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Szkolenie pn. „Jak być dobrym managerem restauracji?” 

Termin szkolenia: 8 – 9 listopada 2021 r., godz. 8:00 – 15:00 
Miejsce szkolenia: SteakHouse, ul. Krakowska 7, 39-200 Dębica 
Cena szkolenia: 1520 zł/1 osoba 
Dla kogo: Właścicieli restauracji oraz hoteli, szefów kuchni, pracowników restauracji, osób chcących zostać 
managerami restauracji. 
 
Szkolenie przeprowadzone zostanie:  

 Przez doświadczonego i profesjonalnego szkoleniowca, eksperta w swojej dziedzinie, P. Piotra Bassarę. 
 Na profesjonalnym sprzęcie, dostosowanym do specyfiki danego szkolenia. 
 W formie warsztatowej, zakładającej czynny udział uczestników oraz dużą liczbę godzin zajęć praktycznych. 
 W małych grupach, umożliwiających efektywną pracą i maksymalizację efektów szkoleń. 

 
W efekcie ukończenia szkolenia Uczestnicy uzyskają: certyfikat ukończenia szkolenia, potwierdzający nabycie 
kwalifikacji w obszarze zarządzania restauracją. 
 

Program warsztatów 
Dzień pierwszy 

Godziny Tematyka  
8:00-9:30  Otwieranie i prowadzenie restauracji: aspekty związane z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. 
9:30-9:45 Przerwa kawowa 

9:45-11:15  Kompetencje managera restauracji: organizacja działalności restauracji, planowanie i organizacja 
zatrudnienia. 

11:15-11:30 Przerwa kawowa 

11:30-13:00 
 Zarządzanie finansami w restauracji: optymalizacja działań, formy płatności i rozliczeń, dokumentacja 

rozliczeniowa i finansowa, wskaźnik i próg rentowności, zarządzanie kosztami, sposoby obniżana 
kosztów, system POS jako narzędzie zwiększające efektywność pracy. 

13:00-13:30 Przerwa obiadowa 
13:30-15:00  Food cost i kalkulacja potraw: prawidłowe przeprowadzanie wyliczeń, analiza wyniku, zastosowanie. 

 
Dzień drugi 

Godziny Tematyka 

8:00-9:30  Menu w restauracji: komponowanie menu dostosowanego do specyfiki restauracji, tworzenie 
receptur, rentowne dania, sezonowość. 

9:30-9:45 Przerwa kawowa 
9:45-11:15  Kontrola nad stanami magazynowymi, rotacje towaru: inwentaryzacja i gospodarka magazynowa. 

11:15-11:30 Przerwa kawowa 
11:30-13:00  Jak współpracować z szefem kuchni: rola szefa kuchni, podział obowiązków, delegowanie zadań. 
13:00-13:30 Przerwa obiadowa 

13:30-15:00 
 Jak motywować personel do pracy, jak zmieniać zadania, role pracowników restauracji: kary 

i nagrody, zachowanie wobec nadużyć pracowników, pozafinansowe motywowanie personelu, 
programy motywacyjne. 
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Szkolenie pn.  
„Jak być dobrym managerem restauracji?” 

poprowadzi: 

Piotr Bassara 
Właściciel, szef kuchni oraz szef wyszkolenia restauracji SteakHouse w Dębicy, 
nominowanej do Hermesów Poradnika Restauratora 2016 w kategorii Restauracja 
z tradycją. Juror techniczny w prestiżowych konkursach kulinarnych, m.in. 
w Konkursie Włoskiej Sztuki Kulinarnej „Arte Culinaria Italia”, czy w konkursie 
organizowanym w ramach Festiwalu Kuchni Greckiej Teo Vafidisa. Pasjonat 
gastronomii z 20 letnim doświadczeniem w branży. Z wykształcenia kucharz 
z dyplomem mistrzowskim, z zamiłowania szef kuchni specjalizujący się w mięsach. 
W USA ukończył Penn Foster College na kierunku Catering and Gourment Cooking.  
Doświadczenie zdobywał pracując m.in. w USA – określanych ojczyzną BBQ, jako: 
Szef kuchni w Restauracji „Alexander’s”, Munster (stan Illinois), Line chef 
w Restauracji „Green zebra”, Chicago. Ponadto pracował jako Sous chef i Szef 
wyszkolenia w „Chez Kristof” w Londynie, w prestiżowej restauracji z kuchnią 
francuską. Był również Szefem kuchni w Restauracji „Dwór na Wolicy” w Dębicy. Od 
11 lat prowadzi własną restaurację SteakHouse w Dębicy. Pomysłodawca 
i współtwórca marki sosów dedykowanych do mięs i burgerów. 
Znakomity, pełen zapału i charyzmy szkoleniowiec, doradca, mentor, szef kuchni, 
zarażający innych swoją pasją i zamiłowaniem do gotowania i prowadzenia 
restauracji. Nie osiada na laurach, cały czas pracuje nad rozwojem swojej 
działalności, zarówno w obszarze kulinarnym, jak i szkoleniowym. 

 
 

Kontakt w sprawie oferty: 
Magdalena Kusaj 

mkusaj@pap.rzeszow.pl 
tel. 880 382 131 

www.pap.rzeszow.pl 

 
Zapraszamy do współpracy! 

 

 


