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Powitanie 

 

Szanowne Czytelniczki i szanowni Czytelnicy, 

 

zdecydowali się Państwo na zdobycie zawodu w branŜy hotelarskiej i gastronomicznej. 

Mogę Państwu tylko pogratulować tego wyboru. Praca w naszej branŜy oznacza ciekawe i 
urozmaicone miejsce pracy. Specyfika tej pracy polega na ciągłym kontakcie z ludźmi z 
całego świata. Wraz z rosnącą mobilnością obywateli, zwłaszcza w Unii Europejskiej, wzrasta 
zapotrzebowanie na usługi w gastronomii, hotelarstwie i turystyce. Powstają nowemiejsca 
pracy w kraju i w regionie, które nie dają się przenieść w inne miejsca. BranŜa ta oferuje dobre 
moŜliwości zrobienia kariery bez posiadania dypolmu szkoły wyŜszej. 

Niemcy to kraj posiadający klasyczny tzw. dualny system kształcenia zawodowego, ceniony 
do dziś na całym świecie i uznawany za wzorcowy. 

Dotyczy to zwłaszcza niemieckiej branŜy hotelarskiej.  

Doświadczeni menedŜerowie znanych hoteli we wszystkich zakątkach świata przeszli tę 
szkołę. 

Nauka i praca w Niemczech wymaga zapoznania się z niemieckimim systemem wartości i 
cnót oraz jego akceptację. 

Pracowitość, dyscyplina, porządek, punktualność, otwartość, zdolność do pracy w zespole i 
tolerancja to cechy bardzo cenione w tym kraju. 

„Ohne Fleiß - kein Preis“ (Bez pracy nie ma kołaczy) – tak mówi niemieckie przysłowie. 

 

Jeśli są Państwo otwarci na nowe, moŜe nawet nieznane, jeśli się Państwo chętnie uczą, 
równiez języka niemieckiego, wykazują/wykazą Państwo zaangaŜowanie, to niezaleŜnie od 
tego, skąd Państwo przybędą, wszystkie drzwi i drogi będą stały tutaj dla Państwa otworem. 

 

Oby wszystkim pracowitym sprzyjało szczęście. 

 

Serdecznie witamy i Ŝyczymy wielu sukcesów! 
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Uwaga, to typowo niemieckie! Stereotypy na temat Niemiec 

Staraliśmy się zebrać najwaŜniejsze informacje o naszym kraju i przedstawić je w jak 
najkrótszej formie. Wiele musieliśmy przy tym pominąć. Podane tutaj informacje nie mogą być 
kompletne. Mają jedynie słuŜyć jako wskazówki i sugestie. 

Całkiem szczerze, czy nie słyszeli Państwo juŜ kiedyś podobnych zdań: 

� Niemcy to duŜy i bogaty kraj. Wszystko jest czyste, dobrze zorganizowane i 
perfekcyjne. 

� Niemcy są pilni, zdyscyplinowani i zawsze punktualni. Chętnie jedzą kiełbasę i 
kiszoną kapustę (z tego powodu otrzymali od Brytyjczyków przydomek “The 
Krauts“ - ale nie tylko dlatego).  

� Niemcy piją duŜo piwa. Niektórzy męŜczyźni noszą skórzane spodnie. 

� JeŜdŜą szybkimi samochodami i tym samochodom dowierzają często bardziej 
niŜ swoim Ŝonom!!! Przynajmniej jest o tym mowa w jednej piosence.  

� Niemcy, no cóŜ, uŜywają często teŜ takich słów jak uwaga (Achtung), 
zabronione (verboten) lub gorzej „surowo zabronione“ (“streng verboten“). Są 
po prostu nieco pozbawieni humoru i nudni. 

Przyznajemy, Ŝe zebraliśmy tutaj naraz stare i nowe stereotypy, które są w kaŜdym razie dość 
Ŝywotne.To wszystko bzdura! Czy moŜe jest jednak w tym odrobina prawdy? 

MoŜe w przyszłości będą Państwo mieszkać i pracować w tym kraju. Ta publikacja ma słuŜyć 
Państwu pomocą na początku pobytu w Niemczech. Proszę się zapoznać z tym krajem bez 
uprzedzeń, tak jak ten kraj bez uprzedzeń przyjmie Państwa u siebie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Niemcy - kraj i ludzie  

Pozycja Niemiec w Unii Europejskiej  

Republika Federalna Niemiec licząca prawie 82 miliony mieszkańców jest najbardziej 
zaludnionym krajem Unii Europejskiej. NaleŜy ona do grupy krajów załoŜycielskich UE 
zrzeszającej dzisiaj 27 krajów. Republika Federalna Niemiec jest członkiem NATO, ONZ oraz 
grupy krajów najbardziej rozwiniętych, tzw. grupy G8, których reprezentanci spotkali się w 
czerwcu 2007 roku w nadbałtyckim kąpielisku Heiligendamm. Pod względem Produktu 
Krajowego Brutto (PKB) Niemcy stanowią trzecią co do wielkości gospodarkę narodową na 
świecie, po USA i Japonii. Jednak niebawem ich miejsce mogą zająć Chiny. 

Niemcy - struktura terytorialna, krajobrazy i regiony 

Republika Federalna Niemiec składa się z 16 krajów związkowych. Stolicą Federacji jest 
Berlin (patrz „Polityka“). Powierzchnia Niemiec obejmuje nieco ponad 357 000 km 
kwadratowych. śaden inny kraj w Europie nie graniczy z tyloma krajami co Niemcy. Jego 
sąsiedzi to: Polska, Czechy, Austria, Szwajcaria, Francja, Luksemburg, Belgia, Holandia i 
Dania. 

Niemcy są pięknym krajem, bogatym pod względem krajobrazowym oraz pełnym wdzięku. 
Przemierzając ten kraj od Alp na południu aŜ do Niziny Niemieckiej na północy i wybrzeŜy 
Morza Północnego i Bałtyku napotykamy róŜnorakie regiony i krajobrazy. Są tu łańcuchy 
Średniogórza i urocze doliny pokryte ciemnymi lasami iglastymi i jasnymi lasami liściastymi, 
poprzecinane strumieniami i rzeczkami. Są tu teŜ duŜe szlaki wodne takie jak Ren, Dunaj, 
Łaba i Odra, stoki z winnicami, pagórki i łąki, duŜe miasta i aglomeracje przemysłowe, małe 
idylliczne miasteczka ze starymi domami z pruskim murem oraz czyściusieńkie wioski z 
dumnie wznoszącymi się zamkami i pałacami. A poza tym spotykamy bardzo róŜnych ludzi 
posługujących się swoimi bardzo róŜniącymi się dialektami, pielęgnujących róŜne tradycje i 
obyczaje. 

Krótkie spojrzenie wstecz - nieco niemieckiej historii  

W odległych czasach tereny dzisiejszych Niemiec były zasiedlone przez plemiona germańskie 
i celtyckie. Rzymianie docierali do Niemiec do V wieku n.e. Wtedy dotarli aŜ na południe i 
południowy zachód dzisiejszych Niemiec. Takie miasta jak Trewir (Trier), Kolonia (Köln) czy 
teŜ Moguncja (Mainz) zostały załoŜone przez Rzymian. To właśnie oni przynieśli ze sobą 
sztukę uprawy winorośli. (Nie zaszkodzi wiedzieć o tym, kiedy się serwuje gościowi smakowite 
wino mozelskie.) 

W VII w. na terenie dzisiejszych wschodnich Niemiec pojawiły się plemiona słowiańskie. W 
962 roku król Otton I został ukoronowany w Rzymie na pierwszego niemieckiego cesarza. 
Mówiło się o “Świętym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego“. Istniało ono do 1806 
roku. Tworzyło je kilka większych państw, ale przede wszystkim feudalne małe państwa i 
państewka. Pozycja polityczna cesarzy była słaba. Niemcy pozostawały pod względem 
politycznym przez stulecia barwnym zlepkiem małych państewek nie posiadającym centralnej 
władzy państwowej, jaka wytworzyła się dosyć wcześnie w takich krajach jak Anglia czy 
Francja. 
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To tego rozdrobnienia terytorialnego i politycznego doszło jeszcze rozdrobnienie pod 
względem religijnym. 

W latach 1618 -1648 w Niemczech szalała wojna trzydziestoletnia. Była to najbardziej krwawa 
wojna religijna w Europie, po okresie reformacji zainicjowanej przez Marcina Lutra - ojca 
niemieckiego protestantyzmu, tłumacza Biblii na język niemiecki, który w roku 1517 przybił na 
drzwiach kościoła zamku w Wittenberdze słynne tezy. 

Ogólnie mówiąc, odtąd północne Niemcy są przewaŜnie protestanckie, a południe przewaŜnie 
katolickie. Spustoszenia wojny trzydziestoletniej doprowadziły Niemcy do znacznego 
zahamowania rozwoju. 

W XVII i XVIII w. powstały większe państwa rządzone absolutystyczne. Prusy pod rządami 
króla Fryderyka II (stary Fritz) stały się silne i zaczęły wpływać na losy Europy. W marcu 1848 
r. doszło w Niemczech do zamieszek rewolucyjnych. Mieszczanie, rzemieślnicy, studenci i 
zwykli ludzie próbowali wywalczyć u króla Prus i innych feudalnych władców więcej swobód i 
praw demokratycznych. W Berlinie doszło do walk na barykadach. Pruskie wojska stłumiły 
rewolucję marcową. Europa jest kontynentem, na którym przez stulecia prowadzono wojny 
siejące spustoszenia. Niemcy z racji swojego połoŜenia w środku Europy często były teatrem 
wojny.  

W latach 1870/1871 doszło do wojny niemiecko-francuskiej. Jej zwycięzca, pruski król 
Wilhelm I kazał się ogłosić w sali lustrzanej Wersalu niemieckim cesarzem. Rok 1871 to rok 
utworzenia Rzeszy Niemieckiej. Pierwszym kanclerzem Rzeszy został Otto von Bismarck. 

W następnych latach nastąpił w Niemczech rozkwit gospodarki i nauki. Ten rozwój został 
przerwany w 1914 r. przez wybuch I wojny światowej. Była to pierwsza wojna w historii świata 
prowadzona za pomocą wysoko rozwiniętych i produkowanych na skalę przemysłową 
środków raŜenia, w tym za pomocą gazu trującego. Zakończyła się poraŜką Niemiec. śycie 
straciło ponad 10 mln. ludzi, w tym 2 mln. niemieckich Ŝołnierzy. W Niemczech zapanowały 
głód i nędza. Rezultatem niemieckiej poraŜki był rozpad cesarstwa niemieckiego w czasie 
rewolucji listopadowej w 1918 r. Cesarz Wilhelm II uciekł do Holandii. 

W miejsce cesarstwa powstała w Niemczech republika. Była ona słaba politycznie i przeszła 
do historii pod nazwą Republiki Weimarskiej. W roku 1933 władzę w Niemczech przejęli 
narodowi socjaliści (naziści) i bardzo szybko utworzyli dyktaturę faszystowską. Pierwszym 
krokiem było prześladowanie przeciwników politycznych, t.j. socjaldemokratów, komunistów, 
działaczy związkowych i wszelkich oponentów. Dziesiątki tysięcy ludzi zostało zamkniętych w 
obozach koncentracyjnych. Zaczęło się prześladowanie śydów, które zakończyło się planową 
zagładą europejskich śydów w obozach zagłady takich jak Auschwitz. 

Hitler otwarcie przygotowywał wojnę. We wrześniu 1939 r. napadem na Polskę rozpoczęła się 
II wojna światowa. PogrąŜyła ona duŜą część Europy w nieznanych dotąd cierpieniach i 
doprowadziła do wielkich zniszczeń. Niemieccy faszyści szczególnie okrutnie postępowali w 
krajach wschodniej Europy takich jak Polska i ówczesny Związek Radziecki ( Rosja, Białorus i 
Ukraina i inne dziesiejsze suwerenne kraje). 

O ile na początku II wojny światowej, w trakcie której tzw. koalicja antyhitlerowska (Związek 
Radziecki, Anglia, USA, Francja) walczyła przeciwko Niemcom, niemieckie bombowce 
zniszczyły takie miasta jak Warszawa czy Coventry, tak później ten terror obrócił się 
przeciwko Niemcom. Wiele niemieckich miast zostało zniszczonych przez bombowce 
brytyjskie i amerykańskie. Drezno jest najsłynniejszym przykładem tego bezsensownego 
zniszczenia. Faszystowskie Niemcy zostały zwycięŜone. 8-go maja 1945 r. w Berlinie miała 
miejsce bezwarunkowa kapitulacja. Niemcy i duŜa część Europy leŜały w gruzach. II wojna 
światowa trwała prawie 6 lat i kosztowała Ŝycie 55 mln. ludzi. 

Po wojnie zwycięskie państwa spotkały się na słynnej konferencji w Poczdamie. Niemcy 
utraciły sporą część swojego terytorium i zostały podzielone na cztery strefy okupacyjne.  



