanii i Włoszech
blisko 10%, a są w Europie kraje, gdzie udział ten sięga kilkunastu procent. Prognozuje się, że Polacy wraz ze
wzrostem dochodów (oraz zmianą trybu życia w kierunku większej intensywności i aktywności kosztem czasu
dostępnego m.in. na sporządzanie posiłków w domu) będą przeznaczali na gastronomię coraz większą część
swoich budżetów. Branża HoReCa stanowi bardzo wymagający segment, tak jeśli chodzi o jakość i parametry
produktów, jak i profesjonalizm kadr. W związku z powyższym przez podmioty należące do branży podejmowane
są działania dotyczące monitorowania rynku a następnie szybkiego reagowania w zakresie pojawiającego się
niedostosowania. W branży HORECA dominuje zasada, że aby móc stać się ważnym graczem na rynku, trzeba
podążać za zmianami i dopasowywać swoją ofertę do jego potrzeb w tym szczególnie w zakresie kompetencji
kadr.
W danych dostępnych w Barometrze zawodów z 2017 oraz w opracowaniu Głównego Urzędu Statystycznego
dotyczącym Aktywności ekonomicznej ludności Polski II kwartał 2016 podkreślono fakt, iż w rejestrach
powiatowych urzędów pracy znajduje się wiele ofert pracy m.in. dla kucharzy, ale również dla szefów kuchni. O
ile w zawodzie kucharz, jest kilka możliwości potwierdzenia posiadanych lub nabytych kompetencji o tyle w
zawodzie szef kuchni, brak na ten moment możliwości potwierdzenia nabytych w tym zakresie kompetencji, tak
w ramach edukacji nieformalnej jak również w zakresie edukacji pozaformalnej. W wspomnianych ofertach pracy
(w urzędach pracy) brak szczegółowych informacji dotyczących tego jakich kompetencji i jakich umiejętności
poszukują owi pracodawcy.
Kwalifikacje w zawodzie szefa kuchni najczęściej można nabyć w ramach edukacji pozaformalnej, trudno jednak
uzyskać potwierdzenie posiadania kompetencji w tym zakresie.
Opracowana kwalifikacja rynkowa umożliwi nabycie umiejętności oraz umożliwi osobom mającym kilkuletnie
doświadczenie zawodowe na potwierdzenie posiadanych kompetencji, tym samym umożliwi im aplikowanie na
wyższe stanowiska w branży.
Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze
Wyjaśnienie, czym kwalifikacja różni się od wybranych kwalifikacji o zbliżonym charakterze. Punktem
odniesienia powinny być kwalifikacje funkcjonujące w ZSK. Ponadto wskazanie kwalifikacji wpisanych do ZRK,
które zawierają co najmniej jeden taki sam zestaw efektów.
Każdy, kto marzy o tym, by zostać szefem kuchni powinien wiedzieć, że jest to przede wszystkim ciężka i
stresująca praca. Kandydatom na stanowisko szefa kuchni zalecane jest ukończenie edukacji formalnej odpowiednich szkół (np. Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii, technikum gastronomiczne, kursy
kulinarne).
Kwalifikacja jest powiązana z kwalifikacją cząstkową nabywaną w ramach kształcenia formalnego, którą
reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860) z obszaru turystyczno-gastronomicznego.
Podstawy do rozpoczęcia kształcenia w branży HORECA wyznaczają zawody:
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- Kucharz 512001, KW. TG.07 poziom 3 PRK
- Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404, KW. TG.18 poziom 4 PRK
Zgodnie z dokumentem jakim jest podstawa programowa w zawodzie Kucharz 512001 i właściwą dla zawodu
kwalifikacją TG.07 Sporządzanie potraw i napojów, określa się efekty kształcenia które można uzyskać w
zasadniczej szkole zawodowej oraz w szkole branżowej I stopnia.
Kwalifikacja TG.07. Sporządzanie potraw i napojów – zgodnie z Klasyfikacją zawodów szkolnictwa
zawodowego jest przypisana do 3 poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Osoba posiadająca kwalifikację Sporządzanie potraw i napojów jest przygotowana do częściowo
samodzielnego wykonywania niezbyt złożonych zadań oraz organizowania pracy małego zespołu
pracowniczego realizującego zadania z zakresu: zasad przechowywania żywności, sporządzania
i ekspedycji potraw i napojów.
Kwalifikacja Sporządzanie potraw i napojów stanowi podstawę do kontynuowania kształcenia w szkole
branżowej II stopnia w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych i właściwa jej druga kwalifikacja to
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, której został przypisany poziom 4 PRK.
Osoba posiadająca potwierdzoną kwalifikację Organizowanie żywienia i usług gastronomicznych jest
przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych: ocenianie jakości żywności oraz jej
przechowywania; sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów; planowanie i ocena żywienia; organizowanie
produkcji gastronomicznej; planowanie i realizacja usług gastronomicznych.
Ponadto zalecana jest również kwalifikacja rynkowa z poziomu 4 PRK tj. Kreowanie smaków, dekorowanie
potraw oraz przygotowanie do bezpiecznego i racjonalnego postępowania w kuchni.
Proponowana kwalifikacja
Należy jednak zaznaczyć, że do wykonywania tej kwalifikacji konieczny jest i talent, i zamiłowanie. Opracowana
kwalifikacja adresowana jest dla osób, dla których gotowanie jest pasją. W opisanej kwalifikacji najważniejsze
są doświadczenie i wysokie kompetencje zawodowe. Szefowie kuchni do których adresowana jest
opisana kwalifikacja zaczynają najczęściej od pomocników kuchennych, by w efekcie, po latach
praktyki, zostać najważniejszym kucharzem. Aby wznieść się na wyżyny trzeba znać się nie tylko na
doborze składników, ale też znać procesy, jakie zachodzą podczas obróbki. Przydatna jest również
wiedza o doborze smaków i trunkach, które do nich pasują. Ponadto bardzo ważnym elementem w
zawodzie szefa kuchni jest organizowanie pracy zespołu oraz komunikowanie się z klientami.
Funkcjonuje również stwierdzenie wśród kucharzy, że czasami bardzo dobrzy kucharze nigdy nie
zostaną szefami, właśnie z powodu braku wymienionych (jako ostatnie) kompetencji z zakresu
kierowania i komunikacji. W tym zawodzie należy się ciągle rozwijać i doskonalić swój warsztat
zawodowy uczestnicząc w szkoleniach zewnętrznych, konkursach czy warsztatach kulinarnych.
Grupy adresatów
Informacja na temat grup osób, które mogą być szczególnie zainteresowane uzyskaniem danej kwalifikacji.
Kandydat na szefa kuchni (kwalifikacja Zarządzanie w kuchni) powinien wiedzieć, że jest to przede wszystkim
ciężka i stresująca praca a do jej wykonywania trzeba mieć i talent, i zamiłowanie do gotowania z pasją. W tej
kwalifikacji najważniejsze są doświadczenie i wysokie kompetencje zawodowe.
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Kwalifikacja adresowana jest do osób, które chcą rozwijać oraz podwyższać swoje umiejętności i kompetencje
w zakresie organizowania pracy zespołu w kuchni, komunikowania się z klientem w tym również rozwiązywania
i przeciwdziałania konfliktom oraz organizowania szkoleń wewnętrznych, instruktażowych w kuchni.
Kwalifikacja kierowana jest również do osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą i chciałyby
zapoznać się tajnikami wchodzącymi w zakres zarządzania pracą w kuchni.
Ponadto kwalifikacja skierowana jest również do osób uczących się wcześniej w kwalifikacjach z branży
gastronomicznej (np. w zawodzie kucharz, kwalifikacja Sporządzanie potraw i napojów oraz w zawodzie Technik
żywienia i usług gastronomicznych, kwalifikacja Organizacja żywienia i usług gastronomicznych) w celu
zaktualizowania posiadanych jak również nabycia nowych umiejętności praktycznych.
Lub osób, które potwierdziły kwalifikację rynkową: Kreowanie smaków, dekorowanie potraw oraz przygotowanie
do bezpiecznego i racjonalnego postępowania w kuchni.
Ponadto kwalifikacja skierowana jest do osób, które co najmniej 8 lat pracują w branży gastronomicznej lub w
ostatnich 2 latach pracowały na stanowisku szefa kuchni i chciałyby potwierdzić kwalifikację.
Warunki przystąpienia do walidacji
Określenie (w razie potrzeby) warunków, które musi spełniać osoba, aby przystąpić do walidacji i móc uzyskać
kwalifikację (np. wymagany poziom wykształcenia).
Podczas określania tych warunków warto mieć na uwadze, że nie są one tożsame z warunkami zatrudnienia
(np. ważnymi badaniami lekarskimi). Doświadczenie zawodowe powinno być wskazywane jako warunek jedynie
w uzasadnionych przypadkach – kompetencje wynikające z praktyki zawodowej powinny być odzwierciedlone
przede wszystkim w efektach uczenia się wymaganych dla kwalifikacji.
Wskazane warunki przystąpienia do walidacji powinny być możliwe do zweryfikowania.
Osoba ubiegająca się o kwalifikację:
- powinna legitymować się minimum wykształceniem średnim związanym z branżą gastronomiczną,
- może legitymować się świadectwem ukończenia oraz potwierdzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w
kwalifikacji Sporządzanie potraw i napojów,
- może legitymować się świadectwem ukończenia potwierdzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w
kwalifikacji Organizacja żywienia i usług gastronomicznych,
- może legitymować się świadectwem nabycia kwalifikacji rynkowej Kreowanie smaków, dekorowanie potraw
oraz przygotowanie do bezpiecznego i racjonalnego postępowania w kuchni.
lub inną formą, jednak wówczas dodatkowo osoba taka powinna posiadać:
1. zaświadczenie o ukończeniu branżowych kursów kwalifikacyjnych dostępnych na rynku np. z zakresu
umiejętności gastronomicznych – kucharskich, również w zakresie umiejętności kelnerskich, barmańskich, itp.,
2. lub/i świadectwo pracy w zakresie doświadczenia zawodowego w branży gastronomicznej,
3. lub/i rekomendacje od pracodawcy w zakresie wykonywanych zadań zawodowych w zakresie pracy w
zespole, kierowania niewielkim zespołem,
4. lub/i co najmniej 5-letnie doświadczenie w branży gastronomicznej na stanowisku kierowniczym.
Wypełnienie tzw. „innej formy” to łącznie spełnienie co najmniej trzech powyżej wymienionych warunków.
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Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji
Omówienie perspektyw zatrudnienia i dalszego uczenia się, najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju
osobistego oraz zawodowego osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji.
Możliwe jest wskazanie przykładowych stanowisk pracy, na które będzie mogła aplikować osoba posiadająca
daną kwalifikację.
W epoce szybko zachodzących zmian na rynku, głównym aktywem przedsiębiorstwa stał się kapitał ludzki, który
bezpośrednio odpowiada za jakość i rozwój oferowanych usług, a zatem decyduje o przewadze konkurencyjnej
na rynku. Prowadzone badania w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego uwzględniają rożne formy, miejsca i
ścieżki kształcenia i uczenia się. Umożliwiają a zarazem zachęcają, do uczestnictwa w procesie uczenia się
przez całe życie.
Opracowana kwalifikacja:
- przyczyni się do podniesienia kompetencji wśród funkcjonujących na rynku szefów kuchni,
- zmniejszy zidentyfikowaną w trakcie badań lukę kompetencyjną w branży,
- będzie stanowić „punkt wyjścia” dla osób chcących zmienić swoją dotychczasową profesję,
- będzie materiałem niezbędnym do opracowania przyszłych programów kursów i szkoleń w tym zakresie,
- będzie materiałem poprawiającym komunikację między pracownikiem a pracodawcą,
- będzie katalogiem umiejętności dla osób chcących rozwijać i nabywać umiejętności,
- będzie zbiorem umiejętności możliwych do potwierdzenia w ramach edukacji pozaformalnej.
Potwierdzona kwalifikacja umożliwi przyszłym pracownikom aplikowanie na stanowisko szefa kuchni w:
dużych restauracjach, renomowanych ośrodkach wypoczynkowych, cieszących się zainteresowaniem domach
weselnych, karczmach, stołówkach.
Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji
Wskazanie, o jakie uprawnienia może się ubiegać osoba po uzyskaniu kwalifikacji.
Jeśli z uzyskaniem kwalifikacji nie wiąże się uzyskanie uprawnień, należy wpisać „Nie dotyczy”.
Nie dotyczy
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się
Zwięzła, ogólna charakterystyka wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez określenie działań, do
których podjęcia będzie przygotowana osoba posiadająca daną kwalifikację.
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się powinna nawiązywać do charakterystyki odpowiedniego
poziomu PRK, w szczególności odpowiadać na pytania o przygotowanie osoby posiadającej kwalifikację do
samodzielnego działania w warunkach mniej lub bardziej przewidywalnych, wykonywania działań o różnym
poziomie złożoności, podejmowania określonych ról w grupie, ponoszenia odpowiedzialności za jakość i skutki
działań (własnych lub kierowanego zespołu).
Zgodnie z deskryptorami Polskiej Ramy Kwalifikacji dla poziomu 5, między innymi osoba:
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Posiada obszerną wiedzę z zakresu gastronomii, w tym specjalistyczną, faktograficzną i teoretyczną, wiedzę z
zakresu zasad, sporządzania potraw i napojów z uwzględnieniem różnych kuchni świata oraz zarządzania
zespołem. W szerokim zakresie zna i rozumie teorie oraz metody dotyczące zachodzących procesów
gastronomicznych, zasad i narzędzi zarządzania ludźmi, komunikowania się z klientem oraz przeciwdziałania
konfliktom w grupie. Ponadto identyfikuje potrzeby dotyczące organizowania szkoleń w branży gastronomicznej
oraz dostrzega zależności i złożoności między nimi z uwzględnieniem różnorodnych uwarunkowań
oraz niezbędnych potrzeb.
Wyodrębnione zestawy efektów uczenia się
Wykaz zestawów efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, zawierający: numer porządkowy (1, 2, …),
nazwy zestawów, orientacyjne odniesienie każdego zestawu do poziomu PRK oraz orientacyjny nakład pracy
potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia w każdym zestawie.
Nazwa zestawu powinna:


