
PODSTAWY HOLTELARSTWA 

MATERIAŁ DO ZREALIZOWANIA OD 18.03. – 25.03.2020 

DOKOŃCZYĆ  POD OSTATNIM TEMATEM  „Stanowiska pracy w pionie 
pobytowym hotelu.” 

Dyrektor sprzedaży/Revenue Manager / Yield Manager 

• współpracuje ściśle z kierownikiem ds. rezerwacji, z działami sprzedaży i 
konferencji i bankietów, 

• jest odpowiedzialny za obsługę systemów rezerwacyjnych, w których 
aktualizuje i nieustannie analizuje dane (wskaźniki obłożenia i ceny w 
określonym czasie), 

• odpowiada za optymalne obłożenie za najlepszą cenę, 
• na podstawie rocznego obłożenia oraz średniej ceny za pokój bierze udział w 

tworzeniu budżetu pionu pobytowego hotelu, 
• sporządza prognozy i statystyki. Podlega bezpośrednio Rooms Division 

Managerowi. 

Koordynator ds. pobytów grupowych/ Coordinator of group stays 

• pracuje w dziale rezerwacji, 
• obsługuje tylko rezerwacje grupowe, które w zależności od wielkości hotelu 

zaczynają się one od już od 5-10 pokoi. 

Kierownik ds. technicznych/ technical manager 

• dba o prawidłowe funkcjonowanie wszystkich instalacji technicznych i 
urządzeń znajdujących się w hotelu, 

• podlega Rooms Division Managerowi lub dyrektorowi hotelu, 
• wykonuje prace naprawcze i konserwatorskie, współpracuje z zewnętrznymi 

firmami serwisowymi, usuwa usterki, naprawia sprzęt hotelowy, 
• wdraża przepisy przeciwpożarowe i szkoli pozostałych pracowników hotelu z 

zakresu ich przestrzegania. 

Specjalista ds. guest relations/ Guest Relation Officer / Manager 

• w zależności od wielkości hotelu występuje w hotelu samodzielne stanowisko 
Specjalisty ds. Guest Relation lub zespół, który jest prowadzony przez Guest 
Relation Managera, 

• Zakres obowiązków jest bardzo szeroki: 

- powitanie i opieka nad gośćmi, 

-przyjmowanie szczególnych życzeń gości,  

-koordynacja przyjazdów VIP-ów, 

-organizowanie czasu wolnego gości. 



Kierownik służby pięter / Executive Housekeeper 

• jest odpowiedzialny za czystość w pokojach jak i w częściach wspólnych (sale 
konferencyjne, restauracje, bary, hole, korytarze, SPA) w całym hotelu, a 
także za pralnię, 

• organizuje i nadzoruje pracę pokojowych, prowadzi ewidencję wyposażenia 
pokoi, 

• dba o należyty zapas środków czystości i bielizny pościelowej, 
• ściśle współpracuje z działami technicznym i recepcji, 
• podlega dyrektorowi lub Rooms Division Managerowi, 
• wspólnie z florystą troszczy się o dekoracje kwiatowe i zieleń zarówno w 

samym hotelu jak i wokół niego. 

Inspektor piętra / Floor Supervisor 

• jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości pokoi i części wspólnych na 
powierzonych piętrach, 

• nadzoruje podległe pokojówki, 
• podlega kierownikowi służby pięter. 

Pokojówka / pokojowy (charwoman/charman) 

• jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości pokoi i części wspólnych na 
powierzonych piętrach, 

• nadzoruje podległe pokojówki, 
• podlega kierownikowi służby pięter. 

Portier / Bellboy/ Doorman 

• pomaga gościom w transporcie bagaży, 
• parkuje samochody, 
• otwiera drzwi, 
• wspiera pokojówki w cięższych pracach porządkowych jak wywożenie wózków 

z brudną pościelą do pralni, zaopatrywanie poszczególnych pięter w pościel, 
ręczniki, przybory toaletowe itp., 

• wykonuje drobne prace porządkowe w holu recepcyjnym. 

Kamerdyner / Butler  

• czyszczenie i prasowanie ubrań, budzenie gości, podawanie im posiłków 

TEMAT: Stanowiska pracy w pionie sprzedaży i marketingu w hotelu. 