8 

Na terenie stref podległych trzech zachodnim aliantom powstała w 1949 r. Republika 
Federalna Niemiec, a w strefie radzieckiej Niemiecka Republika Demokratyczna. Niemcy były 
podzielone. Europa była podzielona. Przez środek Niemiec przebiegała granica między 
oboma duŜymi światowymi obozami politycznymi. Mówiło się o śelaznej Kurtynie. W 1961 r. 
Berlin został przedzielony murem. 

Dopiero pokojowa rewolucja w krajach bloku wschodniego jesienią 1989 r. jak i w NRD 
zakończyła zimną wojnę w Europie oraz 3-go października 1990 r. doprowadziła wreszcie do 
zjednoczenia Niemiec. 

Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec 

Ustawa Zasadnicza (GG - Grundgesetz) to konstytucja Republiki Federalnej Niemiec. Została 
uchwalona w roku 1949, roku utworzenia Republiki. W preambule jest min. mowa o tym, Ŝe 
Niemcy chcą jako równoprawny człon zjednoczonej Europy słuŜyć sprawie pokoju na świecie. 

 

Der deutsche Reichstag (Sitz des Bundestages) 

To oświadczenie pokazuje, Ŝe autorzy konstytucji wyciągnęli wnioski z najnowszej okrutnej 
historii Niemiec i biorą odpowiedzialność za cierpienia, na jakie faszyzm skazał narody Europy 
(hitlerowski reŜim nazistowski lat 1933 -1945). 

Artykuł 1 mówi:   
„Godność człowieka jest nienaruszalna. Jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem całej 
władzy państwowej.  

Artykuł 2 objaśnia:   
Naród niemiecki uznaje przeto nienaruszalne i niezbywalne prawa człowieka za podstawę 
kaŜdej wspólnoty ludzkiej, pokoju i sprawiedliwości na świecie. 

W kolejnych artykułach sformułowane zostały prawa podstawowe: Prawo do swobodnego 
rozwoju swojej osobowości; Wszyscy ludzie są równi wobec prawa; MęŜczyźni i kobiety są 
równouprawnieni. 
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Artykuł 3, ustęp 3:  
Nikt nie moŜe być dyskryminowany ani uprzywilejowany ze względu na płeć, urodzenie, rasę, 
język, strony rodzinne i pochodzenie, wyznanie, poglądy religijne lub polityczne. Nikt nie moŜe 
być dyskryminowany z powodu swojej niepełnosprawności. 

Federalny Sąd Konstytucyjny jako niezaleŜny organ konstytucyjny ma za zadanie ochronę 
praw podstawowych oraz systemu politycznego i państwowego, jak teŜ ich dalszy rozwój. 

Kraje związkowe - partie polityczne 

Republika Federalna Niemiec jest zgodnie z konstytucją, nazywaną w Niemczech ustawą 
zasadniczą (Grundgesetz, GG), artykuł 20: „demokratycznym, socjalnym państwem prawa o 
strukturze federalnej“. 

Składa się z 16 krajów związkowych: 

 Szlezwik-Holsztyn (Schleswig-
Holstein) 

 Hamburg 

 Brema (Bremen) 

 Dolna Saksonia (Niedersachsen) 

 Północna Nadrenia-Westfalia 
(Nordrhein-Westfalen) 

 Hesja (Hessen) 

 Nadrenia-Palatynat (Rheinland-
Pfalz) 

 Saara (Saarland) 

 Bawaria (Bayern)  

 Badenia-Wirtembergia (Baden-
Württemberg) 

 Berlin 

 Saksonia (Sachsen) 

 Turyngia (Thüringen) 

 Saksonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt) 

 Meklemburgia-Pomorze Przednie 
(Mecklenburg-Vorpommern) 

 Brandenburgia (Brandenburg) 
 

Pięć ostatnich z wymienionych krajów określa się teŜ jako tzw. nowe kraje związkowe. W 
okresie podziału Niemiec do roku 1990 tworzyły one Niemiecką Republikę Demokratyczną 
(Niemcy Wschodnie). Po transformacji politycznej i otwarciu Muru Berlińskiego wybrany 
demokratycznie rząd NRD zadecydował zgodnie z art. 23 Ustawy Zasadniczej o przystąpieniu 
kraju do Republiki Federalnej Niemiec. (Stąd teŜ niekiedy określa się Niemcy Wschodnie jako 
„Beitrittsgebiet“ czyli terytorium, które przystąpiło do RFN). 

Dzień 3 października 1990 r. jest Dniem Zjednoczenia i świętem państwowym. 
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Stolicą Republiki Federalnej Niemiec jest Berlin. Liczy on ok. 3,4 mln. mieszkańców. Tutaj ma 
swoją siedzibę rząd federalny. W przebudowanym budynku dawnego Reichstagu z potęŜną 
szklaną kopułą obraduje parlament, der Bundestag, którego członkami jest 613 posłów 
naleŜących do 6 partii: Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU), Unii Chrześcijańsko-
Społecznej (CSU), Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), Wolnej Partii Demokratycznej 
(FDP), Sojuszu 90/Zielonych (Bündnis 90/die Grünen), Lewicy (Die Linke). 

W Ustawie Zasadniczej jest mowa o tym, Ŝe kierunek polityki wyznacza kanclerz federalny 
(urząd porównywalny z urzędem premiera w innych krajach). Obecnie jest nim (stan na 
sierpień 2007 r.) pani Angela Merkel. Prezydentem a tym samym głową państwa jest Horst 
Köhler. 

Gospodarka 

Niemcy są, jak juŜ wcześniej wspomniano, po USA i Japonii trzecią co do wielkości pod 
względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) w wysokości 2,2 bilionów gospodarką narodową i 
krajem przemysłowym na świecie, chociaŜ same posiadają stosunkowo mało surowców 
naturalnych. Ich siła gospodarcza opiera się na przemyśle, przede wszystkim sektorze 
budowy maszyn i pojazdów, ale takŜe na sektorze usługowym. Nazywają one siebie chętnie 
światowym mistrzem eksportu, jednak wkrótce mogą być dogonione przez Chiny. ChociaŜ 
duŜe połacie kraju są wykorzystywane w celach rolniczych, to jednak tylko 2 do 3% ogółu 
zatrudnionych pracuje w rolnictwie. 

W okresie odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych i gospodarczego rozkwitu mówiło się o 
niemieckim cudzie gospodarczym („Wirtschaftswunder“). Brakowało siły roboczej i zaczęto 
werbować napływ cudzoziemskich pracowników tzw. „Gastarbeiter“ do Niemiec. Jednak dziś 
panuje w Niemczech stałe, wysokie bezrobocie. W czerwcu 2007 r. zgodnie z oficjalną 
statystyką pozostawało bez pracy 3.687.919 osób. Bezrobocie we wschodnich Niemczech 
wynoszące 14,7% było dwukrotnie większe od tego w zachodnich wynoszącego 7,3%. W 
ostatnim czasie daje się jednak zauwaŜyć pewien rozwój konjunktury.  

Przedsiębiorstwa znów zatrudniają więcej pracowników. Bezrobocie spada, chociaŜ nadal w 
niektórych sektorach gospodarki brak wyspecjalizowanej siły roboczej. 

Kilka faktów demograficznych 

Przyrost naturalny w Niemczech naleŜy do najniŜszych na świecie. W Niemczech mieszka 
obecnie 82,5 mln. ludzi. Ok. 75 mln. to obywatele niemieccy (91%). 

7 mln. to imigranci. Niemcy są od dawna krajem imigracyjnym. W ciągu ostatnich 50 lat do 
Niemiec przybyło lub teŜ urodziło się w rodzinach, które przybyły do tego kraju, i przyjęło 
niemieckie obywatelstwo ponad 4 mln. ludzi. Spośród mieszkańców posiadających inne niŜ 
obywatelstwo niemieckie większość stanowią Turcy (1,8 mln). DuŜa jest równieŜ liczba 
imigrantów pochodzenia polskiego. Wielu z nich mieszka tu od lat i dobrze się zintegrowało w 
społeczeństwie. Imigranci napływają takŜe z innych krajów.  

Przybywają Włosi, Grecy. W latach 90-tych przybywali obywatele z byłego Związku 
Radzieckiego, tzw. rosyjscy Niemcy (Russlanddeutsche) oraz wielu uciekinierów z Bałkanów. 
Niemiecka polityka z jednej strony wspiera celowo imigrację ze względu na niekorzystny 
rozwój demograficzny charakteryzujący się starzeniem się społeczeństwa i zbyt małą liczbą 
urodzeń. Z drugiej strony chce się uniknąć niekontrolowanego napływu imigrantów, przede 
wszystkim ze względu na wynikające z niego obciąŜenia dla niemieckiego systemu 
zabezpieczeń społecznych. 
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Kultura - nauka - kształcenie 

Niemiecka kultura jest o wiele starsza niŜ niemieckie państwo narodowe. W długim okresie 
rozdrobnienia państwowego na setki krajów i państewek język niemiecki był dla Niemców 
jednoczącym ogniwem, kształtującym poczucie toŜsamości. Poeci, myśliciele tworzący w 
języku niemieckim, muzycy, naukowcy osiągali światową sławę.  

By wymienić tylko niektórych z nich: 

• w sferze muzyki: Bach, Händel, Beethoven, Wagner i wielu innych. 

• w dziedzinie literatury i poezji: Goethe, Schiller, Heine. 

• w nauce i filozofii: Kant, Hegel, Marx, Einstein i wielu innych. 

Na początku XX w. Niemcy uchodziły za jeden z krajów wiodących w dziedzinie nauki. Naziści 
sprawujący władzę w latach 1933 - 1945 wypędzili z kraju wielu znakomitych naukowców i 
artystów przynosząc krajowi w ten sposób równieŜ w tej sferze niepowetowaną stratę. Dziś w 
Niemczech istnieje szereg uniwersytetów i szkół wyŜszych, w tym tak szacowne jak 
uniwersytet w Heidelbergu lub Uniwersytet im. Humboldtów w Berlinie. W ok.130 krajach na 
świecie istnieją znane i cenione Instytuty Goethego słuŜące upowszechnianiu języka i kultury 
niemieckiej. 

Niemcy stanowią obecnie takŜe jeden z największych rynków muzycznych na świecie. 
Międzynarodowe wydawnictwa muzyczne, takie jak np. Universal, przeniosły swoje siedziby 
do Berlina, nad Szprewę. Berlin przyciąga wielu młodych artystów i uchodzi za młode, 
dynamiczne miasto nacechowane kreatywną atmosferą. Stąd teŜ niemiecka kultura pop coraz 
częściej ma swoje źródło oddziaływania w Berlinie. 

 

Das Brandenburger Tor 

Niemcy posiadają wiele znanych na świecie zabytków kultury, takich jak np. barokowe 
budowle w Dreźnie wraz odbudowanym kościołem Frauenkirche, pałace i ogrody w 
Poczdamie, klasycystyczne budowle takie jak słynna Brama Brandenburska w Berlinie, 
dobrze utrzymane średniowieczne miasteczka jak np. Quedlinburg w Górach Harcu. Ponad 30 
niemieckich zabytków kultury i architektury znalazło się na liście światowego dziedzictwa 
kultury UNESCO. Zwiedzający mają do dyspozycji ponad 6000 muzeów. Targi ksiąŜki we 
Frankfurcie n. Menem są magnesem przyciągającym miłośników literatury. Natomiast dla 
młośników kina takim magnesem jest festiwal filmowy w Berlinie, „Berlinale“. Ok. 27 mln. 
Niemców działa w ok. 89 000 organizacjach sportowych. 

Niemieccy wynalazcy wnieśli spory wkład w rozwój radia i telewizji. Radio i telewizja istnieją w 
Niemczech jako spółki prawa publicznego: ARD, ZDF, Deutschland- Radio, Deutschlandfunk, 
Deutsche Welle, do tego dochodzą prywatne stacje komercyjne. 
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Obowiązkiem szkolnym są objęte w Niemczech wszystkie dzieci Niemiecki system 
szkolnictwa ponadpodstawowego oferuje 3 rodzaje szkół: szkołę główną (Hauptschule), 
szkołę realną (Realschule) i liceum (Gymnasium). Wyniki Programu Międzynarodowej Oceny 
Umiejętności Uczniów (PISA), które dla Niemiec nie były raczej schlebiające doprowadziły do 
ostrych, często teŜ kontrowersyjnych dyskusji na temat jakości i efektywności niemieckiego 
systemu szkolnego. Niemiecka polityka musi wypracować propozycje nowych rozwiązań. 
Niemiecki system kształcenia zawodowego oparty na praktycznym kształceniu w zawodzie i 
szkołach zawodowych nadal jednak uchodzi za efektywny i wzorcowy. 