nawiązywać do efektów uczenia się wchodzących w skład danego zestawu lub odpowiadać specyfice
wchodzących w jego skład efektów uczenia się,



być możliwie krótka,



nie zawierać skrótów,



gdy jest to możliwe, być oparta na rzeczowniku odczasownikowym, np. „gromadzenie”,
„przechowywanie”

05. Zestaw Organizowanie pracy zespołu w kuchni 100 godzin
06. Zestaw Komunikowanie się z klientem 60 godzin
07. Organizowanie szkoleń wewnętrznych (w kuchni) 80 godzin
Zestaw efektów uczenia się:

02. Organizowanie pracy zespołu w kuchni

Poszczególne efekty uczenia się w zestawach
Zestaw efektów uczenia się to wyodrębniona część efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji.
Poszczególne efekty uczenia się powinny być wzajemnie ze sobą powiązane, uzupełniające się oraz
przedstawione w sposób uporządkowany (np. od prostych do bardziej złożonych).
Poszczególne efekty uczenia się są opisywane za pomocą: umiejętności (tj. zdolności wykonywania zadań i
rozwiązywania problemów) oraz kryteriów weryfikacji, które doprecyzowują ich zakres oraz określają niezbędną
wiedzę i kompetencje społeczne.
Poszczególne efekty uczenia się powinny być:


jednoznaczne, czyli niebudzące wątpliwości, pozwalające na zaplanowanie i przeprowadzenie
walidacji, których wyniki będą porównywalne, oraz dające możliwość odniesienia do poziomu PRK,



realne, czyli możliwe do osiągnięcia przez osoby, dla których dana kwalifikacja jest przewidziana,



możliwe do zweryfikowania podczas walidacji,



zrozumiałe dla osób potencjalnie zainteresowanych kwalifikacją.
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Podczas opisywania poszczególnych efektów uczenia się korzystne jest stosowanie czasowników operacyjnych
(np. „rozróżnia”, „uzasadnia”, „montuje”).
Umiejętności

Kryteria weryfikacji





Opracowuje cele zespołu zgodnie z metodą WARTO
(Wymierne, Ambitne, Realne, Terminowe, Opłacalne)



Uzasadnia znaczenie planowania pracy zespołu w celu
wykonania przydzielonych zadań, odwołując się do własnych
doświadczeń



Formułuje zadania z wykorzystaniem zasad organizacji pracy w
gastronomii



Omawia zasady doboru osób do wykonania przydzielonych
zadań



Podaje przykład właściwego i niewłaściwego komunikowania
zespołowi zadań do wykonania



Rozważa konstruktywne propozycje zespołu, jest otwarty na
współpracę, podejmuje decyzje



Weryfikuje dokumentację wymaganą przy produkcji potraw



Wyjaśnia zasady komunikowania się ze współpracownikami
oraz uzasadnia znaczenie przestrzegania zasad kultury i etyki



Wskazuje kompetencje pracowników niezbędne do
wykonywania zadań w kuchni



Deleguje zadania będące podstawę do osiągania
zamierzonych celów



Wykonuje działania pod presją czasu, radząc sobie ze stresem,



Analizuje dane dotyczące rynków konkurencji



Opracowuje zakresy obowiązków i przedstawia je pracownikom



Weryfikuje wspólnie z pracownikami podział i sposoby
przygotowania poszczególnych potraw



Sporządza możliwy do realizacji harmonogram oraz grafik



Identyfikuje perspektywy rozwoju pracowników i problemy z
jakimi się borykają



Omawia z pracownikami perspektywy rozwoju zawodowego i
problemy







Planuje pracę zespołu

Określa cele i zadania zespołu

Określa sposób realizacji
poszczególnych zadań

Wspiera pracowników w
wykonywaniu zadań
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Monitoruje i ewaluuje pracę
zespołu

Współpracuje z osobami
odpowiedzialnymi za zatrudnianie
(przełożony, właściciel itp.)



Udziela porad i wsparcia każdemu pracownikowi w celu
wykorzystania zidentyfikowanych perspektyw i rozwiązania
problemów



Nadzoruje działania w sytuacjach kryzysowych, tak aby zespół
nie popadł w dezorganizację w sytuacjach kryzysowych



Współpracuje z innymi działami



Stosuje metody motywacji pracowników



Monitoruje i ewaluuje indywidualne działania i postępy
pracowników w zakresie wykonywanych zadań w zakresie
przygotowania oraz ekspedycji potraw



Monitoruje i ewaluuje działania i postępy zespołu w świetle
przyjętych celów



Dokonuje oceny pracowników zgodnie z przyjętymi zasadami i
kryteriami



Ocenia stopień realizacji harmonogramu działań



Określa zapotrzebowanie na pracowników pod kątem
wykonywanych zadań zgodnie z zasadą racjonalnego
gospodarowania



Uzasadnia zapotrzebowanie na pracowników osobom
decydującym o zatrudnieniu i zwalnianiu pracowników



Ocenia kandydatów pod kątem przydatności do wykonywania
zadań zgodnie z przyjętymi kryteriami



Stosuje wymogi prawne związane z równym traktowaniem i
niedyskryminacją

Zestaw efektów uczenia się:

02. Komunikowanie się z klientem

Umiejętności

Kryteria weryfikacji





Identyfikuje specyfikę obsługiwanych klientów



W swoim działaniu ukierunkowany jest na budowanie
zadowolenia klienta



Dobiera elementy składające się na wizerunek instytucji i jego
świadome kreowanie



Stosuje najwyższe standardy obsługi klienta



Aktywnie wsłuchuje się w wypowiedź klienta



Stosuje komunikaty pożądane w obsłudze klienta



Charakteryzuje elementy
profesjonalnej obsługi klienta

Komunikuje się z klientem
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Wyjaśnienia kwestie wątpliwe, sporne, problematyczne

Uznaje postawę asertywności jako
poszanowanie granic własnych
oraz klienta



Stosuje postawę asertywna w rozwiązywaniu sytuacji
konfliktowych z klientami



„Klient nasz Pan”, „klient ma zawsze rację”, „klientowi
wszystko wolno” w granicach norm.

Identyfikuje techniki radzenia sobie
w trudnych sytuacjach



Stosuje metody postępowania w trudnych sytuacji w kontakcie
z klientem



Radzi sobie z trudnymi emocjami i jest opanowany w
sytuacjach konfliktu



Charakteryzuje sposoby postępowania z trudnym klientem



stosuje zasady postępowania wobec reklamacji zarówno w
stosunku do klienta, jak i współpracowników

Identyfikuje i analizuje „trudnego
klienta”

Zestaw efektów uczenia się:

03. Organizowanie szkoleń wewnętrznych (instruktażowych
w kuchni)

Umiejętności

Kryteria weryfikacji





Monitorować i oceniać jakość pracy kuchni oraz sprawdzać,
czy jest zgodna z przyjętymi standardami



Proponować pracownikom projekty rozwoju zawodowego



Opracowywać propozycję szkoleń indywidualnych oraz
grupowych



Przygotowywać i przeprowadzać prezentacje z zakresu
zidentyfikowanej problematyki



Przygotowywać stanowisko do ćwiczeń zapewniające
optymalne warunki uczenia się



Przeprowadzać ćwiczenia metodami dobranymi do celu,
możliwości uczestników, możliwości sprzętowych, z
zachowaniem przepisów BHP i ppoż.



