
Artur Jarczyński, który mówi o sobie: „ojciec trójki dzieci oraz dwunastu restauracji" (m.in. Jeff’s,

U Szwejka czy Der Elefant) przedstawia gotowy wzór matematyczny na sukces restauracji:  AxB

do potęgi X, gdzie A to jakość jedzenia, B – obsługa, a X to wystrój, atmosfera i pozostałe

czynniki. Jeżeli A lub B jest bliskie zeru, to całe równanie traci na wartości. Gotowy przepis na

sukces? Odpowiedź wydaje się prosta. Ale czy wszyscy właściciele biznesów restauracyjnych 

i gastronomicznych znają ten wzór? Czy są gotowi go zastosować? Co leży u podstaw takiego

podejścia do prowadzenia działalności gastronomicznej, skądinąd trudnej i często

niewdzięcznej, dającej radość i spełnienie, a czasem poczucie klęski i bezradności?

Jaki jest idealny pracownik?
Dekalog pracownika obsługi klienta/gościa.

ŁUT SZCZĘŚCIA CZY RECEPTA NA SUKCES? 
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NAJWIĘKSZY ATUT
RESTAURACJI:FACHOWY 
I UPRZEJMY PERSONEL
KELNERSKI

Próbując odpowiedzieć na wszystkie te

pytania, jako instruktor przedmiotów

zawodowych oraz nauczyciel w technikum

gastronomicznym, postanowiłem odwołać

się do podstawy programowej nauczania

zawodu. Renata Szajna i Danuta Ławniczak w

swoim podręczniku „Usługi gastronomiczne”

(WSiP, Warszawa 2015) jako największy atut

restauracji i jeden z najistotniejszych

elementów gwarantujących jej sukces

upatrują właśnie fachowy i uprzejmy personel

kelnerski, będący jednym ze współczynników

naszego równania. Jako najbardziej

pożądane cechy pracownika obsługi

wymieniane są: lojalność, umiejętność pracy

w zespole, odpowiednie kwalifikacje,

sumienność.  Już na etapie kształcenia

młodych adeptów gastronomii i hotelarstwa

autorzy podręczników kładą nacisk na

kwestie postawy i prezencji pracownika

obsługi, które decydują o pierwszym

wrażeniu gości  i w dużym stopniu wpływają

na ich pozytywną opinię o lokalu. Dodatkowo

przyszły gastronom może przeczytać, że

goście odwiedzający restaurację oczekują od

pracownika uprzejmej i fachowej obsługi, ale

jednocześnie oceniają jego wygląd

zewnętrzny, postawę i zachowanie. Postawę

pracownika obsługi przede wszystkim

powinna cechować naturalność, a ich gesty,      

zachowanie powinny być odbiciem ich

autentycznie przyjaznego nastawienia do

osób nas owiedzających. 

Radosław Fronc z sukcesem prowadzi na

krakowskim rynku gastronomicznym 11

restauracji i hotel (Bianca, Boccanera,

Boscaiola, Kogel-Mogel, La Campana, La

Grande Mamma, Mamma Mia, Szara Gęś,

The Spaghetti, Wesele, a także Fiorentina

zlokalizowana w najnowszej inwestycji, jaką

jest Balthazar Design Hotel). Zapytany na

jakie cechy zwraca uwagę u swoich

pracowników oraz czego od nich

bezwzględnie wymaga, odpowiedział: „Co do

koncepcji zawsze można pomylić się

biznesowo, jednak zawsze masz wyjść           

 z restauracji w lepszym samopoczuciu niż

przyszedłeś. Jak idziesz do kina to też chcesz

miło spędzić czas. Szukasz w tym ekstra

wartości. Czasami do tego, żeby ktoś poczuł

się znakomicie, nie potrzeba wielkiego

wyrafinowania i nie chodzi o białe rękawiczki

w serwisie. To kwestia tego, czy jesteśmy w

stanie skutecznie eliminować z biznesu ludzi,

którzy nie kochają innych, nie są

wystarczająco empatyczni, nie uśmiechają

się, nie są zainteresowani gościem. "



"BĄDŹ JAK GOSPODARZ,
KTÓRY PRZYJMUJE GOŚCI
W SWOIM WŁASNYM
DOMU"

Partnerem i aktywem do sukcesu jest

pracownik, który lubi siebie, jest

wyrozumiały, ma wysoką kulturę, czymś się

interesuje… Co to za atrakcja przyjść do

restauracji do kogoś, kto jest

nieempatycznym, genetycznym gburem,

zakochanym w sobie z wzajemnością. Jak

masz wtedy docenić jakiekolwiek jedzenie?”