Religie 

W Niemczech panuje swoboda wyznaniowa. Jest to prawo podstawowe, jak juŜ była 
wcześniej o tym mowa, zagwarantowane przez Ustawę Zasadniczą. Kościoły nie są 
instytucjami państwowymi lecz korporacjami prawa publicznego. Większość obywateli 
niemieckich jest wyznania chrześcijańskiego. Katolicyzm jest rozpowszechniony przewaŜnie w 
południowych i zachodnich Niemczech, protestantyzm przewaŜa w północnych, środkowych i 
wschodnich Niemczech. Liczba ludzi uczęszczających w niedziele do kościoła stale maleje, 
natomiast rośnie liczba wystąpień z kościoła. Ponad 1/3 Niemców nie przynaleŜy do Ŝadnej 
wspólnoty religijnej. Oprócz obu duŜych kościołów istnieją takŜe inne wspólnoty 
chrześcijańskie i tzw. wolne kościoły (Freikirchen) Gminy islamskie w Niemczech liczą 3,2 
mln. członków, przewaŜnie imigrantów. Obok wyznawców tych duŜych religii są teŜ wyznawcy 
judaizmu i buddyzmu. Przybywa takŜe wyznawców róŜnych sekt, w tym częściowo 
nieznanych i podejrzanych  

Ustawowe dni świąteczne w Niemczech 

W całych Niemczech dniami świątecznymi są: 

• Dzień Zjednoczenia, 3-go października 

• Święto Pracy, 1-go maja 

• Nowy Rok, 1-go stycznia 

Tradycyjne święta chrześcijańskie: Wielki Piątek, Niedziela Wielkanocna/Poniedziałek 
Wielkanocny, Wniebowstąpienie, Zielone Świątki – niedziela i poniedziałek, oba dni BoŜego 
Narodzenia. Poza tym w poszczególnych krajach związkowych dochodzą jeszcze dodatkowe 
dni świąteczne jak np. Dzień Reformacji, BoŜe Ciało i inne. Do wielkich, ulubionych takŜe 
przez turystów świąt naleŜą monachijski Oktoberfest i karnawał w Kolonii lub Moguncji.  

 

Weihnachten in Berlin 
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Codzienność & Język 

Co jest niemieckie? 

Zapomnijmy o wszystkich stereotypach w rodzaju pieczonej kiełbasy, kiszonej kapusty, piwa i 
dyscypliny. Jacy są naprawde Niemcy? Co jest dla nich typowe? Czy coś w ogóle jest dla nich 
typowe? Odpowiedź brzmi jednoznacznie tak.  

RóŜnorodność krajobrazowa i regionalna oraz trwająca stulecia względna samodzielność 
przyczyniły się do róŜnorakiego ukształtowania się poszczególnych ziomkostw, równieŜ pod 
względem mentalnosci. Generalizując Niemcy z północy uchodzą za nieco chłodniejszych i 
zdystansowanych niŜ np. weseli, cieszący się Ŝyciem Nadreńczycy. O Meklemburczykach 
mówi się, Ŝe są milczkami. Co do Berlińczyków, to podobno są „wyszczekani” (ostry język ale i 
wielkie serce). Saksończycy uchodzą za szczególnie sprawnych i pracowitych 
majsterkowiczów, ale są wyśmiewani i wykpiwani z powodu swojego dialektu. O Wschodnich 
Fryzach krąŜą często ostre dowcipy (mówi się, Ŝe oni sami wprowadzili je do obiegu, by 
uczynić swój region bardziej rozpoznawalnym dla turystów!!) 

Pracowitość, porządek i dyscyplina są mimo wszelkich róŜnic regionalnych waŜne dla 
wszystkich Niemców. Te wartości mają dla nich duŜe znaczenie. Przekonanie, Ŝe Niemcy są 
dobrymi organizatorami, ma ścisły związek z tymi właściwościami, ale równieŜ z historią 
rozwoju przemysłu, gospodarki i polityki, silnie ukształtowaną przez Prusy (dawniej istniejące 
państwo niemieckie). Za szczególnie pracowitych uchodzą Szwabowie na południowym 
zachodzie Niemiec i Saksończycy na wschodzie, o czym juŜ wspomniano. Pod względem 
gospodarczym oba zamieszkiwane przez nich kraje związkowe, Badenia-Wirtembergia i 
Republika Saksonii, mają odnoszą wśród 16 krajów związkowych największe sukcesy, nawet 
jeśli się trochę od siebie róŜnią. Jeszcze dziś popularna piosenka z lat 50-tych i 60-tych 
opiewa przysłowiową pracowitość Szwabów: “Schaffe, schaffe, Häusle baue und net nach de 
Mädle schaue.“(Pracuj, pracuj, buduj dom i nie oglądaj się za dziewczynami) 

Marzenie o własnym domku otoczonym zielenią jest w istocie bardzo rozpowszechnione w 
całych Niemczech. Pod tym względem Niemcy są bardzo podobni do Anglików (my home - 
my castle).  

By spełnić marzenie swego Ŝycia o własnym 
domu, Niemcy są gotowi zadłuŜyć się na całe 
Ŝycie, wziąć wysokie kredyty i sumiennie je 
spłacać. Takie marzenia dają się w większości 
urzeczywistnić, jeśli oboje małŜonkowie mają 
pracę i zarabiają pieniądze. Z powodu 
utrzymującego się od lat wysokiego bezrobocia 
takie marzenia spełzły u wielu osób na niczym. 
Obecnie jednak (stan na sierpień 2007 r.) 
niemiecka gospodarka przeŜywa rozwój 
konjunkturalny. Bezrobocie, choć w dalszym 
ciągu bardzo wysokie, spada. W niektórych 
branŜach odczuwa się juŜ brak 
wykwalifikowanej siły roboczej. 

Swoją toŜsamość Niemcy odnajdują, i są w tym podobni do innych narodów, w swojej tzw. 
małej ojczyźnie. Czują się przede wszystkim Bawarczykami, Saksończykami, Szwabami a 
dopiero potem Niemcami. Wspólne dla wszystkich jest to, Ŝe przykładają duŜą wagę do 
pięknego, wypielęgnowanego (uporządkowanego) domu.  
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Niemcy uŜywają tutaj słowa, które nie daje się tak łatwo przetłumaczyć na inny język.  

Jest to słowo: „gemütlich“ czyli przytulny, miły lub jako rzeczownik: „Gemütlichkeit“ czyli 
przytulność. 

Czym jest ta niemiecka przytulność? 

Jest to atmosfera pełna ciepła i bezpieczeństwa, wygody, miłego nastroju i odpręŜenia ale 
takŜe wesołej beztroski. W niemieckim domu troski i kłopoty, ale takŜe konflikty czasowo 
pozostawia się na zewnątrz, za drzwiami. MoŜna to teŜ określić jako ucieczkę do własnych 
czterech ścian, z dala od hałasu i okropieństw tego świata. Niektórzy widzą w tym coś 
kołtuńskiego lub kiczowatego, jednak nie wszyscy podzielają taką opinię na temat niemieckiej 
przytulności. Moim zdaniem nie jest ona sprawiedliwa. W kaŜdym razie, kiedy Niemiec powie: 
„Komm mit, wir machen es uns zu Hause so richtig gemütlich!“ (chodź ze mną, w domu sobie 
przyjemnie posiedzimy), to znaczy, Ŝe są Państwo naprawdę u Niemców w Niemczech. 

Niemcy lubią gości. Przygotowują się (porządnie) do takiej wizyty, ale teŜ nie lubią być przez 
gości zaskakiwani (Słyszałem to od wielu cudzoziemców Ŝyjących od dłuŜszego czasu w 
Niemczech). Jeśli zostaną Państwo zaproszeni na posiłek przez niemiecką rodzinę, dobrze 
jest przynieść ze sobą mały prezent, kwiaty dla pani domu, słodycze dla dzieci – i naleŜy 
przyjść punktualnie. Punktualność jest i pozostanie w Niemczech cnotą. Przy spontanicznej 
wizycie, zgodnie z mottem: wpadnij na krótko – wszystko jest nieskomplikowane i nieoficjalne. 

Istnieje szereg badań na temat tego, co jest typowo 
niemieckie. Zawsze wymieniane są przy tym min. 
dyscyplina i zamiłowanie do porządku i efektywność, a 
takŜe gotowość do pomocy, rzetelność i grzeczność. 

Znane są jednak takŜe przypadki ksenofobii, 
powściągliwość i wyraźne zamiłowanie do wartości 
materialnych. Dla młodych ludzi pewna rzecz nie bez 
znaczenia: Pewien naukowiec twierdzi, Ŝe flirt w Niemczech 
szybko prowadzi do celu. Ale to nie ma nic wspólnego z 
tandetnym podrywem. Sprawdźcie to Państwo sami. 

Wniosek: tak, Niemcy tak jak i inne narody mają swoje 
specyficzne cechy. Byłoby źle, gdyby było inaczej.  

Słynny Charles de Gaulle, niegdysiejszy prezydent Francji, podobno skarŜył się delikatnie, Ŝe 
niełatwo jest rządzić narodem spoŜywającym ponad 300 gatunków sera. Jeśli tak na to 
patrzeć, to niemieccy rządzący mogą się tylko uśmiechnąć, gdyŜ mają do czynienia z 
narodem, który spoŜywa prawie 1500 gatunków wędlin! 

Nix verstehen? (Nic nie rozumieć?) Niemiecki to trudny język  

Ten język jest dość zawikłany. Trzy rodzajniki: 

• Pies – „d e r Hund“ jest rodzaju męskiego. 

• Kot – „d i e Katze“ jest rodzaju Ŝeńskiego. 

• Koń – „d a s Pferd“ jest rodzaju nijakiego. 

Właściwie dlaczego? TakŜe koń moŜe być tylko albo płci męskiej albo Ŝeńskiej. Językoznawcy 
mają wytłumaczenie. Jednak tutaj nie ma na to miejsca.  

Dla ludzi, dla których ten język jest językiem ojczystym nie stanowi to Ŝadnego problemu. Ale 
dla cudzoziemców tak. Pytają się: kto ma to zrozumieć? Ale to jeszcze nie wszystko.  
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Do tych trzech rodzajników dochodzą jeszcze cztery przypadki, czasowniki nieregularne, 
złoŜone tworzenie form liczby mnogiej, skomplikowane końcówki i tworzenie rzeczowników 
złoŜonych, które rozrastac się mogą do rozmiarów tasiemca. Tutaj trochę przesadzony 
odstraszający przykład: 

• Rost-Brat-Wurst-Stand = Rostbratwurststand = stoisko z kiełbasą z roŜna.  
Ale moŜna to jeszcze bardziej skomplikować: 

• Rost-Brat-Wurst-Stand-Eigentümer! = właściciel stoiska z kiełbasą z roŜna!  
Straszne, prawda? MoŜna to jeszcze bardziej skomplikować: 

• Rost-Brat-Wurst-Stand-Eigentümer-Urkunde!!!! = świadectwo właściciela stoiska z kiełbasą 
z roŜna!!!!  
Pomocy!!! Tego byłoby juŜ za wiele! 

Jednak rzeczowniki złoŜone są w języku niemieckim na porządku dziennym. MoŜe tak 
okropnie nie będzie, jednak nic nie pomoŜe, trzeba przez to przebrnąć! 

Anglicy lub teŜ Francuzi oczekują właściwie od obcych przybywających do ich kraju, Ŝe będą 
mówić ich językiem (językiem światowym). We Francji panuje następująca reguła: lepiej 
milczeć niŜ mówić źle. Anglik słysząc łamiącego angielski cudzoziemca tylko kręci głową i 
kpiąco się uśmiecha. 

Niemcy chętnie pomagają cudzoziemcowi mającemu kłopoty z językiem. Jednak przy tym 
często zachowują się w sposób wywołujący wątpliwości i jeszcze bardziej wprowadzający 
zamieszanie: 

Świadomie zniekształcają swój język - język Goethego i Schillera i robią to w dobrej wierze 
chcąc pomóc cudzoziemcowi i ułatwić mu porozumiewanie się. I często przynosi to odwrotny 
efekt. 

• Nie mówią dla przykładu poprawnie: Sie möchten nach München fahren? (Chce Pan/Pani 
jechać do Monachium?) Da sind Sie aber hier verkehrt. (Ale to nie tędy) Sie müssen in die 
andere Richtung. (Musi Pan/Pani pojechać w innym kierunku) Sie müssen umkehren. 
(Musi Pan/Pani nawrócić) 

• Mówią: Du wollen nach München fahren? (Ty chcieć jechać do Monachium?) Du seien 
aber hier verkehrt. (Ty być tutaj źle) Du müssen in andere Richtung. (Ty musieć w innym 
kierunku) Du müssen umkehren. (Ty musieć nawrócić) 

Cudzoziemcy władający językiem niemieckim lub teŜ trochę znający język reagują z 
przeraŜeniem. CzyŜby Niemcy nie umieli posługiwać się swoim własnym językiem? 

Oczywiście są to przesadzone przykłady i przerysowane sposoby zachowania, jakie powstają 
najczęściej w dobrej wierze. Jednak trzeba teŜ otwarcie przyznać, Ŝe w Niemczech coraz 
więcej młodych ludzi opuszcza szkołę z tylko mierną znajomością swojego języka ojczystego, 
o dzieciach imigrantów juŜ nie wspominając. Jest to bardzo smutny fakt, Ŝe coraz mniej ludzi 
w tym kraju posługuje się nienaganną niemczyzną. Nawet do mediów wkrada się niedbalstwo 
językowe i albo nie zostaje wykryte albo, co jest jeszcze gorsze, jest tolerowane. 