Zapewniać odpowiedni poziom zaangażowania osób
uczestniczących w zajęciach



Komunikować się z grupą uczestników zajęć zgodnie z
zasadami komunikacji interpersonalnej



Przedstawiać informacje w sposób jasny i zrozumiały,
stosować język adekwatny do poziomu grupy uczestników



Identyfikować i analizować
potrzeby szkoleniowe w zespole

Przygotowywać i poprowadzić
szkolenia
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Stosować kryteria oceny i metody
sprawdzania założonych efektów
uczenia się

Korygować wszelkie
zidentyfikowane nieprawidłowości



Udzielać bieżących informacji zwrotnych uczestnikom szkolenia
o efektach uczenia się



Zbierać i analizować informacje zwrotne od uczestników
szkoleń na temat jakości i efektywności zajęć



Kierować procesem grupowym na każdym etapie rozwoju
grupy szkoleniowej



Zapewniać integrację grupy uczestników w stopniu niezbędnym
do realizacji celów dydaktycznych



Reagować elastycznie na potrzeby uczestników, zmieniając
metody i techniki prowadzenia szkolenia



Rozwiązywać sytuacje konfliktowe bez szkody dla grupy
i procesu szkoleniowego



Weryfikować metody oceny uczestników szkolenia, aby
zapewnić, że każda ocena jest uczciwa i ważna



Podejmować współpracę merytoryczną i metodyczną z innymi
trenerami (specjalistami, mistrzami, pasjonatami w zakresie
gotowania)

Wymagania dotyczące walidacji oraz podmiotów przeprowadzających walidację
Określenie wymagań stanowiących podstawę do przeprowadzania walidacji w różnych instytucjach. Wymagania
powinny dotyczyć:


metod stosowanych w walidacji, służących weryfikacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji,
ale także (o ile to potrzebne) identyfikowaniu i dokumentowaniu efektów uczenia się;



zasobów kadrowych tj. wymagań kompetencyjnych w stosunku do osób przeprowadzających
walidację;



sposobu prowadzenia walidacji oraz warunków organizacyjnych i materialnych, niezbędnych do
prawidłowego prowadzenia walidacji.

Wymagania dotyczące walidacji mogą być wskazane dla pojedynczych zestawów efektów uczenia się lub dla
całej kwalifikacji.
Wymagania mogą być uzupełnione o dodatkowe wskazówki dla instytucji oraz osób projektujących i
przeprowadzających walidacje, a także dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji.
Metody weryfikacji: Zestaw 1 - Organizowanie pracy zespołu w kuchni
Dwie części:
Kandydat – przed przystąpieniem do walidacji – dostarcza do instytucji curriculum vitae, list motywacyjny
uzasadniający potrzebę potwierdzenia kompetencji wchodzących w skład zestawu efektów uczenia się oraz
jeżeli to możliwe minimum 3 rekomendacje z niezależnych źródeł (opinie byłych, podległych członków zespołu,
ewentualnie byłych pracodawców). CV powinno zawierać informacje na temat miejsc, okoliczności, w których
Kandydat kształtował swoje umiejętności z zakresu kierowania zespołem pracowniczym.
EVACO sp. z o.o, ul. Kapelanka 13/13A, 30-347 Kraków | NIP: 6780101316 | REGON: 350580816 | +48 501 059 753 | projekty@evaco.pl | www.evaco.com.pl

Walidacja trwa od 6 do 8 godzin i składa się z 6 etapów, które są obowiązkowe dla wszystkich
kandydatów niezależnie od ich dotychczas zgromadzonego doświadczenia:
1) Autoprezentacja „Jak kieruję zespołem pracowniczym?” – etap ten pozwala na weryfikację przede
wszystkim umiejętności „Określa strukturę i zasady pracy zespołu” (15 minut);
2) Case study – opracowanie koncepcji kierowania zespołem pracowniczym (struktura, cele, zadania,
zasady pracy) realizującym określony cel. Etap ten pozwala na weryfikację przede wszystkim
umiejętności „Wyznacza cele pracy zespołu” (ok. 60 minut);
3) Testy osobowości i postaw oparte na metodologii RT umożliwiają zweryfikowanie umiejętności:
„Wspiera pracę zespołu” i „Kształtuje relacje z zespołem” (ok. 60 minut);
4) Odgrywanie ról (15 minut + 120 minut na przygotowanie);
5) Udział w debacie/dyskusji w grupie egzaminacyjnej (od 5 do 15 osób) (do 30 minut) – etap ten
pozwala na weryfikację przede wszystkim umiejętności „Wspiera pracę zespołu”, „Tworzy plany
rozwoju zawodowego zespołu”;
6) Rozmowa z członkami komisji walidacyjnej na temat autoprezentacji, wyników testów oraz
odgrywania ról;
Ponadto możliwa jest również:
7) Rozmowa z kandydatem w wyniku której zaprezentuje on stosowane metody kierowania i je
uzasadni;
8) Możliwość wykazania się w sytuacji zainicjowanej scenki z trudnym klientem.
Osiągnięcie efektów uczenia się powinna oceniać komisja trzyosobowa:
1. Osoba 1 - minimum 10 lat udokumentowanego, praktycznego kierowania zespołem
pracowniczym, posiadająca odpowiednie certyfikaty i/lub dyplomy poświadczające zdobytą
wiedzę i umiejętności;
2. Osoba 2 - minimum 5 lat praktycznego doświadczenia w zakresie kierowania zespołem
pracowniczym, posiadająca udokumentowane wykształcenie w zakresie rozwoju
osobowego, HR i zarządzania;
3. Osoba 3 - minimum 5 lat doświadczenia praktycznego w zakresie psychologii, posiadająca
odpowiednie certyfikaty i/lub dyplomy poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności.
Zasoby organizacyjne i materialne niezbędne do przeprowadzenia walidacji:
1) dostęp do komputera z oprogramowaniem koniecznym do przygotowania prezentacji oraz do
Internetu,
2) sala z typowym wyposażeniem koniecznym do prowadzenia prezentacji (rzutnik, komputer, pilot,
okablowanie, mikrofon, głośniki, flipchart).

Wskazane jest zapewnienie pomieszczenia umożliwiającego pracę samodzielną i w zespole,
pozwalającego na skupienie, wyposażonego w komputer z dostępem do Internetu, drukarkę i
materiały biurowe.
Metody weryfikacji: Zestaw 2 – Komunikowanie się z klientem
1) Kandydat – przed przystąpieniem do walidacji – dostarcza do instytucji curriculum vitae, list motywacyjny
uzasadniający potrzebę potwierdzenia kompetencji wchodzących w skład zestawu efektów uczenia się oraz
jeżeli to możliwe minimum 3 rekomendacje z niezależnych źródeł (opinie byłych, podległych członków zespołu,
ewentualnie byłych pracodawców). CV powinno zawierać informacje na temat miejsc, okoliczności, w których
kandydat kształtował swoje umiejętności z zakresu komunikacji z klientem.
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2) Walidacja trwa od 6 do 8 godzin i składa się z 6 etapów, które są obowiązkowe dla wszystkich kandydatów
niezależnie od ich dotychczas zgromadzonego doświadczenia:
1.
Autoprezentacja „Jak skutecznie komunikuję się z klientem?” – etap ten pozwala na weryfikację przede
wszystkim umiejętności „Metod i sposobów komunikowania się i rozwiązywania sytuacji trudnych
konfliktowych” (15 minut);
2.
Odgrywanie ról w kontekście trudnego klienta oraz konfliktu grupy każdy po (15 minut + 120 minut na
przygotowanie);
3.
Udział w debacie/dyskusji z klientem (od 3 do 5 osób) (do 20 minut) – etap ten pozwala na weryfikację
przede wszystkim umiejętności „Komunikuje się z klient”, ponadto może dotyczyć efektów „Aktywnie
wsłuchuje się w wypowiedź klienta; Stosuje komunikaty pożądane w obsłudze klienta; Wyjaśnienia
kwestie wątpliwe, sporne, problematyczne”;
4.
Rozmowa z członkami komisji walidacyjnej na temat autoprezentacji, wyników testów oraz odgrywania
ról;
Ponadto możliwa jest również:
5.
Rozmowa z kandydatem w wyniku której zaprezentuje on stosowane i preferowane metody
postępowania w sytuacjach konfliktowych w kontaktach z klientem/ami;
6.
Możliwość wykazania się w sytuacji zainicjowanej scenki z trudnym klientem.
Osiągnięcie efektów uczenia się powinna oceniać komisja trzyosobowa:
1. Osoba 1 - minimum 10 lat udokumentowanego doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń z
zakresu umiejętności miękkich w tym komunikacji interpersonalnej, posiadająca odpowiednie
certyfikaty i/lub dyplomy poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności;
2. Osoba 2 - minimum 5 lat praktycznego doświadczenia w zakresie rozwoju osobowego, HR,
zarządzania;
3. Osoba 3 - minimum 5 lat doświadczenia praktycznego w zakresie psychologii, posiadająca
odpowiednie certyfikaty i/lub dyplomy poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności.
Zasoby organizacyjne i materialne niezbędne do przeprowadzenia walidacji:
1. dostęp do komputera z oprogramowaniem koniecznym do przygotowania prezentacji oraz do
Internetu,
2. sala z typowym wyposażeniem koniecznym do prowadzenia prezentacji (rzutnik, komputer, pilot,
okablowanie, mikrofon, głośniki, flipchart).

Dostęp do pomieszczenia umożliwiającego pracę samodzielną i w zespole, pozwalającego na
skupienie, wyposażonego w komputer z dostępem do Internetu, drukarkę i materiały biurowe.
Metody weryfikacji: Zestaw 2 – Organizowanie szkoleń wewnętrznych instruktażowych (w kuchni)
Dwie części:
Kandydat – przed przystąpieniem do walidacji – dostarcza do instytucji curriculum vitae, list motywacyjny
uzasadniający potrzebę potwierdzenia kompetencji wchodzących w skład zestawu efektów uczenia się oraz
jeżeli to możliwe minimum 3 rekomendacje z niezależnych źródeł (opinie byłych, podległych członków zespołu,
ewentualnie byłych pracodawców). CV powinno zawierać informacje na temat miejsc, okoliczności, w których
kandydat kształtował swoje umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń zawodowych lub instruktażowych.
Walidacja trwa od 8 do 16 godzin i składa się z 2 etapów, które są obowiązkowe dla wszystkich kandydatów
niezależnie od ich dotychczas zgromadzonego doświadczenia:
1. Autoprezentacja „Zaprezentować 3 wybrane metody szkolenia” – etap ten pozwala na weryfikację przede
wszystkim umiejętności „Określa zasady i metody prowadzenia szkoleń adekwatnie do danej grupy” (15
minut);
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2.