Podczas licznych szkoleń o tematyce

związanej z obsługą gości jakie odbyłem

podczas mojej pracy zawodowej w branży

hotelarskiej i gastronomicznej, jedno

zapamiętałem najbardziej. Było to szkolenie

w jednym z gdańskich hoteli, które

prowadził doświadczony manager działu

gastronomii. Pamiętam, że będąc pod

wrażeniem jego wiedzy i postawy 

w stosunku do współpracowników i gości

hotelu, zapytałem jakie wskazówki może mi

dać, by praca w tym zawodzie dawała mi

jeszcze więcej satysfakcji. Niewiele myśląc

odpowiedział mi: „Traktuj gości w twojej

restauracji tak, jakbyś sam chciał być

przyjęty jako gość. Bądź jak gospodarz, który

przyjmuje gości w swoim własnym domu…

Zaproś ich do środka, zatroszcz się o ich jak

najlepsze samopoczucie, bądź do ich

dyspozycji podczas całej wizyty. Spełnij te

podstawowe wymagania, a cała reszta

przyjdzie sama.” To takie oczywiste,

pomyślałem wtedy.

Czy w  tych trudnych czasach dla branży w

jakich przyszło nam teraz funkcjonować,

czasach, gdzie trudno jest utrzymać nasze

działalności i stanowiska pracy, to takie

oczywiste dla każdego z nas? Czy wszyscy

właściciele restauracji, managerowie,

pracownicy obsługi potrafią już od

momentu wejścia gościa do

restauracji/lokalu/hotelu stworzyć atmosferę

ciepłego przyjęcia i powitania oraz

gościnności, która przecież w dużej mierze

decyduje o sukcesie naszej działalności?

Jako nauczyciel przedmiotów zawodowych

ideę gościnności wpajam swoim uczniom

już w najmłodszych klasach. Traktując ją

jako swoistą podwalinę pod podstawę

programową nakierowuję młode pokolenie

przyszłych właścicieli i prowadzących

zakłady gastronomiczne na właściwą drogę.

Moim celem jest sprawić, by już na początku

ścieżki kariery zawodowej byli wyposażeni 

w narzędzia pozwalające osiągnąć sukces. 

A moim marzeniem jest, aby każdy z moich

podopiecznych z powodzeniem z tych

narzędzi skorzystał. Poprzez pryzmat blisko

18-letniego doświadczenia na rynku

hotelarskim dostosowuję treści kształcenia

do oczekiwań pracodawców z branży

HoReCa.



WIZERUNEK
NASZEGO MIEJSCA
PRACY ZALEŻY
GŁÓWNIE OD NAS
SAMYCH

W swojej pracy zawodowej kieruję się

zasadami, jakie poznałem w czasie jej

trwania i przekazuję je wszystkim swoim

pracownikom oraz uczniom – przyszłym

pracownikom, właścicielom, menagerom

branży HoReCa. „Wizerunek naszego miejsca

pracy zależy głównie od nas samych.

Nieskazitelną prezencją, nienagannym

zachowaniem i postawą oraz

indywidualnym podejściem do gościa nada-

jemy prawidłowe oblicze naszemu miejscu

pracy” - mogłem przeczytać w jednej 

z instrukcji prawidłowej postawy pracownika

obsługi. Ta sama instrukcja podaje kilka zasad,

które śmiało mogę nazwać „DEKALOGIEM”

pracownika obsługi gości: 

- bądź zawsze uśmiechnięty, 

- bądź uprzejmy, a sprawisz, że gość poczuje

się mile widziany, 

- używaj pierwszy zwrotów grzecznościowych:

dzień dobry, proszę, dziękuję, do widzenia,

miłego dnia,

- bądź zawsze pomocny,

- bądź zainteresowany obecnością gościa,

- bądź dyskretny, 

- stój prosto na swoim stanowisku, 

- Twoja profesjonalna postawa upewni gościa 

o Twoich kompetencjach zawodowych, 

- używaj zawsze odpowiedniego słownictwa 

 w stosunku do gości jak i swoich kolegów, 

- nie prowadź pogawędek z kolegami 

w obecności gościa. 

Ten zbiór podstawowych wytycznych              

 w procesie budowania wizerunku i jakości

obsługi  w naszych miejscach pracy powinien

przyświecać każdej działalności związanej z

obsługą gości/klientów. Zachęcam do refleksji

i próby odpowiedzi na pytanie: Czy mój

współpracownik/kierownik/podwładny ma

wpływ na stworzenie idealnej receptury na

sukces naszej działalności, czy miejsca pracy?

W obecnej sytuacji, gdzie każdy gość jest na

wagę złota dla każdego biznesu hotelarsko-

gastronomicznego warto odświeżyć,

przypomnieć sobie wiedzę, która pozwoli nam

skutecznie o tego gościa zawalczyć i sprawić,

by wrócił ponownie.
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