Język jest Ŝywym organizmem, który przejmuje słowa i pojęcia z innych języków. Z kolei wiele 
słów i określeń popada w zapomnienie. 

śyjemy w czasach globalizacji, co sprawia, Ŝe obcych wpływów jest jeszcze więcej, ale jeśli 
chodzi o przejmowanie słów i pojęć pochodzących z języka angielskiego, które często są 
jeszcze są „zniemczane“, to ta modna choroba przekracza juŜ wszelkie dopuszczalne normy. 
Mówi się juŜ nawet o tzw. „Denglisch“ – zniemczonym angielskim. Tak np. na „wysokim levlu“ 
„chekuje się“, “networkuje się“ aŜ „event“ osiągnie swój „highlight“. Okropne. To nie jest ani 
niemiecki ani angielski. Niestety wygląda na to, Ŝe mówiący tak ludzie nie opanowali dobrze 
ani swojego ojczystego języka ani angielskiego. Mówiąc w ten sposób próbuje się udawać 
znajomość wielkiego świata. Często kryją się za tym powaŜne deficyty w wykształceniu. 
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Poza tym czyhają jeszcze inne niebezpieczeństwa - Uwaga! Język młodzieŜy! 

Nie wypada nazywać kogoś, kto nie lubi brać udziału w imprezach, „Partyschranke“ („zaporą 
imprezową“) lub pytać kogoś, kto jest bardzo zakatarzony: Sie haben sich wohl die 
„Schnodderseuche“ geholt? (Złapał Pan zarazę smarczaną?). A poza tym chodzi się na 
dyskotekę, a nie do „Zappelbunker“, bunkra do trzęsawek. Powinno się takŜe unikać uŜywania 
wulgaryzmów i mocnych wyraŜeń. Niestety takie zachowania coraz bardziej przybierają na 
sile. Słowa poniŜej pasa wkraczają na salony. 

Język niemiecki jest w Niemczech językiem urzędowym. UŜywany jest we wszystkich 
regionach kraju. Często z wyraźnym regionalnym zabarwieniem, a częściowo z interesującymi 
miejscowymi naleciałościami. Panuje przekonanie, Ŝe najczysta niemczyzna uŜywana jest w 
Dolnej Saksonii, w okolicach Hanoweru. Na północy Niemiec uŜywa sie mniej dialektów niŜ na 
południu. JeŜeli przyjadą Państwo kiedyś do Bawarii i okaŜe się, Ŝe tu się sprawdza „nix 
verstehen“ (nic nie rozumieć), proszę się pocieszyć tym, Ŝe tak się czuje niejeden rodowity 
Niemiec. Niedbałe podejście Niemców do języka ojczystego jest godne ubolewania. Nie 
ułatwia to sprawy cudzoziemcom, którzy z trudem muszą się uczyć języka. Kursy języka 
niemieckiego oferowane są przez róŜne placówki. Uczyć trzeba się jednak samemu. 

Proszę pamiętać o tym, Ŝe nie tylko suknia zdobi człowieka. WaŜne jest teŜ to, co słynny 
profesor Higgins z musicalu „My Fair Lady“ wbija do głowy swojej uczennicy Elizie: 

Pozwól mi usłyszeć, jak mówisz – a powiem ci, kim jesteś. 

Uwaga gafa! 

Pierwsze wraŜenie jest najlepsze – tak mówi się w Niemczech. W tym zdaniu tkwi duŜo 
prawdy na temat obcowania z ludźmi. Po wyglądzie oceniamy wewnętrzne cechy człowieka. 
Tak po prostu jest, nie tylko w Niemczech. Stąd teŜ Państwa wygląd zewnętrzny moŜe mieć 
decydujące znaczenie np. w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie pracy. 

Goście, pracodawcy, szefowie, ale takŜe Państwa sąsiedzi i otoczenie przykładają wagę do 
dobrych manier. Państwo jako pracownicy danego przedsiębiorstwa przyczyniją się do 
tworzenia wizerunku firmy nie tylko doskonałą pracą lecz takŜe swoim wyglądem i 
zachowaniem. Profesjonalizm i kompetencja są same przez się zrozumiałe. JeŜeli w 
Niemczech popełniło się jakiś błąd w zachowaniu, to mówi się: „Ich bin in ein Fettnäpfchen 
getreten” (popełniłem gafę). 

A więc gdzie są te gafy w Niemczech? 

W XVIII w. w okolicach Hannoveru Ŝył pewien niemiecki 
szlachcic, baron von Knigge. Zajmował się pisarstwem. 
Wiele z jego dzieł zostało zapomnianych lecz jedna z 
ksiąŜek uczyniła go słynnym w całych Niemczech: “Über 
den Umgang mit Menschen“ („O obcowaniu z ludźmi“). 
Stała się ona swego rodzaju biblią dobrego zachowania 
w Niemczech. Wiele z dawnych rad obrosło kurzem i 
poszło w zapomnienie. Wiele się od tego czasu 
zmieniło. Dziś nie mówi się juŜ w Niemczech „gnädige 
Frau“ („łaskawa Pani“) lub Fräulein („panienko“). 

Formy zachowania stały się luźniejsze i swobodniejsze, 
jednak takŜe dziś nadal obowiązuje tzw. „Knigge“ choć 
we współczesnej zmodernizowanej formie. Są firmy 
hotelarskie, które oferują swoim pracownikom seminaria 
z zakresu dobrych manier tzw. „Kniggeseminare“. 
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PoniŜej kilka przykładów ze szkolenia: 

W trakcie rozmowy naleŜy pozwolić swojemu rozmówcy wypowiedzieć swoją kwestię do 
końca, nie powinno mu się wpadać w słowo. Nie powinno się odwracać wzroku lub patrzeć 
gdzieś w bok. Byłoby to niegrzeczne. NaleŜy patrzeć na swojego rozmówcę. Koncentrując 
swoją uwagę na rozmówcy wyraŜamy nasz szacunek do niego. A więc proszę nie wpadać 
swemu rozmówcy w słowo. A juŜ nigdy swojemu szefowi. Gafa! 

Niemcy chętnie podają sobie na powitanie prawą rękę. Dawno temu wyciągnięcie prawej ręki 
oznaczało, Ŝe dana osoba przychodzi bez broni. Rękę naleŜy krótko i mocno uścisnąć, jednak 
nie za mocno. Ale nie naleŜy teŜ podawać dłoni miękkiej i obwisłej. Tutaj teŜ trzeba zachować 
umiar. Jednak wzmaga się wraŜenie, Ŝe krótkie powitanie słowami „Hallo“ lub „Hi“ bez 
podawania dłoni takŜe w Niemczech znajduje coraz więcej zwolenników. Kiedy juŜ jesteśmy 
przy powitaniach: 

W Bawarii mówi się „Grüß Gott“ („Niech będzie pochwalony“) zamiast „Guten Tag“ („dzień 
dobry“), na północy natomiast “moin, moin“. WyraŜenie „auf Wiedersehen“ („do widzenia“) na 
poŜegnanie jest wypierane coraz bardziej przez pochodzące z północy słowo „Tschüss“ 
(„cześć“) -Uwaga- tylko na poŜegnanie! . W porze obiadowej stosuje się często słowo 
„Mahlzeit“(właściwie „gesegnete Mahlzeit“ tzn. „błogosławionego posiłku“). MoŜe się zdarzyć, 
Ŝe usłyszą Państwo te słowa powitania takŜe w toalecie - w toalecie!! No to, Mahlzeit! 

Dotknięcie rozmówcy w trakcie rozmowy lub teŜ poufałe połoŜenie mu ręki na plecach nie 
uchodzi, jest to gafa! Tak moŜna się zachować tylko w stosunku do dobrych przyjaciół. 

W Niemczech zwracając się do kogoś, naleŜy uŜywać formy grzecznościowej (Sie). Sie, Herr 
X.....(Pan, panie X...) Sie Frau Y....(Pani, pani Y..) Do szefa lub szefowej naleŜy się zwracać 
naturalnie przez Pan/Pani (Sie). Osoba starsza moŜe zaproponować młodszej przejście na 
„ty“ (Du). Z przyjaciółmi jest się oczywiście na „ty“ (Du). Niektórzy szefowie zwracają się 
przede wszystkim do młodszych pracowników uŜywając formy Pan/Pani i imienia: Sie Anna, 
würden Sie bitte…. (Pani Anno, czy mogłaby Pani proszę...); Sie, Jan, könnten Sie 
bitte...(Panie Janie, czy mógłby Pan proszę...). Ladies first (Panie mają pierwszeństwo), to 
reguła ogólnie obowiązująca. Jednak w pracy najpierw naleŜy pozdrowić szefa. 

Proszę zwracać uwagę na mowę ciała swojego rozmówcy, na jego spojrzenia, dłonie i gesty, 
jakie wykonuje. 

W miejscu pracy obowiązuje odpowiedni strój biznesowy, wymagany przez daną firmę. Za 
eleganckie i powaŜne uchodzi ubranie w kolorze szarym, ciemnoszarym i granatowym. Jasne 
ubranie uwaŜa się za mniej odpowiednie. Spódnice pań nie powinny być za krótkie (maks. 
szerokość dłoni nad kolanem). Panowie w Ŝakiecie z dwoma guzikami rozpinają albo dolny 
albo górny guzik. Przy trzech guzikach naleŜy zapiąć albo dwa górne albo środkowy. 
Pracowników i uczniów w branŜy gastronomicznej i hotelarskiej ogólnie obowiązuje schludny 
wygląd, bez piercingu i tatuaŜy, w miarę moŜności bez zarostu. Poza tym czyste i zadbane 
ubranie robocze. U pań tylko delikatny makijaŜ. Niegrzecznie jest nie odpowiadać na 
powitanie, nie spojrzeć nawet na wizytówkę lub w trakcie powitania trzymać lewą rękę w 
kieszeni spodni. To tylko kilka przykładów. 

„Zasady dobrego zachowania“ w Niemczech, kraju 
pana von Knigge, wypełniają kilka tomów. Proszę 
do nich zajrzeć lub zapisać się na seminarium z 
dobrego zachowania. Poza tym trzeba dodać, Ŝe 
tylko ten, kto opanował do perfekcji te zasady, jest 
w stanie, jeśli sytuacja tego wymaga, je 
odpowiednio i z sensem złamać. 

Inaczej grozi gafa! 
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Gastronomia, hotelarstwo i turystyka 
BranŜa noclegowa, hotelarstwo i turystyka mają znaczny udział w tworzeniu Produktu 
Krajowego Brutto (PKB) niemieckiej gospodarki. Zgodnie z danymi Niemieckiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej (DIHK) udział turystyki w niemieckim PKB wynosi 8%. 

Ta branŜa oferuje ponadto miejsca pracy, które nie dają się przenieść w inne miejsca, a poza 
tym daje szanse zatrudnienia nie tylko osobom z wysokimi kwalifikacjami. Wraz z obecnym 
rozwojem konjunktury, po latach posuchy równieŜ tej branŜy wiedzie się lepiej. Patrzy ona z 
optymizmem w przyszłość. Ten fakt zwiększa takŜe szanse młodych ludzi na zdobycie 
miejsca nauki zawodu i miejsca pracy. 

Struktura przedsiębiorstw w niemieckim sektorze noclegowym 

W klasycznym sektorze noclegowym hotele nadal zajmują czołową pozycję. Ich udział w 
łącznej liczbie noclegów wyniósł w roku 2006 prawie 85%. Przy czym niemieckie hotelarstwo 
opiera się przede wszystkim na średnich przedsiębiorstwach. 

Interesujący jest być moŜe fakt, Ŝe popyt na pensjonaty i zajazdy spadł. Zgodnie z oceną 
specjalistów ta tendencja będzie się dalej utrzymywać. Dalszy wzrost konkurencji doprowadzi 
w przyszłości do wyparcia z rynku wielu przedsiębiorstw i koncentracji na ofertach 
odznaczających się wysoką jakością. Ponad 90% wszystkich przedsiębiorstw branŜy to 
odrębne przedsiębiorstwa lub spółki osobowe. Ich udział w obrotach wynosił w roku 2003 
prawie 63%. W formie spółek kapitałowych prowadzonych jest mniej niŜ 9% przedsiębiorstw, 
ale te wypracowują prawie 1/3 całości obrotów w tej branŜy. Według studium 
przeprowadzonego w 2002 r. dot. struktur własnościowych hoteli w duŜych niemieckich 
miastach ponad 30% hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych znajduje się w posiadaniu funduszy 
instytucjonalnych. 

Widoczne jest, Ŝe klasyczny sektor noclegowy w Niemczech tworzą nie tylko średnie lecz w 
duŜej mierze takŜe małe przedsiębiorstwa. Prawie ¾ wszystkich hoteli, moteli, pensjonatów i 
zajazdów wykazuje roczny obrót w wysokości poniŜej 250 000 euro. Ok. 45% z nich wykazuje 
nawet mniej niŜ 100 000 euro. Z drugiej strony: prawie ¼ łącznych obrotów wypracowywana 
jest przez 5% przedsiębiorstw, których roczne obroty wynoszą ponad 1 milion euro1. 