Autoprezentacja może dotyczyć również opracowania koncepcji programu szkolenia (struktura, cele,
zadania, efekty uczenia się). Etap pozwala na weryfikację przede wszystkim umiejętności „Realizuje
zakładane efekty szkolenia” (ok. 60 minut);
Odgrywanie ról (15 minut + 120 minut na przygotowanie);
Udział w debacie/dyskusji w grupie egzaminacyjnej (od 5 do 15 osób) (do 30 minut) – etap ten pozwala
na weryfikację przede wszystkim umiejętności „Wspiera grupę szkoleniową”, „Realizuje plan rozwoju
zawodowego pracowników”;
Rozmowa z członkami komisji walidacyjnej na temat autoprezentacji, wyników testów oraz odgrywania
ról;
Ponadto możliwa weryfikacja dokumentacji zgromadzonej przez kandydata w kontekście opracowanych
programów szkoleń, liczby godzin przepracowanych szkoleń (dokumentacja np. w postaci list obecności
uczestników itp.);
Rozmowa z kandydatem w wyniku której zaprezentuje on stosowane metody prowadzenia szkoleń i
uzasadni wady oraz zalety wybranych metod w odniesieniu do grupy szkoleniowej;
Możliwość wykazania się w sytuacji zainicjowanej scenki z organizacją szkolenia lub identyfikacją
efektów uczenia się.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Osiągnięcie efektów uczenia się powinna oceniać komisja trzyosobowa:
a. Osoba 1 oraz 2 - minimum 10 lat udokumentowanego doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń z
gastronomii, posiadająca odpowiednie certyfikaty i/lub dyplomy poświadczające zdobytą wiedzę i
umiejętności,
b. Osoba 3 - minimum 5 lat doświadczenia praktycznego w zakresie psychologii, posiadająca odpowiednie
certyfikaty i/lub dyplomy poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności
Zasoby organizacyjne i materialne niezbędne do przeprowadzenia walidacji:
1. dostęp do komputera z oprogramowaniem koniecznym do przygotowania prezentacji oraz do
Internetu,
2. sala z typowym wyposażeniem koniecznym do prowadzenia prezentacji (rzutnik, komputer, pilot,
okablowanie, mikrofon, głośniki, flipchart).

Dostęp do pomieszczenia umożliwiającego pracę samodzielną i w zespole, pozwalającego na
skupienie, wyposażonego w komputer z dostępem do Internetu, drukarkę i materiały biurowe.
Nazwa kwalifikacji
Pełna nazwa kwalifikacji, która ma być widoczna w ZRK oraz umieszczana na dokumencie potwierdzającym jej
uzyskanie.
Nazwa kwalifikacji (na ile to możliwe) powinna:


jednoznacznie identyfikować kwalifikację,



różnić się od nazw innych kwalifikacji,



różnić się od nazwy zawodu, uprawnienia, stanowiska pracy lub tytułu zawodowego,



być możliwie krótka,



nie zawierać skrótów,



być oparta na rzeczowniku odczasownikowym, np. „gromadzenie”, „przechowywanie”.
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Zarządzanie pracą w kuchni
Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji
Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji, a także okres jego ważności i w razie potrzeby
warunki przedłużenia ważności.
W przypadku kwalifikacji nadanej na czas określony należy wskazać, po jakim czasie konieczne jest odnowienie
ważności kwalifikacji oraz omówić warunki, jakie muszą być spełnione, aby ważność dokumentu została
przedłużona.
Certyfikat potwierdzające efekty uczenia się właściwe dla kwalifikacji rynkowej Zarządzanie pracą w kuchni.
Ważność kwalifikacji szacuje się na 10 lat pod warunkiem, że osoba czynnie uczestniczy w pracy zawodowej w
branży gastronomicznej lub pokrewnej. W ramach wykonywanej pracy kieruje lub organizuje pracę w zespole,
komunikuje się z klientami lub prowadzi szkolenia instruktażowe w kuchni.
Jeżeli w ciągu trzech lat od potwierdzenia kwalifikacji osoba nie podejmie zatrudnienia w kontekście efektów
uczenia się, kwalifikacja traci ważność i należy starać się ponownie o jej potwierdzenie.
Propozycje dotyczące przypisania poziomu PRK do kwalifikacji
Oprócz propozycji dotyczącej przypisania do danej kwalifikacji poziomu PRK (od 1 do 8), ustawa nakazuje
przedstawienie propozycji odniesienia do odpowiedniego poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji, jeśli w danym
sektorze lub branży jest sektorowa rama i jest ona włączona do ZSK.
Poziom 5 PRK oraz Poziom 5 Sektorowej Ramy ds. Turystyki podrama gastronomia
Posiada obszerną wiedzę z zakresu gastronomii, w tym specjalistyczną, faktograficzną i teoretyczną wiedzę z
zakresu zasad, sporządzania potraw i napojów z uwzględnieniem różnych kuchni świata oraz zarządzania
zespołem. W szerokim zakresie zna i rozumie teorie i metody dotyczące zachodzących procesów
gastronomicznych, zasad i metod zarządzania ludźmi, komunikowania się z klientem oraz
przeciwdziałania konfliktom w grupie. Ponadto identyfikuje potrzeby dotyczące organizowania szkoleń
w branży gastronomicznej oraz dostrzega zależności i złożoności między nimi z uwzględnieniem
różnorodnych uwarunkowań i niezbędnych potrzeb.
Prezentuje rozległy zakres umiejętności kognitywnych i praktycznych potrzebnych do kreatywnego
rozwiązywania teoretycznych i praktycznych problemów zawodowych w branży gastronomicznej
i specjalności, w której zarządza oraz jako wysokiej klasy specjalista może prowadzić szkolenia. Potrafi
wykonywać zadania z zakresu zarządzania samodzielnie, w zmiennych, przewidywalnych warunkach,
rozwiązywać niezbyt złożone i nietypowe problemy dotyczące zarządzania jak również przygotowania
zamówień zgodnie z życzeniem i wymaganiami klienta. Potrafi zorganizować szkolenie w zmiennych,
przewidywalnych warunkach, uczyć się samodzielnie, tworzyć zrozumiałe dla odbiorców wypowiedzi z użyciem
specjalistycznej terminologii.
Jest gotów do pełnienia funkcji związanych z kierowaniem i nadzorowaniem zarówno w kontekście pracy
zawodowej w branży gastronomicznej, jak i związanej z organizowaniem szkoleń zawodowych podlegających
nieprzewidywalnym zmianom. Potrafi analizować i rozwijać osiągnięcia pracy własnej oraz innych osób. Jest
przygotowany do podejmowania podstawowych obowiązków zawodowych i społecznych związanych z
zarządzaniem zespołem i prowadzeniem szkoleń zawodowych. Potrafi kierować zespołem w zorganizowanych
warunkach, oceniać działania własne oraz osób oraz zespołów, którymi kieruje i przyjmować odpowiedzialność
za skutki tych działań.
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Sektorowa Rama Kwalifikacji ds. Turystyki w aspekcie opracowanej kwalifikacji
Opracowana kwalifikacja jest zgodna z opisami poziomu 5 SRK w szczególności uczący się potrafi:
 Wykonywać zadania zawodowe związane ze świadczeniem usług gastronomicznych w zmiennych
warunkach, w tym m.in. świadczyć nietypowe usługi dla konsumentów finalnych oraz dobierać
metody, technologie, procedury, maszyny, urządzenia i materiały potrzebne w procesie
produkcji, obsługi oraz zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności i BHP, czystości i porządku w zakładzie
gastronomicznym.
 Dokonywać oceny wpływu zmian następujących na rynku gastronomicznym na funkcjonowanie
obiektów gastronomicznych.
 W oparciu o dostępne dane dokonywać analizy ekonomicznej działalności obiektu
gastronomicznego i na tej podstawie proponować wprowadzanie zmian w działalności obiektu.
 Analizować proces komunikacji z konsumentami finalnymi, nabywcami instytucjonalnymi i
kooperantami oraz w oparciu o wnioski z tej analizy modyfikować oferty sprzedaży usług
gastronomicznych.
 Zarządzać obiegiem informacji wewnątrz obiektu gastronomicznego w celu poprawnej realizacji
obsługi konsumentów finalnych i nabywców instytucjonalnych.
 Rozwiązywać nietypowe problemy zgłaszane przez konsumentów finalnych i nabywców
instytucjonalnych.
 Kierować małym zespołem pracowniczym realizującym zadania zawodowe w zmiennych
warunkach w procesie świadczenia usługi gastronomicznej.
 Rozwiązywać konflikty z/między pracownikami i klientami.
 Oceniać potrzeby szkoleniowe podległych pracowników. Pełnić funkcję opiekuna mniej
doświadczonych pracowników.
W aspekcie kompetencji społecznych jest gotów do:
1. Komunikowania się z różnymi grupami odbiorców, dostosowanego do specyficznych potrzeb
i uwarunkowań tych grup, w celu realizacji całości zadań zawodowych związanych ze świadczeniem usług
gastronomicznych.
2. Utrzymywania właściwych relacji z otoczeniem w wymiarze lokalnym, w tym relacji typu business-tobusiness i business-to-client.
3. Przyjmowania odpowiedzialności związanej z kierowaniem małym zespołem, realizującym zadania
zawodowe w zmiennych warunkach oraz za własne decyzje i działania podejmowane w takich warunkach,
dotyczące realizacji zadań zawodowych – przy uwzględnieniu ekonomicznego i społecznego kontekstu
działalności obiektu gastronomicznego.
4. Bycia dyspozycyjnym w zakresie wykonywania zadań zawodowych w zmiennych warunkach, w tym m.in.
zadań związanych z organizacją i obsługą gastronomiczną konferencji, kongresów, imprez
okolicznościowych itd.
5. Kreowania pozytywnego wizerunku obiektu gastronomicznego i zespołu świadczącego usługi
gastronomiczne.
6. Inicjowania i skutecznego wprowadzania zmian w działalności obiektu gastronomicznego.
7. Zachowywania i propagowania wysokich standardów etycznych w środowisku zawodowym.
8. Wykazywania się wysoką kulturą osobistą w każdej sytuacji.
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Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji
Przeciętna liczba godzin, które trzeba poświęcić na osiągnięcie efektów uczenia się wymaganych dla danej
kwalifikacji oraz na ich walidację (1 godzina = 60 minut).
W pierwszej kolejności warto ustalić orientacyjny nakład pracy dla poszczególnych zestawów efektów uczenia
się. Orientacyjny nakład pracy dla kwalifikacji odpowiada sumie nakładu pracy potrzebnego do uzyskania
wyodrębnionych w niej zestawów efektów uczenia się.
01. Zestaw Organizowanie pracy zespołu w kuchni 100 godzin
02. Zestaw Komunikowanie się z klientem 60 godzin
03. Organizowanie szkoleń wewnętrznych (w kuchni) 80 godzin

Krótka charakterystyka kwalifikacji
Wybrane informacje o kwalifikacji skierowane do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji oraz do
pracodawców, które pozwolą im szybko ocenić, czy dana kwalifikacja jest właśnie tą, której poszukują.
Krótka charakterystyka może odpowiadać na pytanie: „Jakie działania lub zadania jest w stanie podejmować
osoba posiadająca daną kwalifikację?”.
Kwalifikacja skierowana jest do osób zajmujących się organizowaniem i nadzorowaniem pracy podległego
personelu, a mianowicie kucharzy i pomocników w różnych zakładach gastronomicznych. Osoba posiadająca
kwalifikację ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość wyprodukowanych potraw. W szczególności
organizuje pracę zespołu w kuchni tj. planuje pracę zespołu w określonej perspektywie czasowej, określa cele i
zadania, wskazuje i uzasadnia sposób realizacji poszczególnych zadań, wspiera pracowników w ich wykonaniu.
Na bieżąco monitoruje i ewaluuje pracę zespołu, współpracuje z właścicielem lub bezpośrednim przełożonym.
Ponadto odpowiada za kontakty z potencjalnymi klientami, kontrahentami. Rozwiązuje sytuacje sporne, stosuje
skuteczne metody w kontaktach z trudnym klientem. Czuwa też nad prawidłowym przebiegiem procesów
technologicznych, jakie mają miejsce w kuchni, a także odpowiada za jakość surowców, półproduktów
i wyrobów gotowych. Może również prowadzić instruktaż techniczno-technologiczny w zakresie metod i
technik kulinarnych oraz przygotowuje personel do korzystania z nowoczesnego sprzętu technicznego
stosowanego w produkcji potraw.
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Formularz opisu kwalifikacji rynkowej

