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• Praca cukiernika polega przede wszystkim na 
produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, 
tortów, deserów, cukierków, pieczywa 
cukierniczego, lodów i elementów 
dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi 
powinny również posiadać walory wizualne. 
Cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz 
materiały z jakimi pracuje. Do jego obowiązków 
należy nadzór nad zaopatrzenie miejsca pracy we 
wszystkie niezbędne produkty, wybór 
najlepszych jakościowo składników, dbanie o 
urządzenia i narzędzia swojej pracy. 
 



Historia Cukiernistwa dla ciekawych 

• Ludzkość zna smak słodyczy od czasów prehistorycznych. Pochodził on z miodu 
wytwarzanego przez dzikie pszczoły, owoców, soku brzozy i soku klonowego. Pierwsze 
pieczywo pojawiło się w epoce neolitu, gdzie z ziarna zboża robiono pierwsze placki. W 
epoce brązu powstawały piece ceramiczne do wypieku placków i chleba. Z czasem do 
ciasta na pieczywo zaczęto dodawać miód, w ten sposób powstawało pierwsze pieczywo 
cukiernicze. Kolejnym ważnym krokiem było wykorzystanie trzciny cukrowej jako źródła 
cukru. W XI wieku powstała pierwsza w Europie szkoła cukiernicza założona w Salerno 
przez Arabów. Uczono w niej m.in. wytwarzania cukru z trzciny cukrowej, sporządzania 
soków i konfitur oraz lekarstw. Miód i cukier uważane były wtedy bowiem za lekarstwo. 
W XIII wieku zaczęto produkować pierniki, dzięki wykorzystaniu przypraw takich jak 
pieprz, cynamon, imbir, goździki, sprowadzanych z Dalekiego Wschodu, a podróżnik i 
odkrywca Marco Polo przywiózł z Chin przepis na lody, znane tam już 4 tys. lat. W XIV 
wieku opanowano produkcję jasnych gatunków mąki, co stało się przełomem w produkcji 
cukierniczej. W XVI wieku w Niemczech powstała pierwsza w Europie fabryka cukru z 
trzciny cukrowej, sprowadzono do Europy wanilię i ziarno kakao, a we Francji 
wyprodukowano pierwsze ciasto ptysiowe. W XVII wieku po raz pierwszy sporządzono 
bitą śmietanę, a w 1848 r. powstała pierwsza tabliczka czekolady. W XVIII wieku odkryto 
produkcję cukru z buraka cukrowego, w XIX wieku powstała pierwsza cukrownia. 



Gdzie można 
pracować ??? 

•  Znaleźć zatrudnienie można 
w  cukierniach, ciastkarniach, hotelach, 
restauracjach, zakładach przetwórstwa 
spożywczego produkujących ciasta i 
ciasteczka. Można też otworzyć własną 
działalność gospodarczą. 

 

 



• Po ukończeniu szkoły branżowej, 
technikum bądź kursu kwalifikacyjnego 
można przystąpić do egzaminu na 
cukiernika-czeladnika, a później mistrza. 
Podwyższanie kwalifikacji jest bardzo 
przydatne, ponieważ konkurencja na 
rynku jest duża. W związku z tym wiele 
placówek edukacyjnych organizuje kursy, 
które umożliwiają zdobycie 
odpowiednich kwalifikacji. Decydując się 
na jedno ze szkoleń, warto wnikliwie 
przeanalizować program nauczania. 



Dla tego zawodu 
ważne są : 

• Matematyka 

• Biologia 

• Chemia 

• Sporządzanie napojów i potraw 

• Cukiernictwo 

• Produkcja wyrobów 
cukierniczych 



Wykształcenie, wymagania 
psychofizyczne i zdrowotne 

• dokładność, cierpliwość oraz wrażliwość na 
kształty i kolory 

• dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, 
zręczność palców,  

• sprawność sensomotoryczna (zmysł smaku, 
wrażliwość węchowa i czucie dotykowe 
przydatne przy ocenie organoleptycznej 
surowców i półproduktów oraz ocenie 
wyprodukowanych wyrobów),  

• sprawność zmysłu dotyku (w formowaniu i 
dekorowaniu ciast) 

• ogólna wydolność fizyczna i sprawność 
ruchowa kończyn (praca stojąca i w ruchu),  

• podzielność uwagi (równoczesne 
nadzorowanie pracy pieców i 
przygotowywanie kolejnych wyrobów), 

 



• dobra pamięć, zdolność koncentracji uwagi, 

• wysoka kultura osobista, 

• odporność na stres 

• higiena osobista,  

•  dobra koordynacja, 

• estetyczny wygląd zewnętrzny i właściwa postawa ciała, 

•  uwagi na konieczność dbania o dużą liczbę sprzętu, mile widziane są 
uzdolnienia techniczne związane z konserwacją. 

• zmysł artystyczny, wyobraźnia i myślenie twórcze (przydatne przy 
tworzeniu procedur oraz dekoracji wyrobów cukierniczych), 

• podzielność uwagi (równoczesne nadzorowanie pracy pieców i 
przygotowywanie kolejnych wyrobów), 

 

 



Podstawowe narzędzia pracy 

• Cukiernik podobnie jak kucharz pracuje na 
urządzeniach kuchennych. Wiele deserów w ogóle 
nie ma racji bytu, jeśli nie mamy piekarnika czy 
lodówki, służąca do chłodzenia zimnych deserów. 
Ale oprócz tego cukiernik ma także inne gadżety, 
które wpływają na usprawnienie jego pracy a także 
na ostateczny wygląd deseru. Można tutaj mówić o 
specjalnych formach do ciast i ciasteczek, krajalnicy 
do jabłek, wałku czy też specjalnych rozwiązaniach, 
które będą umożliwiać wygodne porcjowanie 
owoców. Oczywiście owoce często pojawiają się w 
składzie różnych smakołyków, dlatego taka opcja na 
pewno będzie się przydawać. 



foremki do ciast, 
babeczek, 
rękawy 
cukiernicze, 
wałek, pomocne 
narzędzia 
cukiernicze, mini 
palnik 
cukierniczy, sitko 



Zakres obowiązków 
cukiernika 



Zapotrzebowanie na rynku 
pracy. 

• Zarobki cukierników są w dużej mierze 
zależne od wielkości zakładu oraz liczby 
zleceń. Na początku pensje nie są 
wygórowane. Wahają się od 2300 zł do 
2800 zł netto. Najlepiej opłacani 
cukiernicy zarabiają ponad 3500 zł 
netto. Mistrzowie cukiernictwa, którzy 
zdobyli sławę swoimi wypiekami i 
prowadzą własną działalność 
gospodarczą, mogą liczyć na spore 
sumy. 



Przeciwskazania 
zdrowotne. 

• Przeciwwskazaniem do 
wykonywania tego zawodu 
są alergie i choroby skóry. Praca 
cukiernika wymaga odporności na 
wysiłek, stąd potrzebna jest w tym 
zawodzie dobra kondycja 
wzrokowo - fizyczna oraz 
sprawność zmysłu smaku i węchu. 



DZiĘKUJĘ ZA OBEJRZENIE 
PREZENTACJI 
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Źródła inormacji 

• Cukiernik (slideshare.net) 

• Cukiernik-opis-zawodu-PL.pdf (dobrekadry.pl) 

• Cukiernik (praca.pl) 

• Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w pracy cukiernika - Portal BHP 
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