Gastronomia systemowa w Niemczech 

100 największych przedsiębiorstw gastronomicznych w Niemczech osiągnęło w roku 2006 
ponad 9,4 miliarda EUR obrotów netto. Jest to w stosunku do danych dotyczących 
gastronomii ogółem wynik ponadprzeciętny. Do poprawy nastroju przyczynia się takŜe 
wyraźny wzrost wynoszący ponad 7,6 procent. W ten sposób gastronomowie na rynku 
dowiedli, Ŝe sukces ekonomiczny jest osiągalny. 

Kreatywność, know-how, wyczucie trendów, atrakcyjność cenowa i przede wszystkim - 
system, oto wskaźniki zapewniające i rozwijające wysoki standard gastronomii w Niemczech. 

Ten sensacyjny niemal rozwój cieszy w związku z moŜliwością kształcenia w zawodzie 
spcecjalisty gastronomii systemowej.  

                                                      

1 Źródło: DEHOGA Związek Federalny, skrót 
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Rosnąca wciąŜ liczba kontraktów na naukę zawodu wskazuje, Ŝe ten kierunek kształcenia 
cieszy się ogromnym popytem zarówno wśród osób wchodzących w Ŝycie zawodowe, jak i 
wśród przedsiębiorstw oferujących naukę zawodu.  

Od chwili utworzenia profilu zawodu w 1998 r. zawartych zostało ponad 11000 takich umów. 
Szanse na karierę zawodową są naprawdę dobre... 

Nasza gałąź gospodarki jest wielostronna jak Ŝadna inna. Gastronomia systemowa obejmuje 
wszystko, co podoba się dziś ludziom: od fast foodu po full service, od ryby poprzez pizzę, po 
hamburgera, od dań kuchni tradycyjnej po potrawy róŜnych kultur i subkultur. 

Czym więc jest gastronomia systemowa? W publikacji Niemieckiego Związku Hotelarstwa i 
Gastronomii DEHOGA znajdziemy takie wyjaśnienie: 

W indywidualnym lokalu wizerunek i doświadczenie z niego wynoszone zdominowane 
są przez samego gospodarza. W gastronomii systemowej natomiast profil określony 
jest przez kompleksowy system: asortyment, ceny, sposób sprzedaŜy, wizerunek, 
marketing i prezentację na rynku. 

Zdefiniowane są nawet wymagania dotyczące lokalizacji, jak i potencjalni klienci. Mobilny 
człowiek naszych czasów postrzega steakhouse lub pizzę na telefon w Augsburgu tak samo 
jak w Zwickau, czy Hamburgu2. 

Rzut oka na hotelarstwo i gastronomię 

W roku 2006 gastronomia i hotelarstwo w Niemczech zanotowały po raz pierwszy od czterech 
lat wzrost obrotów. Wzrost ten, według danych Federalnego Urzędu Statystycznego, wynosił 
nominalnie 1,4% (realnie 0,0%). Wiatr w plecy powiał branŜy zwłaszcza na skutek większej 
chęci konsumentów do wydawania pieniędzy i wspaniałych wyników mistrzostw świata w piłce 
noŜnej. W taki sposób wraz z oŜywieniem koniunktury wewnętrznej i wzrostem zatrudnienia 
rosną teŜ prywatne wydatki konsumpcyjne na usługi w zakresie gastronomii i hotelarstwa.  

Wydaje się, Ŝe trend świadomego powstrzymywania konsumpcji został przełamany. 
Jednocześnie mistrzostwa świata w piłce noŜnej dały waŜny impuls niemieckiej turystyce, 
który przełoŜył się takŜe w trwale pozytywny sposób na sytuację gastronomii i hotelarstwa.  

Motorem wzrostu jest nadal klasyczna branŜa hotelarska (hotele, motele, zajazdy i 
pensjonaty), która w roku 2006 zarejestrowała nominalny wzrost obrotów o 4,0%. Liczba 
noclegów wzrosła w tym sektorze o 3,7% do 208,2 mln. Liczba noclegów gości zagranicznych 
wzrosła przy tym, co cieszy o 10,1%, a gości krajowych o 2,2%. W związku z tym hotelarstwo 
zwiększyło średnie wykorzystanie pokoji o 2,6% do 62,8%. Doprowadziło to wzrostu cen do 
87 EUR, czyli o7,9% wiecej niŜ w roku ubiegłym (średnia cena pokoju). 

Gastronomii w Niemczech, jak i w latach ubiegłych, nie udaje się dotrzymać kroku hotelarstwu 
w tym wysokim wzroście. Tym nie mniej jej sytuacja uległa w roku 2006 dalszej stabilizacji. 
Zmniejszenie obrotów wyniosło w tym segmencie branŜy 0,7% nominalnie po spadku o 1,9% 
w roku 2005. Poprawiła się przy tym przede wszystkim sytuacja w zakładach nastawionych na 
sprzedaŜ napojów, które ze spadkiem o 0,3% osiągnęły lepszy wynik niŜ cała branŜa 
gastronomiczna łącznie.  

Ponowny wzrost notują stołówki i catering, które osiągnęły w 2006 r. po raz pierwszy od 1998 
r. wzrost obrotów wynoszący 3,3%. 

                                                      

2 Źródło: DEHOGA Związek Federalny, skrót 
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DEHOGA prognozuje dla całej branŜy na 2007 r. wzrost obrotów o 1,0% nominalnie. Skutki 
podniesienia podatku VAT na zachowania konsumpcyjne gości nie są jeszcze moŜliwe do 
oszacowania. Oznaczają one jednak dla hotelarstwa i gastronomii w Niemczech juŜ dzisiaj 
rosnącą presję na redukcję kosztów i obniŜanie cen. 

Według danych DEHOGA na temat rozwoju w gastronomi moŜna powiedzieć, Ŝe: Boom 
przeŜywa rynek „take away” (na wynos). W konsekwencji rosnącej mobilności i zmieniających 
się nawyków związanych z jedzeniem tradycyjne restauracje i gospody skazane się na coraz 
większą konkurencję ze strony innych branŜ, jak handel detaliczny, rzemiosło spoŜywcze lub 
stacje paliw. 

Bardziej niŜ kiedykolwiek gastronomowie muszą dziś odnaleźć się na rynku, mieć jasną 
koncepcję i nakreslić swój profil. Nikt juŜ chyba nie zadowoli się przeciętnością. Poszukiwane 
są: emocje i nowe wraŜenia etc..  

Wzrasta świadomość zdrowotna konsumentów. To powoduje dalszy znaczny wzrost obrotów 
w sferze „health” oraz „wellness food” (tzw. zdrowa Ŝywność). Modna jest lekka kuchnia o 
wysokiej jakości. Koncepcje na przyszłość podąŜają za formułą: świeŜo, szybko, ładnie. Moda 
na kuchnię niemiecką wciąŜ się rozwija – trend ten moŜna było obserwować najpierw w 
gastronomii luksusowej, a teraz na całym rynku. 

W turystyce określa się to "Morze Północne i Bałtyk zamiast Morza Śródziemnego". W 
gastronomii obserwuje się powrót do kuchni rodzimej – do potraw z dzieciństwa. Nowoczesny, 
podróŜujący daleko człowiek tęskni za swoimi korzeniami: je i pije znów po niemiecku. TakŜe 
wielu młodych ludzi odkrywa czar rodzimych specjałów. 

Niemiecka kuchnia jest kreatywna i tak samo zróŜnicowana jak niemiecki krajobraz. Przez 
wzgląd na skandale związane z artykułami spoŜywczymi bezpieczeństwo produktów i 
zaufanie mają dla naszych gości ogromne znaczenie. Powrót do korzeni – rosnącym 
powodzeniem cieszą się lokale oferujące specjały regionalne i dające poczucie 
bezpieczeństwa. Decyduje jakość, smak i atrakcyjny stosunek ceny do jakości. 

Turystyka w Niemczech 

Turystyka stanowi waŜny element niemieckiej gospodarki. W Niemczech pracuje w tym dziale 
gospodarki około 2,8 mln ludzi wypracowujących obroty wynoszące 140 mld EUR. Niemcy 
lubią wprawdzie daleko wyjeŜdŜać i uwaŜani są za mistrzów świata w podróŜowaniu, jednak w 
ostatnich latach widać, Ŝe coraz częściej spędzają urlop we własnym kraju.  

 

Hansestadt Stralsund 
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A Niemcy, od Alp na południu po wybrzeŜe Morza Północnego i Bałtyku mogą zaoferować 
wspaniałą róŜnorodność. Znaczny przyrost „incoming tourism“ (w fachowym Ŝargonie turyści, 
przyjeŜdŜający do kraju) pochodzi z krajów Europy.  

Niemiecka Centrala Turystyki we Frankfurcie nad Menem podaje następujące szacunki: 

Dotąd Niemcy postrzegane były zagranicą przede wszystkim jako kraj doskonały w technice 
organizacji, dobry na targi i do turystyki biznesowej. Dopiero w ostatnich dziesięciu latach 
Niemcy zdobywają coraz większe uznanie jako kraj, do którego moŜna wybrać się na urlop. 
Wprowadzenie euro i mistrzostwa świata w piłce noŜnej przyspieszyły tę zmianę imagu. 
Ostatnie Światowe Forum Gospodarcze w Davos umieściło Niemcy na trzecim miejscu wśród 
celów urlopowych, po Szwajcarii i Austrii. W studium jednego z brytyjskich zespołów 
badawczych obejmującym 34 kraje w zakresie turystyki jako czynnika atrakcyjności lokalizacji, 
Niemcy zajęły drugie miejsce po Wielkiej Brytanii. Odgrywa w tym rolę takŜe wzrost znaczenia 
turystyki kulturalnej. Niemcy posiadają juŜ wyrobiony image kulturalny. Z badań 
międzynarodowych wynika, Ŝe ponad sześćdziesiąt procent ankietowanych postrzega Niemcy 
jako kraj z bogatym dziedzictwem kulturowym i pięknymi krajobrazami. 

Chcącym odbyć kurację lub spędzić urlop zdrowotny Niemcy oferują 330 kurortów i uzdrowisk 
wysokiej klasy. 

Wśród gości zagranicznych coraz więcej jest przybyszy z krajów arabskich i Rosji. Celem 
niemieckiej gospodarki turystycznej jest więc przystosowanie ofert do potrzeb tych klientów. 
Zmiany demograficzne oddziałują równieŜ na turystykę. W krajach uprzemysłowionych 
wzrasta liczba osób w wieku ponad 55 lat. Ta aktywna grupa ludzi poszukuje dobrze 
zorganizowanych, wygodnych i ciekawych wycieczek. Jest to szansa dla Niemiec, z ich 
bogatym dziedzictwem kulturowym i architektonicznym. Niemiecka gastronomia i hotelarstwo 
mogą temu sprostać, dysponując dobrze wykształconym personelem. 

Dlaczego warto zdobywać zawód w hotelarstwie i gastronomii 

śadna inna chyba branŜa w Niemczech nie jest tak ciekawa i zróŜnicowana, jak gastronomia  i 
hotelarstwo. 

• W 245.000 zakładów – od klasycznych restauracji poprzez Ŝywienie zbiorowe 
po gastronomie systemową i wysokiej klasy, od pensjonatów ze śniadaniem 
poprzez hotele wakacyjne, konferencyjne aŜ po luksusowe – są róŜnorakie 
moŜliwości i szanse na ciekawy zawód, w którego centrum znajduje się 
człowiek  

• Niemiecka gastronomia i hotelarstwo stanowią silny element gospodarki 
zdominowany przez średnie przedsiębiorstwa. Milion zatrudnionych oferuje 
gościom co dzień optymalny serwis i wysokiej jakości produkty oraz wytwarza 
rocznie obroty w wysokości 56 miliardów euro. 

• Ponad 100.000 młodych ludzi uczy się sześciu zawodów w branŜy hotelarstwa i 
gastronomii. Elastyczność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w grupie i 
komunikacyjność są najwaŜniejszymi warunkami powodzenia w nauce zawodu. 

• Na pierwszym planie, czy za kulisami hotelu, czy teŜ restauracji – młodzi 
fachowcy mają świetne moŜliwości rozwoju i szanse na awans. 

• Hotelarstwo i gastronomia to branŜa nieznająca granic. 

• Przed osobą posiadającą fachowe wykształcenie, zaangaŜowaną i pracowitą 
otworem stoją wszystkie drzwi. MoŜe ona wykazać się wiedzą na całym 
świecie. Zawsze znajdzie zatrudnienie odpowiadające jej upodobaniom i 
umiejętnościom. 
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• Zdobycie zawodu w hotelarstwie i gastronomii daje ponadto solidne podstawy 
do prowadzenia z powodzeniem własnej działalności gospodarczej. 