Kwalifikacja 3: Zarządzanie w branży HORECA

Zapotrzebowanie na kwalifikację
Wykazanie, że kwalifikacja odpowiada na aktualne oraz przewidywane potrzeby społeczne i gospodarcze
(regionalne, krajowe, europejskie).
Możliwe jest odwołanie się do opinii organizacji gospodarczych, trendów na rynku pracy, prognoz dotyczących
rozwoju technologii, a także strategii rozwoju kraju lub regionu.
W ostatniej dekadzie zadowolenie klienta stało się priorytetem w działalności gastronomicznej oraz
hotelarskiej, będąc tym samym drogą do osiągnięcia sukcesu. Branżowy renesans wymusił na rynku pracy
zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrą menedżerską, która rozumie specyfikę, filozofię i kierunek w jakim
zmierza cała branża HORECA.
Rok 2016 w branży HORECA był kolejnym dobrym rokiem i przyniósł wzrost rynku o około 4% i zwiększenie
jego wartości do 26 mld zł. W Polsce branża HORECA coraz bardziej się rozwija i dorównuje światowym
standardom. Świadczy o tym m.in powiększająca się liczba polskich restauracji znajdujących się w przewodniku
Main Cities of Europe, czy też wysoka pozycja w czołówce najbardziej przyjaznych hoteli w Europie.
Branża HORECA to jedna z najbardziej złożonych gałęzi sektora usługowego. Istotną rolę odgrywa w niej bardzo
dużo elementów, takich jak zarządzanie personelem, czy też pozyskiwanie odpowiednich produktów.
Dodatkowo jest uzależniona od bardzo wielu czynników. Efektywne zarządzanie wieloma aspektami w tej branży
jest bardzo trudne, ale możliwe. Opracowany opis kwalifikacji zawiera wykaz umiejętności i kompetencji w tym
zakresie. Jest również odpowiedzią na luki zidentyfikowane w przeprowadzonych badaniach oraz zawiera
wiedzę ekspertów uczestniczących w pracach nad jej opisem w zakresie identyfikacji efektów uczenia się.
Branża HORECA to wymagający segment, tak jeśli chodzi o jakość i parametry produktów jak i wymogi co do
profesjonalizmu kadry. W związku z powyższym przez podmioty należące do branży podejmowane są działania
dotyczące monitorowania rynku a następnie szybkiego reagowania w zakresie pojawiającego się
niedostosowania. W branży HORECA dominuje zasada, że aby móc stać się ważnym graczem na rynku, trzeba
podążać za zmianami i dopasowywać swoją ofertę do jego potrzeb w tym szczególnie w zakresie kompetencji
kadr.
Opracowana kwalifikacja według ekspertów stanowi uzupełnienie umiejętności nabytych w ramach kształcenia
formalnego oraz nieformalnego i jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy zidentyfikowane w
przeprowadzonych badaniach. Potwierdzona kwalifikacja dostarczy pracodawcom wykwalifikowanych
pracowników a pracownikom umożliwi szybsze znalezienie pracy oraz zatrudnienie.
Kwalifikacja będzie ponadto stanowiła niezbędne opracowanie dla osób pracujących a niemających
potwierdzonych kwalifikacji. Może stanowić punkt wyjścia niezbędny do rozpoczęcia awansu zawodowego lub
rozpoczęcia kariery w branży.
Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze
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Wyjaśnienie, czym kwalifikacja różni się od wybranych kwalifikacji o zbliżonym charakterze. Punktem
odniesienia powinny być kwalifikacje funkcjonujące w ZSK. Ponadto wskazanie kwalifikacji wpisanych do ZRK,
które zawierają co najmniej jeden taki sam zestaw efektów.
Kwalifikacja może być powiązana z kwalifikacjami nabywanymi w ramach kształcenia formalnego, którą
reguluje ustawa o szkolnictwie wyższym.
Kształcenie formalne – studia I i/lub II stopnia na kierunku: zarządzanie + aspekt pośredni branżowy,
Kształcenie formalne – studia I i/lub II stopnia na kierunku: hotelarstwo.
Studia podyplomowe z zakresu zarządzania w branży HORECA.
Na ten moment brak w ZRK opracowanych kwalifikacji rynkowych, punktem odniesienia mogą być
wskazane kierunki kształcenia na uczelniach wyższych, lecz ich efekty uczenia się są teoretyczne,
wiedzowe. Efekty uczenia się opracowanej kwalifikacji kładą nacisk na umiejętności i kompetencje w
zakresie zarządzania zespołem oraz prowadzenia oraz nadzorowania marketingu obiektu.
Grupy adresatów
Informacja na temat grup osób, które mogą być szczególnie zainteresowane uzyskaniem danej kwalifikacji, np.
osoby zarządzające nieruchomościami, specjaliści z zakresu telekomunikacji, kobiety powracające na rynek
pracy.
Kwalifikacja adresowana jest do osób, które chcą rozwijać oraz podwyższać swoje umiejętności i kompetencje
w zakresie zarządzania obiektem, rozumianym jako hotel i/lub gastronomia. W szczególności kierować średnim
i/lub dużym zespołem pracowniczym realizującym zadania zawodowe o różnym stopniu złożoności w procesie
świadczenia usługi hotelarskiej/gastronomicznej lub kierować obiektem. Ponadto kwalifikacja jest adresowana
do osób, które chcą pełnić rolę przywódcy i inspiratora podległego zespołu, osoby odpowiedzialnej za
budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z otoczeniem. Najważniejszą jednak kwestią jest przyjmowanie
odpowiedzialności związanej z kierowaniem średnim/dużym zespołem, realizującym różnorodne zadania
zawodowe.
Kwalifikacja kierowana jest również do osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą i chciałyby
zapoznać się istotnymi aspektami z zakresu zarządzania w branży HORECA.
Ponadto kwalifikacja skierowana jest też do osób uczących się na wymienionych powyżej kierunkach studiów,
którzy chcieliby rozpocząć pracę w branży HORECA.
Ponadto kwalifikacja skierowana jest do osób, które co najmniej 5 lat pracują w branży gastronomicznej lub w
ostatnich 2 latach pracowały na stanowisku menedżera i chciałyby potwierdzić, uzupełnić lub nabyć kwalifikację.
Kwalifikacja „Zarządzanie w branży HORECA” kierowana może być do: szefów kuchni, menedżera restauracji,
kierownika gastronomii, przedsiębiorców i osób fizycznych planujących uruchomienie działalności
gastronomicznej, pracowników gastronomii i/lub hotelarstwa celem pogłębiania wiedzy i umiejętności.
Warunki przystąpienia do walidacji
Określenie (w razie potrzeby) warunków, które musi spełniać osoba, aby przystąpić do walidacji i móc uzyskać
kwalifikację (np. wymagany poziom wykształcenia).
Podczas określania tych warunków warto mieć na uwadze, że nie są one tożsame z warunkami zatrudnienia
(np. ważnymi badaniami lekarskimi). Doświadczenie zawodowe powinno być wskazywane jako warunek jedynie
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w uzasadnionych przypadkach – kompetencje wynikające z praktyki zawodowej powinny być odzwierciedlone
przede wszystkim w efektach uczenia się wymaganych dla kwalifikacji.
Wskazane warunki przystąpienia do walidacji powinny być możliwe do zweryfikowania.
Osoba ubiegająca się o kwalifikację:
1. powinna legitymować się minimum wykształceniem średnim (preferowane wyższe) związanym z branżą
gastronomiczną, hotelarską lub szeroko rozumianym zarządzaniem,
2. może legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych I i/lub II stopnia na kierunkach
zarządzanie, hotelarstwo, turystyka,
3. może legitymować się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w branży HORECA,
4. może legitymować się świadectwem ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacjach z
branży turystyczno-gastronomicznej.
Przez spełnienie ww. kryterium rozumie się możliwość potwierdzenia co najmniej dwóch powyżej
wymienionych warunków.

lub inną formą, jednak wówczas dodatkowo osoba taka powinna posiadać:
1. zaświadczenie o ukończeniu branżowych kursów kwalifikacyjnych dostępnych na rynku np. z zakresu
umiejętności gastronomiczno-hotelarskich w aspekcie zarządzania zespołem,
2. lub/i świadectwo pracy w zakresie doświadczenia zawodowego w branży gastronomiczno-hotelarskiej ze
wskazaniem efektów w zakresie kierowania i organizowania pracy zespołu,
3. lub/i rekomendacje od pracodawcy w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,
4. lub/i co najmniej 5-letnie doświadczenie w branży HORECA w zakresie zarządzania obiektem rozumianym
jako gastronomia-hotel.
Wypełnienie tzw. „innej formy” to łącznie spełnienie co najmniej trzech powyżej wymienionych warunków.
Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji
Omówienie perspektyw zatrudnienia i dalszego uczenia się, najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju
osobistego i zawodowego osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji.
Możliwe jest wskazanie przykładowych stanowisk pracy, na które będzie mogła aplikować osoba posiadająca
daną kwalifikację.
W epoce szybko zachodzących zmian na rynku, głównym aktywem przedsiębiorstwa stał się kapitał ludzki, który
bezpośrednio odpowiada za jakość i rozwój oferowanych usług, a zatem decyduje o przewadze konkurencyjnej
na rynku. Prowadzone badania w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego uwzględniają rożne formy, miejsca i
ścieżki kształcenia oraz uczenia się. Umożliwiają, a zarazem zachęcają, do uczestnictwa w procesie uczenia
się przez całe życie.
Opracowana kwalifikacja:
- przyczyni się do podniesienia kompetencji wśród funkcjonujących na rynku menedżerów,
- zmniejszy zidentyfikowaną w trakcie badań lukę kompetencyjną w branży w tej grupie zawodowej,
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- będzie stanowić „punkt wyjścia” dla osób chcących zmienić swoją dotychczasową profesję,
- będzie materiałem niezbędnym do opracowania przyszłych programów kursów i szkoleń w tym zakresie,
- będzie materiałem poprawiającym komunikację między pracownikiem a pracodawcą
- będzie katalogiem umiejętności dla osób chcących rozwijać i nabywać umiejętności,
- będzie zbiorem umiejętności, które będzie można potwierdzić w ramach edukacji pozaformalnej.
Potwierdzona kwalifikacja umożliwi przyszłym pracownikom realizację zadań zawodowych w zakresie
Zarządzania w branży HORECA w: dużych restauracjach, renomowanych ośrodkach wypoczynkowych,
cieszących się zainteresowaniem domach weselnych, karczmach, stołówkach.
Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji
Wskazanie, o jakie uprawnienia może się ubiegać osoba po uzyskaniu kwalifikacji.
Jeśli z uzyskaniem kwalifikacji nie wiąże się uzyskanie uprawnień, należy wpisać „Nie dotyczy”.
Nie dotyczy
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się
Zwięzła, ogólna charakterystyka wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez określenie działań, do
których podjęcia będzie przygotowana osoba posiadająca daną kwalifikację.
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się powinna nawiązywać do charakterystyki odpowiedniego
poziomu PRK, w szczególności odpowiadać na pytania o przygotowanie osoby posiadającej kwalifikację do
samodzielnego działania w warunkach mniej lub bardziej przewidywalnych, wykonywania działania o różnym
poziomie złożoności, podejmowania określonych ról w grupie, ponoszenia odpowiedzialności za jakość i skutki
działań (własnych lub kierowanego zespołu).
Zgodność z deskryptorami Polskiej Ramy Kwalifikacji
Kwalifikacja zgodna z deskryptorami dla poziomu 6, między innymi osoba potrafi:



wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe
problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez:
właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej
analizy i syntezy tych informacji,



dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki
informacyjno-komunikacyjne (ICT).



planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole, samodzielnie planować i
realizować własne uczenie się przez całe życie.