Kierownik ds. bankietu/ kierownik sprzedaży/Banquet Manager / Convention 
Sales Manager 

• planuje, organizuje i przeprowadza imprezy bankietowe: konferencje, 
seminaria, bankiety, gale itp., 

• oprócz aktywnej sprzedaży jest odpowiedzialny wspólnie z kierownikiem 
sprzedaży i marketingu za kompleksowe przygotowanie oferty, 



• w bezpośredniej rozmowie z klientem wsłuchuje się w jego sugestie, 
oczekiwania i propozycje, 

• w ścisłej współpracy z kierownikiem gastronomii ustala propozycje menu, 
• w kooperacji z działem technicznym precyzuje szczegóły techniczne, 
• dba o prawidłowe wystawienie rachunków i rozliczenie imprezy z klientem, 
• buduje oraz podtrzymuje długofalowe relacje z klientami. 

 Kierownik ds. sprzedaży i marketingu/Sales & Marketing Manager 

• podlega mu cały dział sprzedaży i marketingu. 
• jest odpowiedzialny za osiąganie najwyższych możliwych przychodów ze 

sprzedaży pokoi oraz konferencji i bankietów, w tym celu wyznacza 
realistyczne cele sprzedaży dla hotelu i daje gwarancję ich osiągnięcia, 

• odpowiada za kontakty z biurami podróży, liniami lotniczymi, klientami 
korporacyjnymi, 

• uczestniczy w tragach i imprezach branżowych, 
• obserwuje aktualne trendy rynkowe, na podstawie których formułuje strategię 

sprzedaży, 
• posiada wiedzę o konkurencji i jest poinformowany o jej działaniach, dzięki 

czemu wyprzedza jej ruchy, 
• jest odpowiedzialny za kontrolę wszystkich wydatków działu sprzedaży i 

marketingu oraz za możliwą redukcję kosztów, 
• podlega bezpośrednio dyrektorowi hotelu. 

 Specjalista ds. sprzedaży i marketingu/expert 

• odpowiada za sprzedaż oraz współuczestniczy w opracowaniu i wdrażaniu 
działań marketingowych hotelu, 

• pielęgnuje kontakty z dotychczasowymi klientami i aktywnie pozyskuje nowych 
klientów, najczęściej poprzez telemarketing, 

• na stanowisku tym wymagana jest wysoka inicjatywa własna, talent i 
zamiłowanie do sprzedaży, 

• podlega kierownikowi ds. sprzedaży i marketingu. 

TEMAT: Stanowiska pracy w pionie gastronomicznym hotelu. 

Kierownik Gastronomii (F&B Manager/food service manager) 

• jest odpowiedzialny za cały pion gastronomii tj. zarówno za restaurację, bar, 
kawiarnię, room-service, catering, jak również za kuchnię, 

• sporządza i kontroluje budżet swego działu, odpowiada za organizację pracy i 
szkolenia, 

• rekrutuje nowych i motywuje dotychczasowych pracowników, 
• podlega bezpośrednio dyrektorowi hotelu-często obsadzany w roli Duty 

Managera. 

Szef serwisu hotelu/ Maître de Hotel 

• jego praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością w zakresie budowania i 
wzmacniania pozytywnego wizerunku miejsca, w którym pracuje, 



• kontroluje obsługę kelnerską i barmańską we wszystkich działach gastronomii 
znajdujących się w hotelu, 

• wita gości przy wejściu, wskazuje im ich miejsca przy stole oraz dba o 
sprawny przebieg obsługi podczas posiłków, bankietów i przyjęć, 

• podlega kierownikowi ds. gastronomii, jego bezpośrednimi podwładnymi są 
kierownicy restauracji, barów i kawiarni, room-service'-u. 