• Nauka zawodu w hotelarstwie i gastronomii zapewnia wielostronne, atrakcyjne i 
przyszłościowe miejsce pracy w jednej z najciekawszych branŜ. 

Wzbudziliśmy Państwa ciekawość? 

Na następnych stronach znajdą Państwo przegląd poszczególnych profili kształcenia, warunki 
oraz moŜliwości dalszego podnoszenia kwalifikacji i awansu. 

Więcej informacji otrzymają Państwo w związkach hotelarstwa i gastronomii w 
poszczególnych krajach związkowych oraz w poradnictwie zawodowym agencji pracy. 

Wchodź w to. Wchodź po szczeblach kariery. Czekamy na Ciebie! 

Czego się moŜna spodziewać? Kilka wybranych przykładów z materiałów do nauki. 

Wybrane treści nauki w dziale „Kontakt z gośćmi, obsługa, sprzedaŜ“ 

• osobisty wizerunek 

• pielęgnacja ciała 

• odzieŜ 

• zdrowie 

• zachowanie wobec gości 

• osobiste formy towarzyskie 

• zachowanie się przy rozmowach telefonicznych 

• nakrywanie stołu 

• organizacja czasu 

• pokonywanie sytuacji stresowych 

• zakres działalności lokalu gastronomicznego 

• usługa 

• opieka nad specjalnymi gośćmi 

• normy prawne i tak dalej... 

Pod hasłem „podstawowe sposoby zachowania się” chodzi między innymi o: 

• powitanie 

• windę 

• kto przechodzi pierwszy? 

• wpatrywać się, patrzyć w bok, czy mówić? 

• rozmowy 

• skargi 

• przyjmowanie skarg 

• co naleŜy zrobić? 

• dystans 
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Temat „rozmowa” zawiera na przykład tematy tabu: 

• polityka 

• religia 

• pieniądze/ceny pokoi 

• własny stan zdrowia 

• własny nastrój i upodobania 

Jako przykład ofert dalszego kształcenia z katalogu IHK Berlin(Izba Przemysłowo-Handlowa) 
przytaczamy tutaj ofertę kształcenia w zawodzie barmana (z certyfikatem ukończenia kursu) 
Treść nauki na kursie obejmuje ok.80 godzin. 

• Podstawy ekonomiki przesiębiorstwa 

• Kalkulacja 

• Marketing 

• Towaroznawstwo 

• Historia barów 

• Karta z napojami wraz z obowiązkiem oznaczania dodatków 

• Techniki miksowania 

• Receptury 

• Koktajle zgodne z trendami wraz z koktajlami ekologicznymi 

• Klasyczne drinki 

• Zestawy 

• Specjalistyczny angielski 

• Ćwiczenia praktyczne 

Porady i trendy 

DEHOGA: aktualne informacje o branŜy. INFORMACJA PRASOWA 07/16 

++ Doroczna konferencja prasowa Federalnego Związku Hotelarstwa i Gastronomii DEHOGA 
++ Raport DEHOGA dotyczący branŜy hotelarsko-gastronomicznej: 

WyŜsze obroty, ale i wyŜsze koszty (Berlin, 8 maja 2007 roku): 

„Po raz pierwszy od 4 lat branŜa hotelarsko-gastronomiczna znów moŜe zaksięgować 
zwiększenie obrotów. Motorami wzrostu są przy tym hotelarstwo i gastronomia systemowa. 
Jak wynika z aktualnego raportu branŜowego Federalnego Związku Hotelarstwa i Gastronomii 
(DEHOGA Bundesverband), który przedstawiono we wtorek na corocznej konferencji 
prasowej Związku w Berlinie, przed sezonem letnim 2007 roku oczekiwania dotyczące 
obrotów i zysków w hotelarstwie i gastronomii są lepsze niŜ w roku ubiegłym.  

Przy dalszym wzroście liczby noclegów, przede wszystkim gości zagranicznych, DEHOGA 
prognozuje na bieŜący rok gospodarczy nominalny wzrost obrotów o 1,0%.” 

Ernst Fischer, przewodniczący Federalnego Związku DEHOGA, jest zdania , Ŝe obecnie w 
hotelarstwie i gastronomii po 4 latach posuchy, kiełkuje delikatna roślinka o nazwie pozytywny 
impuls. „Wydaje się, iŜ zmiana trendu dotarła wreszcie i do naszej branŜy.Jednak podwyŜka 
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podatku VAT, wysokie dodatkowe koszty płacy oraz rosnące ceny energii i produktów 
spoŜywczych przyczyniają się do tego, Ŝe presja cen wywierana na firmy nadal pozostaje 
bardzo silna“.  

W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba hotelarzy, którzy mogli zameldować zwiększone 
obroty, wzrosła z 29,2% w zimie 2005/2006 roku do 44,1% w zimie 2006/2007 roku. Wśród 
gastronomów co najmniej 35,2% (w r. ub. 21,7%)odnotowało wzrost obrotów. „Niemcy 
porzucili konsumpcyjną powściągliwość. Wydaje się, Ŝe teraz równieŜ hotelarstwo i 
gastronomia odczuje oŜywienie skłonności konsumentów do wydawania pieniędzy“, podkreślił 
Fischer.  

Jesli chodzi o wzrost dochodów, to sytuacja pozostaje nadal napięta. W sezonie zimowym 
39,5% hotelarzy i 45,1% gastronomów musiało pogodzić się ze spadkiem zysków. Latem 
2007 nadzieję na lepsze obroty Ŝywi 44,0% przedsiębiorców branŜy hotelarskiej i 38,9% 
branŜy gastronomicznej. W obu przypadkach są to wartości wyŜsze niŜ w okresie 
poprzedzającym Mundial. „Jest dobrym sygnałem, Ŝe zarówno ocena sytuacji w ostatnich 
miesiącach jak i perspektywy na przyszłość wypadają pozytywnie. To dowód, Ŝe nie chodzi o 
zjawisko chwilowe, lecz o rzeczywiste odwrócenie trendu“, podkreślił przewodniczący 
DEHOGA. 

„Raport DEHOGA o sytuacji w branŜy: WyŜsze obroty, ale i wyŜsze koszty“ 
(Szczegółowe wyniki ankiety DEHOGA na temat koniunktury) 

Aktualny raport branŜowy DEHOGA opiera się na ankiecie, jakiej poddano 3000 
przedsiębiorstw. Ich ocena rozwoju koniunktury dotyczy sytuacji w okresie od października 
2006 roku do marca 2007 roku oraz oczekiwań odnośnie miesięcy kwiecień – wrzesień 2007 
roku. 

W hotelarstwie pozytywny trend utrzymał się takŜe po Mundialu. Od października 2006 roku 
do marca 2007 roku tylko 28,8% zapytanych hotelarzy musiało zmagać się ze spadkiem 
obrotów (w roku ubiegłym 43,3%). Natomiast 44,1% mówi o wzroście obrotów (w r. ub. 
29,2%). 27,2% udało się takŜe podnieść dochody (w r. ub. 19,1%), podczas gdy 39,5% 
skarŜyło się na spadek dochodów (w r. ub. 53,1%). 

Hotelarze weszli w lato 2007 roku z optymizmem. 44,0% respondentów ma nadzieję na 
wyŜsze obroty (w r. ub. 38,9%), a 30,7% postawiło sobie za cel wzrost dochodów (w r. ub. 
27,1%). To są do tej pory najwyŜsze wskaźniki w przypadku hotelarstwa - od czasu ankiety na 
temat koniunktury, jaką przeprowadzono w zimie 1999 roku. Rozwija się tzw. „hotelarstwo 
markowe”. DuŜy potencjał wzrostowy ma takŜe tzw. „turystyka miejska” z konferencjami, 
kongresami i waŜnymi wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. Nadal popularnością cieszy 
się wellness i ogólnie turystyka zdrowotna. 

Pod względem stóp wzrostu gastronomia nie moŜe jeszcze równać się z hotelarstwem. 
Jednak nastrój gospodarczy poprawił się i w tej dziedzinie. O ile w roku ubiegłym co drugi 
gastronom (51,8%) skarŜył się na spadki obrotów, teraz udział ten dotyczy tylko jednej trzeciej 
(34,1%). 35,2% właścicieli lokali donosi o wzroście obrotów (w r. ub. 21,7%). Jednak wciąŜ 
jeszcze 45,1% respondentów musiało uporać się ze spadkiem zysków (w r. ub. 59,5%), 
20,8% powiększyło dochody (w r. ub. 13,2%). To jest najlepszy wynik ankiety od 2000 roku. 

W przypadku właścicieli restauracji, kawiarń i barów nadzieje na dobre lato są nieco 
skromniejsze niŜ w przypadku hotelarzy, zbliŜają się jednak do wartości z branŜy noclegowej. 
38,9% prognozuje wzrost obrotów (w r. ub. 32%), 26,6% przepowiada wyŜsze dochody (w r. 
ub. 22,9%).  

JeŜeli chodzi o przewidywane obroty, to udział pesymistów utrzymuje się na poziomie 21,8%, 
a tym samym juŜ drugi rok z rzędu jest niŜszy niŜ udział tych ankietowanych, którzy 
przewidują wyŜsze obroty. 
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Nadal sukcesy odnosi „gastronomia markowa” ewent. systemowa. W 2006 roku 100 wielkich 
przedsiębiorstw gastronomicznych w swoich 16.088 zakładach osiągnęło obrót netto w 
wysokości 9,4 mld. euro. Tym samym wzrost obrotów wyniósł 7,6% i - jak dowodzi wynik 
corocznego badania przeprowadzonego przez specjalistyczne czasopismo „foodservice“ z 
wydawnictwa Deutscher Fachverlag – był najwyŜszy od 1995 roku. W sumie jednak 
gastronomia musiała zaakceptować nominalny minus w wysokości 0,7%. 

„W naszej branŜy pogłębiają się róŜnice między tymi, którzy zyskują i tymi, którzy tracą“, 
komentuje wyniki przewodniczący DEHOGA. „Bardziej niŜ kiedykolwiek chodzi teraz o to, by 
przedsiębiorstwa odnosiły sukcesy i wyróŜniały się na rynku dzięki klarownym koncepcjom 
działalności gospodarczej.“ 

Głos mają praktycy 

Pan Truglia  

jest doradcą do spraw nauki zawodu przy IHK (Izba Przemysłowo-Handlowa w 
Berlinie). Decyduje on np. o tym, które zakłady mogą kształcić uczniów, zna zatem 
najrozmaitsze rodzaje hotelarstwa i gastronomii. 

Jakie szkoły ukończyły osoby ubiegające się u Państwa o przyjęcie do nauki zawodu? 

Poziom sięga od ukończonej szkoły głównej do matury. W zaleŜności od tego, jaki zawód jest 
celem ucznia. JeŜeli np. wziąć pod uwagę fachowców z gastronomii systemowej (dość 
egzotyczna specjalność wśród 6 zawodów, w których kształci się młodzieŜ) pracujących w 
zawodzie czysto handlowym, który znaleźć moŜna w zorientowanych systemowo zakładach, 
takich jak np. Burger King, Pizza Hut, Mc Donalds) to 90% z nich, to maturzyści. Około 10% - 
absolwenci szkół realnych, a poza tym bardzo, bardzo niewielu absolwentów szkół głównych. 
JeŜeli przyjrzymy się hotelarstwu pięciogwiazdkowemu, to tu równieŜ znajdziemy głównie 
maturzystów. JednakŜe w mniejszych zakładach jest więcej absolwentów szkół głównych i 
realnych.  

WaŜną rolę odgrywa wiek. Kandydaci powinni mieć co najmniej 18 lat, w przeciwnym razie 
naruszalibyśmy ustawę o ochronie pracy młodzieŜy. Według tej ustawy nie wolno zatrudniać 
nieletnich po godzinie 23:00. 

Czym róŜni się niemiecki system nauki zawodu od analogicznych systemów w innych 
krajach? 

W Niemczech mamy system dualny, który nadal jest w innych krajach bardzo ceniony i 
powszechnie uznawany. Słowo „dualny“ oznacza dwa miejsca nauki: zakład pracy i szkołę. 
Proszę spojrzeć na hotele otwierane w ciągu ostatnich 5-6 lat, np. Burj al Arab w Dubaju, hotel 
siedmiogwiazdkowy, podobno najlepszy na świecie: został otwarty przez dyrektora, który 
zdobył zawód w Niemczech. To samo dotyczy obecnie dyrektora generalnego hotelu Ritz 
Carlton, który równieŜ uczył się w Niemczech: teraz jedzie do Azji, gdzie jako kierownik 
regionu będzie kierować otwieraniem hoteli w Chinach. Powstanie tam do 8-9 hoteli. Te 
przykłady pokazują, jak wysoko ceniony jest nadal nasz system dualny. I dobrze, Ŝe tak jest. 
Naszym zdaniem jest to jeden z najlepszych systemów nauki zawodu. 

Jakie wymagania stawiane są kandydatom? 