W zakresie kierowania obiektem prowadzi rozmowy handlowe, organizuje i nadzoruje gospodarkę
magazynową artykułami żywnościowymi i produktami niezbędnymi do działalności kuchni oraz hotelu,
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organizuje oraz nadzoruje gospodarkę odpadami, zapewnia bieżące funkcjonowanie kuchni oraz
hotelu.
W zakresie marketingu obiektu planuje działania promocyjne i reklamowe, dobiera i nadzoruje
realizację strategii marketingowej, prowadzi i monitoruje politykę finansową działań marketingowych.
Kompetencje, jest gotów do:



Pełnienia roli przywódcy i inspirowania podległego zespołu



Budowania i utrzymywania długotrwałych relacji z otoczeniem



Przyjmowania odpowiedzialności związanej z kierowaniem średnim/dużym zespołem,
realizującym różnorodne zadania zawodowe



Propagowania zasad dotyczących zapewnienia jakości oferowanych usług gastronomicznych
oraz hotelarskich oraz kultury współpracy i uczciwej konkurencji na rynku w branży HORECA



Wykazywania się cierpliwością i opanowaniem w sytuacjach trudnych, napotykanych podczas
realizacji zadań związanych z obsługą klienta/gościa oraz przyjmowania odpowiedzialności za
decyzje i działania podejmowane w związku z zarządzaniem danym obiektem

Wyodrębnione zestawy efektów uczenia się
Wykaz zestawów efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, zawierający: numer porządkowy (1, 2, …),
nazwy zestawów, orientacyjne odniesienie każdego zestawu do poziomu PRK oraz orientacyjny nakład pracy
potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia w każdym zestawie.
Nazwa zestawu powinna:


nawiązywać do efektów uczenia się wchodzących w skład danego zestawu lub odpowiadać specyfice
wchodzących w jego skład efektów uczenia się,



być możliwie krótka,



nie zawierać skrótów,



gdy jest to możliwe, być oparta na rzeczowniku odczasownikowym, np. „gromadzenie”,
„przechowywanie”.

08. Zestaw 1 Kierowanie zespołem pracowniczym w obiekcie (kuchnia-hotel)
09. Zestaw 2 Komunikowanie się z klientem może być jako wspólny z kwalifikacją Zarządzanie pracą w
kuchni
10. Zestaw 3 Prowadzenie marketingu obiektu (kuchnia-hotel)
Zestaw efektów uczenia się:

03. Kierowanie zespołem pracowniczym w
obiekcie (kuchnia-hotel)

Poszczególne efekty uczenia się w zestawach
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Zestaw efektów uczenia się to wyodrębniona część efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji.
Poszczególne efekty uczenia się powinny być wzajemnie ze sobą powiązane, uzupełniające się oraz
przedstawione w sposób uporządkowany (np. od prostych do bardziej złożonych).
Poszczególne efekty uczenia się są opisywane za pomocą: umiejętności (tj. zdolności wykonywania zadań i
rozwiązywania problemów) oraz kryteriów weryfikacji, które doprecyzowują ich zakres oraz określają niezbędną
wiedzę i kompetencje społeczne.
Poszczególne efekty uczenia się powinny być:


jednoznaczne, czyli niebudzące wątpliwości, pozwalające na zaplanowanie i przeprowadzenie
walidacji, których wyniki będą porównywalne, oraz dające możliwość odniesienia do poziomu PRK;



realne, czyli możliwe do osiągniecia przez osoby, dla których dana kwalifikacja jest przewidziana;



możliwe do zweryfikowania podczas walidacji;



zrozumiałe dla osób potencjalnie zainteresowanych kwalifikacją.

Podczas opisywania poszczególnych efektów uczenia się korzystne jest stosowanie czasowników operacyjnych
(np. „rozróżnia”, „uzasadnia”, „montuje”).
Umiejętności


Kryteria weryfikacji


Negocjuje warunki dostaw oraz zawiera umowy z dostawcami



Sporządza plan zaopatrzenia w określonym horyzoncie
czasowym



Organizuje dostawy produktów żywnościowych i innych i
niezbędnych środków w zakresie obsługi hotelu i kuchni (np.
środki czystości)

Organizuje i nadzoruje gospodarkę
magazynową artykułami
żywnościowymi i pozostałymi
produktami niezbędnymi do
działalności kuchni oraz hotelu



Monitoruje ilość i jakość zamówień



Przestrzega procedur związanych z przechowywaniem
żywności



Organizuje i nadzoruje gospodarkę
odpadami



Opracowuje schemat racjonalnej gospodarki odpadami w
kuchni oraz hotelu



Zapewnia bieżące funkcjonowanie
kuchni oraz hotelu



Komunikuje się z klientami



Nadzoruje organizowane imprezy i wydarzenia



Nadzoruje pracę kuchni, sali i hotelu



Monitoruje sprawność działania sprzętu i urządzeń w kuchni i
hotelu



Prowadzi rozmowy handlowe
z zachowaniem savoir vivre’u
w zakresie kuchni oraz hotelu
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Zapewnia funkcjonowanie
przedsiębiorstwa zgodnie z
przepisami



Stosuje zasady BHP i przeciwpożarowe



Stosuje zasady ochrony własności



Stosuje przepisy dotyczące ochrony środowiska



Przestrzega przepisów dotyczących gospodarki odpadami



Przestrzega zasad systemu HACCP



Monitoruje poziom higieny na terenie restauracji

Zestaw efektów uczenia się:

02. Komunikowanie się z klientem

Umiejętności

Kryteria weryfikacji





Identyfikuje specyfikę obsługiwanych klientów



W swoim działaniu ukierunkowany jest na budowanie
zadowolenia klienta



Dobiera elementy składające się na wizerunek instytucji i jego
świadome kreowanie



Stosuje najwyższe standardy obsługi klienta



Aktywnie wsłuchuje się w wypowiedź klienta



Stosuje komunikaty pożądane w obsłudze klienta



Wyjaśnia kwestie wątpliwe

Uznaje postawę asertywności jako
poszanowanie granic własnych
oraz klienta



Stosuje postawę asertywną w rozwiązywaniu sytuacji
konfliktowych z klientami



Nadzoruje przestrzeganie zasad „Klient nasz Pan”, „klient ma
zawsze rację”, „klientowi wszystko wolno” w granicach norm

Identyfikuje techniki radzenia sobie
w trudnych sytuacjach



Stosuje metody postępowania w trudnych sytuacjach w
kontakcie z klientem



Radzi sobie z trudnymi emocjami i jest opanowany w
sytuacjach konfliktu



Charakteryzuje sposoby postępowania z trudnym klientem



Stosuje zasady postępowania wobec reklamacji zarówno w
stosunku do klienta, jak i współpracowników









Charakteryzuje elementy
profesjonalnej obsługi klienta

Komunikuje się z klientem

Identyfikuje i analizuje „trudnego
klienta”

Zestaw efektów uczenia się:

03. Prowadzenie marketingu obiektu
(kuchnia-hotel)
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Umiejętności

Kryteria weryfikacji





Identyfikuje potrzeby klientów



Opracowuje plan działań promocyjnych kuchni/hotelu zgodnie z
zasadą racjonalnego gospodarowania



Dobiera działania promocyjne stosownie do oferty kuchni oraz
hotelu



Planuje działania w zakresie budowania wizerunku kuchni oraz
hotelu



Opracowuje menu dostosowane do potrzeb klientów, jak
również stosownie do okoliczności



Stosuje narzędzia promocji



Prowadzi działania marketingowe ukierunkowane na wzrost
renomy hotelu



Organizuje imprezy okolicznościowe



Współpracuje z lokalnymi mediami w zakresie promocji
specjałów kuchni i oferty noclegowej hotelu



Określa politykę cenową oferowanych usług (rabaty, upusty,
karty itp.)



Monitoruje dzienne obroty



Monitoruje wydatki



Analizuje skuteczność działań promocyjnych i reklamowych



Nadzoruje prowadzenie dokumentacji finansowej
i odprowadzanie danin publicznych





Planuje działania promocyjne i
reklamowe

Organizuje działania promocyjne i
marketingowe

Prowadzi politykę finansową

Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
Określenie wymagań stanowiących podstawę do przeprowadzania walidacji w różnych instytucjach. Wymagania
powinny dotyczyć:


metod stosowanych w walidacji, służących weryfikacji efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji,
ale także (o ile to potrzebne) identyfikowaniu i dokumentowaniu efektów uczenia się;



zasobów kadrowych, tj. wymagań kompetencyjnych w stosunku do osób przeprowadzających
walidację;