Kierownik restauracji/ restaurant manager 

• kierownik restauracji odpowiada za obsługę kelnerską w podległym lokalu, 
• powinien dysponować wysokorozwiniętą umiejętnością rozpoznawania i 

zaspokajania potrzeb gości, gdyż jego praca wiąże się często z doradzaniem i 
utwierdzaniem w prawidłowym wyborze potraw i napojów, 

• bardzo ważną w tej pracy jest umiejętność obserwacji, szybkiego wyciągania 
wniosków oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów, 

• nadzoruje przygotowanie sali z uwzględnieniem pory dnia i rodzaju imprezy, 
• w zależności od wielkości i struktury hotelu jego bezpośrednim przełożonym 

jest Maitre de Hotel lub kierownik gastronomii, 
• jego podwładnymi są kelnerzy, bufetowi, pomoce kelnerskie. 

Kierownik zmiany gastronomii/ F&B supervisor 

• współzarządza działem w fazie pre – opening (efektywne otwarcie hotelu), 
• współtworzy standardy obsługi i procedur pracy działu gastronomii (F&B) oraz 

strukturę organizacyjną działu, 
• szkoli personel i bierze udział w rekrutacji nowych pracowników, 
• współtworzy z szefem kuchni kartę menu, 
• przygotowuje i koordynuje realizację bankietów i konferencji, 
• współpracuje z działem sprzedaży. 

Kontroler kosztów/F&B (Cost) Controller 

• ściśle współpracuje zarówno z działem gastronomii jak i z 
księgowością/controllingiem, 

• do jego głównych zadań należy gospodarka towarowa - zakupy, przyjmowanie 
dostaw, magazynowanie i uzupełnianie zapasów, comiesięczna 
inwentaryzacja zapasów, 

• wyszukuje źródła zaopatrzenia, nawiązuje kontakty z dostawcami, z którymi 
zawiera ustne lub pisemne umowy, 

• dokładnie sprawdza i księguje wartość przyjmowanego towaru, 
• na bieżąco kontroluje stan zapasów oraz zapotrzebowanie na poszczególne 

produkty, 
• kontroluje jakość dostarczanych produktów i ich termin przydatności do 

spożycia, 
• przeprowadza kalkulację i rozliczenia produkcji gastronomicznej. 

Kelner/ Waiter/Commis de Rang / Demichef de Rang / Chef de Rang 

 Commis de Rang (kelner bez doświadczenia), 



Demichef de Rang (z niewielkim doświadczeniem), 

Chef de Rang (z dużym doświadczeniem). 

• restauracja podzielona jest na strefy zwane rewirami, każdy z tych rewirów 
znajduje się pod nadzorem Chefa de Rang, 

• podstawowym zadaniem kelnera jest odpowiednie przygotowanie restauracji 
lub swojego rewiru do obsługi gości (nakrycie stołów, przygotowanie 
sztućców, szkieł i naczyń), 

• doradzanie gościom w zakresie doboru potraw i napojów, udzielanie 
wyczerpujących informacji na temat składu potraw i sposobów ich 
przyrządzenia, 

• przyjmowanie zamówień od gości oraz wydawanie zleceń dla kuchni, 
• serwowanie zamówionych potraw, zmiana nakryć, sprzątanie ze stołów, 
• sporządzanie rachunków, inkasowanie należności. 

 Barista 

•  zajmuje się wybieraniem, parzeniem oraz podawaniem kawy, 
• parzenie kawy to sztuka, rytuał, spektakl, 
• na ostateczny wynik jego pracy składa się wiele czynników: odpowiednio 

dobrana mieszanka ziaren kawy, sposób jej przechowywania, stopień 
zmielenia, czas parzenia, odpowiednia temperatura i ciśnienie wody w 
ekspresie, 

• oprócz perfekcyjnie zaparzonej kawy barista powinien również opanować 
sztukę tworzenia rysunków za pomocą mleka na powierzchni kawy, aby miała 
ona nie tylko niepowtarzalny smak i aromat, ale również wygląd. 

Barman 

•  powinien posiadać dużą wiedzę na temat alkoholi oraz miksologii 
barmańskiej, 

• do jego zadań należy sporządzanie napojów mieszanych alkoholowych i 
bezalkoholowych, parzenie kawy i herbaty, sporządzanie i serwowanie 
przekąsek, sałatek i deserów, 

• powinien być również dobrym psychologiem, posiadać wysoką kulturę 
osobistą, takt i umiejętność nawiązywania przyjaznego kontaktu z gośćmi, 
którzy powierzają mu niekiedy najbardziej osobiste zwierzenia. 