RównieŜ młodzieŜ z zagranicy ma szanse, jeŜeli pokona trudności – szanse, by zdobyć 
miejsce nauki zawodu, by sensownie się kształcić. Dane potwierdzają, Ŝe uczniowie o 
odmiennym pochodzeniu etnicznym są tak samo dobrzy jak ich niemieccy koledzy. Nie ma 
wcale duŜych róŜnic. Problemem jest pokonanie trudności... 
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Co Pan rozumie pod słowem „trudności“? 

Przede wszystkim chodzi o to, by w ogóle wejść w nasz system nauki zawodu. Problem 
polega równieŜ na tym, Ŝe młodzieŜ z zagranicy niewiele wie o systemie dualnym, poniewaŜ u 
w kraju swojego pochodzenia go nie poznała. Dualną naukę zawodu spotykamy w 
Niemczech, Austrii i Szwajcarii, a poza tym jeszcze w niewielu formach we Francji i Finlandii. 

Czy trudności sprawia takŜe język? 

Muszą mówić po niemiecku, to jasne. JeŜeli znają więcej języków, jest to oczywiście 
korzystne. Jednym słowem: kompetencja interkulturowa jest poszukiwana. Tylko dzięki temu 
w hotelarstwie moŜna odpowiednio zachować się w stosunku do najrozmaitszych gości. 
Trzeba na przykład wiedzieć, jak postępować z gościem, powiedzmy, z krajów arabskich, 
który przyjeŜdŜa z kilkoma Ŝonami. Trzeba wiedzieć coś o tym kręgu kulturowym, np. Ŝe nie 
naleŜy zwracać się z pytaniem do kobiety, lecz tylko do męŜczyzny. Dokładnie tak samo jest 
w innych kręgach kulturowych: określony strój, odpowiednie powitanie. W gastronomii trzeba 
się po prostu na tym znać. JeŜeli pracownik potrafi w odpowiedni sposób zwrócić się do 
kaŜdego gościa, to znaczy, Ŝe wszystko będzie jak trzeba. 

Czy istnieją zachowania typowe dla branŜy? Czy moŜna mówić o kodeksie pracy? 

MoŜna. JeŜeli na przykład spojrzeć na struktury w klasycznych hotelach, zawsze znajdzie się 
to samo: szczebel kierowniczy, zarządzany przez dyrektora generalnego, a poniŜej róŜne 
działy. Wszystko ma kompletnie sztywną, hierarchiczną strukturę. To znaczy, Ŝe jak szef coś 
powie, to tak ma być. O tym się nie dyskutuje. Dotyczy to zwłaszcza tzw. brygad kuchennych, 
to jest zresztą klasyczne fachowe określenie pracowników kuchni. Tam nie moŜna sobie 
pozwolić na dywagacje. JeŜeli potrawa jest gotowa, trzeba ją podać. Nie ma czasu na długie 
dyskusje, czy moŜna, czy nie moŜna. Potrawę trzeba podać. Praca jest stresująca. Kiedy jest 
juŜ po wszystkim, moŜna porozmawiać o problemach albo razem wypić piwo. W kuchni 
rzeczywiście słychać czasami ostry ton. To nie jest tylko takie gadanie. To jest normalne.  

I ma swoje uzasadnienie. W określonym momencie trzeba szybko działać. Ton bywa tam po 
prostu, jak juŜ powiedziałem, ostry. A przedtem był miły i potem znowu jest miły. Po pracy z 
przyjemnością idzie się jeszcze na piwo i rozmawia się o tym, co sią wydarzyło. Mówimy 
wtedy o klasycznych regułach zachowania. Oczywiście istnieją równieŜ klasyczne reguły 
standardowe: kucharz w trakcie nauki ma białe guziki, kucharz zawodowy moŜe mieć czarne. 
Im wyŜsza czapka, tym bardziej uznany. Ale ten zwyczaj juŜ powoli zanika. 

A jeŜeli chodzi o personel z obsługi, czy dozwolone są takie rzeczy jak np. wszędzie 
kolczyki albo tatuaŜ? 

To zaleŜy od lokalu. JeŜeli idzie się do miejsca odwiedzanego przez młodzieŜ, do dyskoteki, 
gdzie z góry wiadomo, Ŝe przychodzą ekstrawaganccy, odlotowi goście, to nikomu nie 
przeszkadza, Ŝe ktoś ma kolczyki w nosie albo w brwiach itd. Ale jeŜeli idzie się do 
wielogwiazdkowej restauracji, to nie ma się ochoty oglądać tego metalu na twarzy czy w 
ustach. To samo dotyczy długich, lakierowanych na czerwono paznokci kelnerek. Jest w tym 
coś niehigienicznego... to samo jest z kolczykami. To wszystko moŜe odgrywać pewną rolę. 
Pracownik musi się do tego dostosować.  

Dlatego wygląd zewnętrzny to jedna z najwaŜniejszych spraw w nauce zawodu. Włosy 
ufarbowane na czerwono albo na zielono nie są wszędzie akceptowane. Ale istnieją modne 
lokale, gdzie jest to, wręcz przeciwnie, mile widziane. 

Co pozostało ze słynnych reguł savoir-vivre'u z ksiąŜki barona von Knigge? 

Bardzo duŜo. Właśnie w klasycznej gastronomii wyŜszej klasy moŜna zobaczyć, Ŝe reguły 
barona Knigge nadal mają zastosowanie – np. najpierw pomaga się damie załoŜyć płaszcz, 
odsuwa się krzesło i tak dalej. Tam moŜna to jeszcze znaleźć w takiej samej formie jak 
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niegdyś. Na podstawie ksiąŜki barona Knigge organizuje się nawet kursy dla pracowników, 
zwłaszcza jeśli chodzi o lokale odwiedzane często przez gości zagranicznych albo oficjalnych. 
Tam instruuje się pracownika, jak ma się zachowywać. To zresztą róŜne wygląda w róŜnych 
krajach. „Łaskawa Pani“ czy „Panno“ - tak się juŜ nie mówi, to brzmi staroświecko i juŜ wyszło 
z mody.  

Katrin Wagner, hotel Radisson SAS, Berlin: 

Pani Wagner jest wykwalifikowaną hotelarką. Po ukończeniu nauki zawodu studiowała 
ekonomię i zarządzanie oraz nauki społeczne na uniwersytecie w Getyndze, gdzie 
zdobyła dyplom specjalistki ds. socjalnych w zakładzie. Po studiach pracowała w 
prywatnej wyŜszej szkole zawodowej, a potem przez 3 lata w berlińskim ośrodku 
Akademie Schmöckwitz, gdzie pod jej opieką uczyli się zawodu restauratora, hotelarza 
i kucharza zarówno młodzi uczniowie, jak i osoby zmieniające zawód. Była 
wykładowczynią, uczyła i nadzorowała kształcenie i reorientację zawodową, 
zapewniając takŜe opiekę socjalno-pedagogiczną.   
Od ponad 2 lat pracuje w Berlinie w hotelu Radisson SAS, gdzie organizuje szkolenia 
pracowników i sprawuje opiekę nad uczniami. Hotel znajduje się w pobliŜu wieŜy 
telewizyjnej. Został otwarty w roku 2003. Zatrudnia równo 260 pracowników, w tym 40 
uczniów kształcących się w trzech zawodach: hotelarza, pracownika restauracji i 
kucharza. 

W całej Unii Europejskiej wykwalifikowani pracownicy z Pani branŜy są poszukiwani.   
W Niemczech teŜ? 

W Niemczech teŜ. W tej branŜy nie likwiduje się przecieŜ miejsc pracy. Wręcz przeciwnie, 
branŜa usługowa potrzebuje wielu pracowników. Tu nie moŜna zastąpić ludzi maszynami ani 
robotami. Poszukiwane są jednak osoby wykwalifikowane. Pod tym względem Niemcy mają 
oczywistą zaletę ze względu na kształcenie według reguł IHK (Izba Przemysłowo-Handlowa), 
które jest cenione i uznane na forum międzynarodowym.  

Odnośnie standardów kształcenia moŜna powiedzieć, Ŝe w porównaniu z innymi krajami 
sytuacja Niemiec jest dobra. Mogę to udowodnić na przykładzie naszego przedsiębiorstwa. 
Radisson SAS to sieć działająca na całym świecie, mająca 260 hoteli w 48 krajach, na 
wszystkich kontynentach. Pod względem nauki zawodu hotele niemieckie mają przewagę nad 
innymi. 

Chodzi o system: nauka w firmie, a raz w tygodniu szkoła zawodowa plus dodatkowy dzień 
nauki w szkole raz w miesiącu. Tak zwany system dualny sprawdził się, jest dobry i 
skuteczny. Praktyczna i teoretyczna nauka zawodu uzupełniają się nawzajem. To optymalne 
połączenie. 

Jak długo trwa nauka zawodu? 

3 lata. U osób z maturą okres ten moŜe być skrócony do 2 i pół roku. Matura nie jest co 
prawda niezbędna, ale u nas, ze względu na wielu chętnych, wśród osób przyjmowanych do 
zawodu hotelarza 90% to maturzyści. Dla hotelarzy matura jest więc warunkiem koniecznym, 
ale dla kucharzy nie, podobnie jak i dla pracowników restauracji. 

......ale matura nigdy nie zaszkodzi.... 

Tak jest. Przede wszystkim daje ona o wiele lepsze perspektywy na czas po ukończeniu 
szkolenia zawodowego, na ewentualną naukę w wyŜszej szkole zawodowej lub studia. 

Czy istnieją jednolite standarty, wiąŜący ramowy plan nauki dla wszystkich zakładów 
kształcących uczniów? 

Tak. Izba Przemysłowo-Handlowa formułuje plan ramowy, a poszczególne zakłady mogą go 
dostosować do swoich warunków. W ciągu określonego czasu uczniowie poznają 
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poszczególne działy. Odpowiadają za to wyspecjalizowani instruktorzy, ludzie z 
doświadczeniem, juŜ niezupełnie młodzi, lecz dojrzałe osobowości, które sprawdziły się przez 
lata. 

Istnieje równieŜ wymiana uczniów między zakładami, aby przez maksymalnie 2 miesiące 
mogli zebrać doświadczenia w innym otoczeniu. 

Jakie wymagania Państwa przedsiębiorstwo stawia młodym kandydatom? 

To powinni być osoby młode, lubiące pracę z ludźmi, wygadane. Muszą znać języki obce (na 
początek starczy szkolny angielski).Powinni być bystrzy i – to bardzo waŜne – odporni. Nauka 
zawodu i praca w naszej branŜy wymaga osobowości bardzo odpornych fizycznie i 
psychicznie. 

.... a jakie były Pani doświadczenia? 

Większość uczniów wytrzymuje. Jest mała grupa, mniej więcej 3%, dla której wyobraŜenia nie 
pokrywają się z realiami. W naszym hotelu umoŜliwiamy praktyki próbne. Trwają one od 
tygodnia do roku, w zaleŜności od wieku kandydata. W ten sposób moŜe on sprawdzić, czy 
jego oczekiwania odpowiadają rzeczywistości. 

Ale wielkie sieci hotelowe to jedno, są jeszcze mniejsze hotele, średnie 
przedsiębiorstwa... 

TakŜe mniejsze hotele mają swoje zalety, często panuje w nich prawdziwie rodzinna 
atmosfera. Ja sama jestem z takiego małego przedsiębiorstwa. Tam kaŜdy pracuje w wielu 
działach. Staje się, jak to się mówi, omnibusem. Elastyczność, którą musi wykazać kaŜdy 
nasz uczeń, jest w małym zakładzie o wiele bardziej potrzebna. DuŜe i małe firmy – wszystko 
ma swoje wady i zalety. 

Jakie są uregulowania płacowe? 

Płaci się według taryfy. W pierwszym roku nauki 475 euro brutto, w drugim 550 euro, w 
trzecim 660 euro. 

Jakie są moŜliwości dalszego kształcenia po zdobyciu zawodu? 

Dalsze kształcenie jest korzystne dla obu stron, tak dla uczniów, jak i dla przedsiębiorstwa. 
MoŜna się dalej kształcić w zawodowej szkole hotelarskiej z 2-letnim programem nauczania. 
Tu w Berlinie jest państwowa szkoła hotelarska, bezpłatna zresztą. Są to studia dzienne. By 
być tam przyjętym, trzeba mieć 2 lata doświadczenia zawodowego.  

Poza tym są kursy organizowane przez IHK. MoŜna tam zdobyć np. uprawnienia barmana 
albo miksologa. Istnieją oferty umoŜliwiające dalsze kształcenie się w dziedzinie obsługi. 

A jak wyglądają moŜliwości dalszego kształcenia w Pani hotelu Radisson SAS? 

Co miesiąc układamy plan szkoleń. KaŜdy pracownik ma wgląd w naszą ofertę. Zaczyna się 
od takich tematów jak zachowanie się przy telefonie, co robić w przypadku skarg, jak 
zarządzać czasem. Jestem menedŜerką szkoleń; pracownicy, w porozumieniu ze swoim 
kierownikiem działu, mogą zgłaszać się do mnie. 