sposobu prowadzenia walidacji oraz warunków organizacyjnych i materialnych, niezbędnych do
prawidłowego prowadzenia walidacji.
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Wymagania dotyczące walidacji mogą być wskazane dla pojedynczych zestawów efektów uczenia się lub dla
całej kwalifikacji.
Wymagania mogą być uzupełnione o dodatkowe wskazówki dla instytucji oraz osób projektujących i
przeprowadzających walidacje, a także dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji.
Metody walidacji Zestaw 1 Kierowanie zespołem pracowniczym w obiekcie (kuchnia-hotel)
Kandydat – przed przystąpieniem do walidacji – dostarcza do instytucji curriculum vitae, list motywacyjny
uzasadniający potrzebę potwierdzenia kompetencji wchodzących w skład zestawu efektów uczenia się oraz
minimum 3 rekomendacje z niezależnych źródeł (opinie byłych, podległych członków zespołu). CV powinno
zawierać informacje na temat miejsc, okoliczności, w których kandydat kształtował swoje umiejętności z
zakresu kierowania zespołem pracowniczym.
Walidacja trwa od 6 do 8 godzin i składa się z 6 etapów, które są obowiązkowe dla wszystkich Kandydatów
niezależnie od ich dotychczas zgromadzonego doświadczenia:
1. Autoprezentacja „Jak kieruję zespołem pracowniczym?” – etap ten pozwala na weryfikację przede
wszystkim umiejętności „Określa strukturę i zasady pracy zespołu” (15 minut);
2. Case study – opracowanie koncepcji kierowania zespołem pracowniczym (struktura, cele, zadania,
zasady pracy) realizującym określony cel. Etap ten pozwala na weryfikację przede wszystkim
umiejętności „Wyznacza cele pracy zespołu” (ok. 60 minut)
3. Testy osobowości i postaw oparte na metodologii RT umożliwiają zweryfikowanie umiejętności „Wspiera
pracę zespołu” i „Kształtuje relacje z zespołem” (ok. 60 minut);
4. Odgrywanie ról (15 minut + 120 minut na przygotowanie);
5. Udział w debacie/dyskusji w grupie egzaminacyjnej (od 5 do 15 osób) (do 30 minut) – etap ten pozwala
na weryfikację przede wszystkim umiejętności „Wspiera pracę zespołu”, „Tworzy plany rozwoju
zawodowego zespołu”;
6. Rozmowa z członkami komisji walidacyjnej na temat autoprezentacji, wyników testów oraz odgrywania
ról.
Osiągnięcie efektów uczenia się powinna oceniać komisja trzyosobowa:
1. Osoba 1 - minimum 10 lat udokumentowanego, praktycznego kierowania zespołem pracowniczym;
posiada odpowiednie certyfikaty i/lub dyplomy poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności;
2. Osoba 2 – minimum 5 lat praktycznego doświadczenia w zakresie kierowania zespołem
pracowniczym; posiada udokumentowane wykształcenie w zakresie rozwoju osobowego, HR,
zarządzania;
3. Osoba 3 – minimum 5 lat doświadczenia praktycznego w zakresie psychologii; posiada odpowiednie
certyfikaty i/lub dyplomy poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności.
Zasoby organizacyjne i materialne niezbędne do przeprowadzenia walidacji:
 dostęp do komputera z oprogramowaniem koniecznym do przygotowania prezentacji oraz do
Internetu,
 sala z typowym wyposażeniem koniecznym do prowadzenia prezentacji (rzutnik, komputer, pilot,
okablowanie, mikrofon, głośniki, flipchart).
 pomieszczenie umożliwiające pracę samodzielną i w zespole, pozwalające na skupienie,
wyposażone w komputer z dostępem do Internetu, drukarkę i materiały biurowe.
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Metody weryfikacji Zestaw 2 Komunikowanie się z klientem
Kandydat – przed przystąpieniem do walidacji – dostarcza do instytucji curriculum vitae, list motywacyjny
uzasadniający potrzebę potwierdzenia kompetencji wchodzących w skład zestawu efektów uczenia się oraz
jeżeli to możliwe minimum 3 rekomendacje z niezależnych źródeł (opinie byłych, podległych członków zespołu,
ewentualnie byłych pracodawców). CV powinno zawierać informacje na temat miejsc, okoliczności, w których
kandydat kształtował swoje umiejętność z zakresu komunikacji z klientem.
Walidacja trwa od 6 do 8 godzin i składa się z 6 etapów, które są obowiązkowe dla wszystkich kandydatów
niezależnie od ich dotychczas zgromadzonego doświadczenia:
1. Autoprezentacja „Jak skutecznie komunikuję się z klientem?” – etap ten pozwala na weryfikację przede
wszystkim umiejętności „metod i sposobów komunikowania się i rozwiązywania sytuacji trudnych
konfliktowych” (15 minut);
2. Odgrywanie ról w kontekście trudnego klienta oraz konfliktu grupy każdy po (15 minut + 120 minut na
przygotowanie);
3.
Udział w debacie/dyskusji z klientem (od 3 do 5 osób) (do 20 minut) – etap ten pozwala na weryfikację
przede wszystkim umiejętności w aspekcie skuteczności wybranej metody komunikacji, ponadto może
dotyczyć umiejętności „Prezentuje plany postępowania wobec zgłoszonej reklamacji”;
4.
Rozmowa z członkami komisji walidacyjnej na temat autoprezentacji, wyników testów oraz odgrywania ról.
Ponadto możliwa jest również:
5.
Rozmowa z kandydatem w wyniku której zaprezentuje stosowane i preferowane metody postępowania w
sytuacjach konfliktowych w kontaktach z klientem/ami;
6.
Możliwość wykazania się w sytuacji zainicjowanej scenki z trudnym klientem.
Osiągnięcie efektów uczenia się powinna oceniać komisja trzyosobowa:
1. Osoba 1 - minimum 10 lat udokumentowanego doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń z
tematyki umiejętności miękkich w tym komunikacji interpersonalnej; posiadająca odpowiednie
certyfikaty i / lub dyplomy poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności;
2. Osoba 2 - minimum 5 lat praktycznego doświadczenia w zakresie rozwoju osobowego, HR,
zarządzania;
3. Osoba 3 - minimum 5 lat doświadczenia praktycznego w zakresie psychologii; posiadająca
odpowiednie certyfikaty i/lub dyplomy poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności.
Zasoby organizacyjne i materialne niezbędne do przeprowadzenia walidacji:
1. dostęp do komputera z oprogramowaniem koniecznym do przygotowania prezentacji oraz do
Internetu,
2. sala z typowym wyposażeniem koniecznym do prowadzenia prezentacji (rzutnik, komputer, pilot,
okablowanie, mikrofon, głośniki, flipchart).

Dostęp do pomieszczenia umożliwiającego pracę samodzielną i w zespole, pozwalającego na
skupienie, wyposażonego w komputer z dostępem do Internetu, drukarkę, materiały biurowe.
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Metody walidacji Zestaw 3 Prowadzenie marketingu obiektu (kuchnia-hotel)
Kandydat – przed przystąpieniem do walidacji – dostarcza do instytucji curriculum vitae, list motywacyjny
uzasadniający potrzebę potwierdzenia kompetencji wchodzących w skład zestawu efektów uczenia się oraz
minimum 3 rekomendacje z niezależnych źródeł (opinie byłych, podległych członków zespołu). CV powinno
zawierać informacje na temat miejsc, okoliczności, w których kandydat kształtował swoje umiejętność z zakresu
prowadzenia marketingu hotelu i/lub gastronomii.
Walidacja trwa od 4 do 6 godzin i składa się z 6 etapów, które są obowiązkowe dla wszystkich kandydatów
niezależnie od ich dotychczas zgromadzonego doświadczenia:
1. Autoprezentacja „Przygotowanie oferty działań promocyjnych w branży?” – etap ten pozwala na
weryfikację przede wszystkim umiejętności „Doświadczenia w zakresie stosowanych metod
marketingu” (15 minut),
2.
Case study – opracowanie koncepcji konkretnego działania marketingowego (struktura, cele, zadania,
zasady pracy) realizujących określony cel. Etap ten pozwala na weryfikację przede wszystkim
umiejętności „preferowanych i przyjmowanych strategii w opracowywaniu strategii marketingu” (ok. 20
minut);
3.
Studium przypadku w zakresie skuteczności działań promocyjnych – (ok. 30 minut);
4.
Opracowanie i zweryfikowanie opracowanego kosztorysu imprezy okolicznościowej w odniesieniu do
możliwości instytucji i jej działań marketingowych (15 minut + 120 minut na przygotowanie);
5.
Udział w debacie/dyskusji w grupie egzaminacyjnej (od 5 do 15 osób, do 30 minut) – etap ten pozwala
na weryfikację przede wszystkim umiejętności „Tworzy plany rozwoju zawodowego zespołu”;
6.
Rozmowa z członkami komisji walidacyjnej na temat wyników walidacji.
Osiągnięcie efektów uczenia się powinna oceniać komisja trzyosobowa:
b.
c.
d.

Osoba 1 - minimum 5 lat udokumentowanego, praktycznego doświadczenia w zakresie opracowywania
działań promocyjnych w hotelarstwie lub/i gastronomii,
Osoba 2 - minimum 5 lat praktycznego doświadczenia w zakresie kierowania zespołem pracowniczym;
posiadająca udokumentowane wykształcenie w zakresie rozwoju osobowego, HR, zarządzania,
Osoba 3 - minimum 5 lat doświadczenia praktycznego w zakresie psychologii; posiadająca odpowiednie
certyfikaty i/lub dyplomy poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności.

Zasoby organizacyjne i materialne niezbędne do przeprowadzenia walidacji:
1.
dostęp do komputera z oprogramowaniem koniecznym do przygotowania prezentacji oraz do Internetu,
2.
sala z typowym wyposażeniem koniecznym do prowadzenia prezentacji (rzutnik, komputer, pilot,
okablowanie, mikrofon, głośniki, flipchart),
3.
Pomieszczenie umożliwiające pracę samodzielną i w zespole, pozwalające na skupienie, wyposażone
w komputer z dostępem do Internetu, drukarkę i materiały biurowe.

Nazwa kwalifikacji
Pełna nazwa kwalifikacji, która ma być widoczna w ZRK i umieszczana na dokumencie potwierdzającym jej
uzyskanie.
Nazwa kwalifikacji (na ile to możliwe) powinna:
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jednoznacznie identyfikować kwalifikację,



różnić się od nazw innych kwalifikacji,



różnić się od nazwy zawodu, uprawnienia, stanowiska pracy lub tytułu zawodowego,



być możliwie krótka,



nie zawierać skrótów,



być oparta na rzeczowniku odczasownikowym, np. „gromadzenie”, „przechowywanie”..

Zarządzanie w branży HORECA
Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji
Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji, a także okres jego ważności i w razie potrzeby
warunki przedłużenia ważności.
W przypadku kwalifikacji nadanej na czas określony należy wskazać, po jakim czasie konieczne jest odnowienie
ważności kwalifikacji oraz omówić warunki, jakie muszą być spełnione, aby ważność dokumentu została
przedłużona.
Certyfikat potwierdzające efekty uczenia się właściwe dla kwalifikacji rynkowej Zarządzanie w branży HORECA.
Ważność kwalifikacji szacuje się na 10 lat pod warunkiem, że osoba czynnie uczestniczy w pracy zawodowej w
branży HORECA. W ramach wykonywanej pracy kieruje pracą zespołów w obiekcie, komunikuje się z klientami
oraz prowadzi i odpowiada za działania marketingowe w obiekcie.
Jeżeli w ciągu trzech lat od potwierdzenia kwalifikacji osoba nie podejmie zatrudnienia w zakresie efektów
uczenia się, kwalifikacja traci ważność i należy starać się ponownie o jej potwierdzenie.