Sommelier 

•  Sommelier zwany w Polsce "kelnerem od win", 
• pracuje w restauracjach i hotelach wyższej kategorii, 
• jest to wykwalifikowany kelner specjalizujący się w podawaniu i doradzaniu 

gościom przy wyborze odpowiedniego wina do posiłku, 
• powinien posiadać doskonałą znajomość gatunków, roczników, aromatów i 

smaków win oraz regionów ich pochodzenia, 
• oprócz obsługi gości odpowiada również za skompletowanie 

restauracyjnej/hotelowej piwniczki w odpowiednie gatunki win, dba o 
prawidłowe przechowywanie wina, sporządza i aktualizuje karty win. 



Szef kuchni / Chef de cuisine 

•  nadzoruje i koordynuje pracę personelu kuchni oraz sporządza jadłospisy i 
karty dań, 

• samodzielnie dobiera współpracowników, dostosowuje menu do rodzaju i 
gustu konsumenta, do warunków zaplecza kuchennego, do kwalifikacji i ilości 
personelu, 

• wprowadza nowości kulinarne, zmieniając kartę dań zgodnie z porami roku, 
• wybiera rodzaj i jakość surowców oraz ich dostawców, realizuje pomysły 

kulinarne według własnego smaku, poczucia estetyki, zgodnie z nowymi 
trendami zachowując lokalne tradycje i przyzwyczajenia smakowe, 

• ma rzeczywisty wpływ na charakter lokalu gastronomicznego poprzez 
utożsamianie dobrej i oryginalnej kuchni z własnym nazwiskiem w karcie 
menu, 

• w zależności od struktury hotelu podlega bądź kierownikowi gastronomii, bądź 
bezpośrednio dyrektorowi hotelu. 

Zastępca szefa kuchni/ Sous Chef 

• zarządza pracą kucharzy pod nieobecność szefa, 
• posiada znajomość zapotrzebowania racji żywnościowych dla organizmu, 

tworzy i przelicza receptury, 
• śledzi na bieżąco zmieniające się nawyki żywieniowe i potrzeby przyszłych 

konsumentów, 
• kontroluje higienę i porządek w kuchni oraz na zapleczu, 
• odpowiada za przeszkolenie swoich pracowników, dla których ustala również 

grafik pracy i terminy urlopów. 

Kucharz / Cuisiner 

•  sporządza różne grupy i asortymenty potraw, ciast, napojów i deserów 
według ustalonych norm i receptur gastronomicznych, 

• właściwie dobiera surowce i półprodukty, które wykorzystuje do 
przygotowywania potraw, dokonuje ich jakościowej oceny i wykonuje obróbkę 
ręczną, mechaniczną i termiczną surowców, 

• porcjuje i dekoruje przygotowywane potrawy oraz je wydaje, 
• potrawy powinny być tak przygotowane, aby miały estetyczny i apetyczny 

wygląd, 
• stosuje zasady bezpieczeństwa jakości zdrowotnej żywności, 
• utrzymuje na bieżąco czystość i porządek na stanowisku pracy, 
• przestrzega przepisy sanitarne oraz podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• podlega szefowi kuchni lub jego zastępcy, 
• nadzoruje pracę młodszych kucharzy (Commis de Cousine) oraz pomocy 

kuchennych (stewardów). 

Młodszy kucharz/ Commis de Cuisine 

•  pierwsze stanowisko pracy kucharza, bezpośrednio po ukończeniu nauki 
zawodu, 



• pracuje pod okiem starszych kucharzy, często wykonując tylko jeden składnik 
menu, 

• odpowiada za sprzęt kuchenny na swoim stanowisku pracy. 

Pomoc kuchenna / Steward 

•  wykonuje różne czynności związane z przygotowaniem i wstępną obróbką 
artykułów spożywczych, które są używane przez kucharza do sporządzania 
dań i posiłków, 

• utrzymuje czystość naczyń, narzędzi, stołów, blatów oraz pomieszczeń 
kuchennych i zaplecza gastronomicznego. 

 