Propozycje dotyczące przypisania poziomu PRK do kwalifikacji
Oprócz propozycji dotyczącej przypisania do danej kwalifikacji poziomu PRK (od 1 do 8), ustawa nakazuje
przedstawienie propozycji odniesienia do odpowiedniego poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji, jeśli w danym
sektorze lub branży jest sektorowa rama i jest ona włączona do ZSK.
Poziom 6 PRK i Poziom 6 Sektorowej Ramy ds. Turystyki podrama Hotelarstwo i podrama Gastronomia

Potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w
warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich
pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji.
Potrafi planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole, ponadto samodzielnie planować
i realizować własne uczenie się przez całe życie.
W zakresie kierowania obiektem prowadzi rozmowy handlowe, organizuje i nadzoruje gospodarkę
magazynową artykułami żywnościowymi i produktami niezbędnymi w działalności kuchni oraz hotelu,
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organizuje oraz nadzoruje gospodarkę odpadami, nadzoruje bieżące funkcjonowanie kuchni oraz
hotelu.
W zakresie marketingu obiektu planuje działania promocyjne i reklamowe, dobiera i nadzoruje
realizację strategii marketingowej, prowadzi i monitoruje politykę finansową działań marketingowych.
Kompetencje – jest gotów do:



Pełnienia roli przywódcy i inspirowania podległego zespołu



Budowania i utrzymywania długotrwałych relacji z otoczeniem



Przyjmowania odpowiedzialności związanej z kierowaniem średnim/dużym zespołem,
realizującym różnorodne zadania zawodowe



Propagowania zasad dotyczących zapewnienia jakości oferowanych usług gastronomicznych
i hotelarskich oraz kultury współpracy i uczciwej konkurencji na rynku w branży HORECA



Wykazywania się cierpliwością i opanowaniem w sytuacjach trudnych, napotykanych podczas
realizacji zadań związanych z obsługą klienta/gościa oraz przyjmowania odpowiedzialności za
decyzje i działania podejmowane w związku z zarządzaniem danym obiektem

Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji
Przeciętna liczba godzin, które trzeba poświęcić na osiągnięcie efektów uczenia się wymaganych dla danej
kwalifikacji oraz na ich walidację (1 godzina = 60 minut).
W pierwszej kolejności warto ustalić orientacyjny nakład pracy dla poszczególnych zestawów efektów uczenia
się. Orientacyjny nakład pracy dla kwalifikacji odpowiada sumie nakładu pracy potrzebnego do uzyskania
wyodrębnionych w niej zestawów efektów uczenia się.

1. Zestaw 1 Kierowanie zespołem pracowniczym w obiekcie (kuchnia-hotel) 80 godzin
2. Zestaw 2 Komunikowanie się z klientem (Zestaw jako wspólny z KW. Zarządzanie
zespołem w kuchni) 60 godzin
3. Zestaw 3 Prowadzenie marketingu obiektu (kuchnia-hotel) 80 godzin
Krótka charakterystyka kwalifikacji
Wybrane informacje o kwalifikacji skierowane do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji oraz do
pracodawców, które pozwolą im szybko ocenić, czy dana kwalifikacja jest właśnie tą, której poszukują.
Krótka charakterystyka może odpowiadać na pytanie: „Jakie działania lub zadania jest w stanie podejmować
osoba posiadająca daną kwalifikację?”.

Opracowana kwalifikacja zawiera zestawy umiejętności niezbędne w obszarze wielopłaszczyznowego
zarządzania obiektem, profesjonalnego komunikowania się z klientem oraz szeroko zakrojonych
działań marketingowych (obiekt rozumiany jako gastronomia + hotel).
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Opracowana kwalifikacja stanowi niezbędne przygotowanie do podjęcia pracy w branży HORECA, na
stanowiskach specjalizujących się w dziedzinie gastronomii, np. szef kuchni, menedżer restauracji,
kierownik gastronomii hotelowej, właściciel obiektu gastronomicznego, restaurator.
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Wytyczne wdrożeniowe do 3 kwalifikacji:
Kwalifikacja 1 Kreowanie smaków i dekorowanie potraw
Kwalifikacja 2: Zarządzanie pracą w kuchni
Kwalifikacja 3: Zarządzanie w branży HORECA

Edukacja włączająca a „Model Nowoczesnego Uczenia się Dorosłych HORECA”
Realizacja „Modelu Nowoczesnego Uczenia się Dorosłych HORECA” oraz wypracowanych Kwalifikacji
Zawodowych w obszarze zawodów: Szef Kuchni, Kucharz, Menadżer HORECA musi bezsprzecznie uwzględniać
zasady edukacji włączającej.
Dialog na temat edukacji włączającej wiążą się z rozmowami na temat różnic: jak sobie radzić z różnicami, podczas
szkoleń osób dorosłych i jak do nich podchodzić ogólnie w programach szkoleń. Tocząca się debata nie dotyczy
już tego czym jest „włączenie” ani dlaczego jest ono potrzebne; podstawową kwestią jest sposób jego osiągnięcia.
W jaki sposób poczynić postępy na poziomie krajowym, jak wdrożyć właściwe środki polityki na poziomach
regionalnym i lokalnym, w jaki sposób trenerzy, eksperci mogą sobie najlepiej poradzić z różnicami, prowadząc
zajęcia.
W całej Europie oraz w szerszym wymiarze międzynarodowym panuje coraz większe przekonanie co do
konieczności urzeczywistnienia włączającej strategii i praktyki w dziedzinie edukacji. Wskazuje to m.in.:
Każdy ma prawo do nauki (…). Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do
wykształcenia (…).
Art. 70 ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Państwa-Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji
i na zasadach równych szans Państwa -Strony zapewnią włączający system kształcenia umożliwiający integrację
na wszystkich poziomach edukacji i w kształceniu ustawicznym (…). Aby wesprzeć realizację tego prawa, PaństwaStrony podejmą odpowiednie środki w celu zatrudniania nauczycieli, w tym nauczycieli niepełnosprawnych, którzy
mają kwalifikacje w zakresie używania języka migowego i/lub alfabetu Braille’a, oraz w celu szkolenia specjalistów
i personelu pracujących na wszystkich szczeblach edukacji. Takie szkolenie będzie obejmować wiedzę na temat
problemów niepełnosprawności i korzystanie ze wspomagających (augmentatywnych) i alternatywnych sposobów,
środków i form komunikacji, technik i materiałów edukacyjnych, w celu wspierania osób niepełnosprawnych.
Państwa-Strony zapewnią, że osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do powszechnego szkolnictwa wyższego,
szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i kształcenia ustawicznego, bez dyskryminacji i na zasadzie
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równości z innymi osobami. W tym celu Państwa-Strony zapewnią, że zapewnione będą racjonalne usprawnienia
dla osób niepełnosprawnych.
Art. 24 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych
Kształcenie ustawiczne, a także realizacja „Modelu Nowoczesnego Uczenia się Dorosłych HORECA” pozwala na
zdobywanie nowych oraz podnoszenie aktualnych umiejętności zawodowych i społecznych. Ten ustawiczny rozwój
jest niezbędny dla utrzymania się na rynku pracy, a osoby z niepełnosprawnościami są z niego często wykluczone.
Wynika to z barier, które pojawiają się w wypadku tych osób na skutek różnych rodzajów niepełnosprawności.
Można je podzielić na następujące:
1. Bariery architektoniczne, dotyczące zarówno miejsca zamieszkania jak i miejsca kształcenia. Dotyczą w
szczególności osób z niepełnosprawnością ruchu i wzroku.
2. Bariery transportowe, jeżeli kształcenie wymaga przemieszczania się. Problem jest szczególnie istotny w
wypadku miejsc słabo skomunikowanych, na przykład wsi, a dotyczy głównie osób z niepełnosprawnością ruchu i
wzroku.
3. Bariery komunikacyjne pojawiające się w sytuacji, gdy zawodzą standardowe formy komunikacji. Dotyczy to w
szczególności osób z niepełnosprawnością słuchu, intelektualną i częściowo wzroku.
4. Bariery poznawcze pojawiają się szczególnie, gdy percypowanie wiedzy napotyka na ograniczenia wynikające
z ograniczeń intelektualnych, problemów z koncentracją lub nieznajomością języka. Dotykają w szczególności osób
z niepełnosprawnościami intelektualnie, chorych psychicznie oraz głuchych.
5. Bariery w dostępie do informacji pojawiające się w sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością nie może korzystać
bezpośrednio z materiałów edukacyjnych lub sposobu prowadzenia kształcenia. Dotyka to szczególnie osób z
niepełnosprawnością wzroku i słuchu.
6. Bariery społeczne, pojawiające się na styku osób z niepełnosprawnościami i bez niepełnosprawności. Wynikają
one głównie z braku kontaktu i utrwalonych stereotypów postrzegania osób z niepełnosprawnościami. Dotyczy w
zasadzie wszystkich rodzajów niepełnosprawności, które są obserwowalne.
Widać zatem, że bariery są różnorodne i dotykają osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Teoretycznie
organizacja kształcenia powinna zapewniać równy dostęp, ale brak wiedzy na temat szeroko pojętej dostępności
sprawia, że tak nie jest. Szkolenia organizowane przez różne podmioty ze środków UE – zgodnie z Narodowymi
Strategicznymi Ramami Odniesienia – powinny zapewniać równy dostęp i nie dyskryminować. Nasze
doświadczenia pokazują jednak, że osoby z niepełnosprawnościami są odcięte od szkoleń.
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Trzeba jednak nadmienić, że pewne specyficzne rodzaje szkoleń powinny być prowadzone w segregacji,
ponieważ dotyczą specyficznych umiejętności, zbędnych osobom bez niepełnosprawności. Dotyczy to na przykład
szkoleń z obsługi specjalistycznego sprzętu, czy utrwalania umiejętności czytania dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną.
Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, zabrania w
art. 8 ust 1 dyskryminowania ze względu na niepełnosprawność (obok innych cech) w dostępie do podejmowania
kształcenia zawodowego, w tym dokształcania, doskonalenia, przekwalifikowania zawodowego oraz praktyk
zawodowych.

Obszary kluczowe wsparcia edukacji w celu uwzględnia potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym
także dla pracowników branży HORECA w trakcie realizacji „Modelu Nowoczesnego Uczenia się Dorosłych
HORECA”:
1) Dostępność:


Dostęp do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii
i systemów informacyjno-komunikacyjnych;



Dostęp do innych urządzeń i usług powszechnie dostępnych i/lub powszechnie zapewnianych.

2) Edukacja:


Zapewnienie prawa do edukacji bez dyskryminacji i na równych zasadach;



Włączający system kształcenia;



Wprowadzenie racjonalnych usprawnień, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

3) Zatrudnienie:
•

Zapewnienie prawa osób z niepełnosprawnościami do pracy, na zasadzie równości z innymi
osobami;

•

Prawo do możliwości zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną lub przyjętą na
rynku pracy oraz w otwartym, integracyjnym i dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami
środowisku pracy;

•

Zapewnienie prawa do pracy, również dla tych osób, które staną się niepełnosprawne w okresie
zatrudnienia, poprzez podjęcie odpowiednich kroków, w tym na drodze ustawodawczej.

EVACO sp. z o.o, ul. Kapelanka 13/13A, 30-347 Kraków | NIP: 6780101316 | REGON: 350580816 | +48 501 059 753 | projekty@evaco.pl | www.evaco.com.pl