TakŜe związek zawodowy oferuje liczne moŜliwości dalszego kształcenia oraz seminaria, z 
których moŜna korzystać bezpłatnie. Tu w hotelu ja organizuję takie seminaria. Są one bardzo 
lubiane. Na przykład kontrola stresu. To waŜne, zwłaszcza w gastronomii, która w duŜym 
stopniu Ŝyje z tego, Ŝe mamy godziny szczytu, Ŝe na raz przychodzi wielu gości.  

Tak to juŜ jest w gastronomii. Co robić w przypadku stresu? Gość nie powinien zauwaŜyć, Ŝe 
jestem zestresowana. To jest duŜa sztuka. 
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Jakie są w Niemczech szanse na rozwój i karierę w tej branŜy? 

Nieograniczone. Nie ma chyba innej branŜy, gdzie bez ukończenia studiów moŜna zrobić taką 
karierę. W gastronomii i turystyce liczy się przede wszystkim praktyka. Studia uniwersyteckie 
nie zawsze pomagają. Inaczej niŜ na przykład w przemyśle. W naszej branŜy moŜna zajść 
bardzo wysoko bez studiów, ale za to z doświadczeniem za granicą, np. zostać nawet 
kierownikiem restauracji.  

W naszym hotelu Radisson SAS staramy się, by nasi uczniowie po ukończeniu nauki 
zostawali u nas, by dalej się rozwijali, zbierali doświadczenia za granicą w innych hotelach 
naszej sieci i wciąŜ szli w górę w swoim zawodzie. 

Na co powinien szczególnie zwracać uwagę uczeń z zagranicy, który przybywa do 
Niemiec? 

Musi znać język niemiecki. Musi rozumieć gości. W usługach język jest narzędziem pracy. 
Zwłaszcza w małych zakładach, gdzie rzadko bywają goście zagraniczni, waŜne jest, by 
kandydat dobrze znał niemiecki. Natomiast w naszym hotelu 50% gości to biznesmeni, z tego 
mniej więcej połowa z zagranicy. Bez znajomości języków nikt sobie nie poradzi. 

Andre Pietz, menedŜer w Holiday Inn, Berlin-Schoenefeld Aerport 

Andre Pietz, rocznik 1976, berlińczyk z urodzenia, zawodu hotelarza uczył się od 
podstaw w bardzo dobrym hotelu w Berlinie, zdobywał doświadczenie i szlify w kraju i 
za granicą. Pracuje jako menedŜer hotelu. 

Proszę Pana, Ŝyjemy w czasach globalizacji. Pan moŜe dokonać porównań. Czy 
niemiecką branŜę hotelarską wyróŜnia coś szczególnego? 

Tutaj w Niemczech przywiązujemy ogromną wagę do struktur i organizacji i z własnego 
doświadczenie mogę powiedzieć, Ŝe jesteśmy dobrzy w tym zakresie, mamy bardzo dobrych 
fachowców, co nie zawsze ma miejsce w innych krajach. Tam te braki nadrabia się oferując 
dodatkowe usługi. Mamy opinię dobrych organizatorów. Jeśli chodzi o niemiecką branŜę 
hotelarską, to mogę to tylko potwierdzić. 

Czy istnieje typowy niemiecki klient? 

Nie. Faktem jest jednak, Ŝe takŜe Niemcy stają się coraz bardziej wymagający. Oni takŜe chcą 
być coraz bardziej rozpieszczani i z chęcią korzystają z oferowanych im usług. 

W Pańskiej branŜy waŜne są dobre maniery i dobre zachowanie. Jednak trzeba 
stwierdzić, Ŝe w porównaniu do wcześniejszych lat formy zachowania stały się 
luźniejsze, czasami nawet szorstkie. Czy to ma teŜ wpływ na Pańską branŜę? 

Nie, ale, to co Pan powiedział, się zgadza. Tradycyjna, stara szkoła hotelarska, być moŜe 
nieco mieszczańska, powoli odchodzi. Młodzi ludzie dzisiaj są przecieŜ inni. Inni niŜ ja sam 15 
czy 16 lat temu. Ma to związek równieŜ z nauką zawodu.  Oznacza to, Ŝe do całej branŜy 
dociera świeŜy powiew. Zasady zachowania stają się luźniejsze, ale zachowują odpowiedni 
poziom. Takie zmiany mogą naszej branŜy tylko wyjść na dobre. 

Chciałbym zadać Panu równieŜ pytanie dot. barona von Knigge i jego zasad dobrego 
zachowania. Czy wszystko jest juŜ przestarzałe, czy moŜe jednak udało się coś 
przenieść w nasze czasy? 

Te zasady na pewno nie są przestarzałe. Mówię to z pozycji naszej branŜy. Co roku 
rozpoczyna u nas naukę zawodu od 10 do 12 uczniów. Przeprowadzamy z nimi specjalne 
szkolenie dot. zasad dobrego zachowania. Jest ono naturalnie dostosowane do aktualnych 
uwarunkowań, ale podstawowe przesłanie, podstawowe wartości, tkwiące w tych zasadach, 
są nadal przekazywane.  
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Tak po prostu musi być. Pod tym względem jestem na tyle konserwatywny, iŜ mówię, Ŝe bez 
tego się nie da pracować i to się nie zmieni. 

Na co powinni zwracać szczególną uwagę młodzi cudzoziemcy przyjeŜdŜający do 
Niemiec jako uczniowie zawodu? 

Taki uczeń musi przede wszystkim pamiętać o tym, Ŝe – i mówię tu z własnego 
doświadczenia – w Niemczech wszystko przebiega w nieco bardziej kontrolowany, 
przemyślany i zorganizowany sposób. RównieŜ w pracy. Nawet jeśli uczeń ma być moŜe inne 
oczekiwania. Czasem trudno sobie przyswoić niemieckie zwyczaje takie jak punktualność i 
pilność. Niekiedy wymaga to trochę czasu. Na początku pojawiają się takŜe nieporozumienia z 
powodu trudności językowych. Nie na darmo się mówi: „deutsche Sprache - schwere 
Sprache“ (niemiecki jest trudnym językiem). Poza tym uczeń powinien mieć opanowany 
angielski przynajmniej w podstawowym zakresie. 

Co Panu przychodzi do głowy na hasło: w Ŝadnym wypadku? 

Absolutnie niedopuszczalne, albo jak się dziś mówi, absolutnym „no go“, jest głośne i 
roszczeniowe zachowanie, by pozostać w sferze dobrych manier. Zgodnie ze słynną zasadą, 
klient ma zawsze rację. A jeśli być moŜe nawet nie ma racji, co się teŜ zdarza, naszym 
zadaniem jako profesjonalistów jest przyjęcie tego do wiadomości. W Ŝadnym wypadku nie 
wolno dyskutować z klientem i próbować narzucać swojego zdania.  

To jest takŜe sprawa mentalności. Niektórym „południowcom“ przychodzi z trudem 
powiedzenie klientowi „przykro mi“, kiedy wiedzą, Ŝe to nie ich wina, Ŝe oni mają rację, a nie 
klient, który sprawę widzi inaczej. Jest to często trudne dla osób z inną mentalnością. Ale jest 
to kwestia profesjonalizmu w naszym zawodzie. 

Co zaleciłby Pan młodym ludziom z zagranicy przybywającym tu w celu nauki zawodu? 
Na co powinni zwracać szczególną uwagę? 

Przede wszystkim powinni zapoznać się z krajem, do którego się wybierają, z panującymi tam 
zwyczajami i jego specyfiką. Praca w hotelu to gra zespołowa. Trzeba być tego świadomym. 
Trzeba znać swoje własne deficyty i umieć je niwelować. Trzeba umieć pracować w zespole i 
umieć się podporządkować. NaleŜy być świadomym tego, Ŝe wiele rzeczy znanych z domu po 
prostu nie jest przydatnych lub tolerowanych tutaj ze względu na dobro usług, jakie 
świadczymy. 

Na co kładzie akcent Holiday Inn, jeŜeli chodzi o kształcenie w zawodzie ? Do czego 
przywiązują Państwo szczególną uwagę? 

To dobry temat, na który chętnie rozmawiam. My tutaj z Holiday Inn Schönefeld-Airport 
regularnie jesteśmy wyróŜniani przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową jako najlepszy 
zakład pracy kształcący uczniów.  Oznacza to, Ŝe często, takŜe i w tym roku, najlepsi z 
danego rocznika kształcili się u nas. Widział Pan przecieŜ te świadectwa wiszące w recepcji. 

Przykładamy ogromną wagę do indywidualnego toku kształcenia. Wspiera nas w tym nasz 
koncern. UwaŜam, Ŝe dla ucznia lepsza jest nauka zawodu w hotelu naleŜącym do koncernu, 
poniewaŜ ma tutaj całkiem inne moŜliwości. Oznacza to, Ŝe nauka przebiega bardziej 
intensywnie niŜ w hotelu prywatnym, równieŜ jeśli chodzi o klientelę. DuŜe hotele mają takŜe 
wewnętrzne programy treningowe. Dzięki temu dojrzewa osobowość ucznia.  

W naszym hotelu nauka zawodu zdecydowanie róŜni się od hoteli prywatnych. Dla uczniów 
niezaleŜnie od tego, skąd pochodzą, jest to najlepsze, co im się moŜe przydarzyć.  

Tutaj otrzymują odpowiednie przygotowanie do zawodu, które pomoŜe im później zaistnieć w 
dalekim wielkim świecie. 
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Porady i pomoc ze strony Federalnej Agencji Pracy (Bundesagentur 
für Arbeit) 

Kwestię zatrudniania zagranicznych pracowników w Niemczech reguluje szereg przepisów 
prawnych i wytycznych. Wyszczególnienie wszystkich z nich zajęło by tu zbyt duŜo miejsca. 
Ograniczymy się więc do kilku informacji zaczerpniętych z instrukcji nr 7 wydawanej przez 
Federalną Agencję Pracy. 

W krótkim przewodniku jest mowa o tym, Ŝe: 

JeŜeli cudzoziemiec chce podjąć pracę w Niemczech, to musi z reguły uzyskać 
odpowiednie pozwolenie na pobyt i na podjęcie pracy. 

Organami właściwymi do wydania pozwolenia na pobyt są lokalne urzędy ds. cudzoziemców. 
One równieŜ wyjaśniają wszelkie pytania dot. spraw pobytowych i zatrudnienia. Z reguły 
odpowiednia Agencja Pracy musi jednak wyrazić zgodę na wydanie pozwolenia na pobyt 
biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku pracy. W tym celu Agencja Pracy korzysta z 
wewnętrznego postępowania decyzyjnego, które przeprowadza urząd ds. cudzoziemców. 
Pracowników pochodzących z krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej dnia 01.05.2004 r. 
i 01.01.2007 r. obowiązują specjalne regulacje (rozdział 14 instrukcji). 

Wspomniana instrukcja zawiera informacje dot. najwaŜniejszych przepisów prawnych, których 
musi przestrzegać cudzoziemski pracownik. Nie jest ona jednak w stanie przedstawić całej 
sytuacji prawnej w sposób wyczerpujący. W razie wystąpienia pytań pracownicy urzędów ds. 
cudzoziemców i agencji pracy z chęcią będą Państwu słuŜyć pomocą.  

Instrukcję jak teŜ aktualne informacje dot. przepisów prawnych regulujących podjęcie pracy w 
Niemczech znajdą Państwo takŜe w internecie pod:  

• www.arbeitsagentur.de 
Za opłatą w wysokości 2,50 euro broszura jest przesyłana do domu3. 

Adresy-linki-wskazówki 

• http://www.arbeitsagentur.de/ 
Agencja pracy  

• http://www.dihk.de/ (Deutsche Industrie-und Handelskammer) Niemiecka Izba 
Przemysłowo-Handlowa. 

• http://www.dehoga-bundesverband.de/ (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) 
Tutaj moŜna znaleźć informacje dot. niemieckiej branŜy gastronomicznej i hotelarskiej. 
DEHOGA takŜe ma swoje placówki we wszystkich krajach związkowych. 

• www.Die Bundesausländerbeauftragte.de (Federalny pełnomocnik ds. cudzoziemców.) W 
kaŜdym kraju związkowym są podobne urzędy. 

Bibliografia 

Publikacje Federalnego Urzędu Prasowego (Bundespresseamt): Deutschland in Europa 
(Niemcy w Europie); Was haben wir von der Europäischen Union? (Co mamy z Unii 
Europejskiej?); 22 Fragen zur Europäischen Union (22 pytania do Unii Europejskiej); 
Deutschland im Wandel (Przemiany w Niemczech) 

                                                      

3 Wydawca: Bundesagentur für Arbeit, Zentrale, Team PP11 
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10 pytań – 10 odpowiedzi 

Hamdiego z Ankary interesuje szczególnie,… 

1. … wysokość zarobków w czasie praktyki? 

Praktykanci z reguły nie otrzymują wynagrodzenia. Wychodzi się z załoŜenia, Ŝe praktyka 
słuŜy przekazywaniu wiedzy. Zakład pracy oferujący praktyki przyucza praktykanta do pracy, 
kształci go itd. Oznacza to dodatkowy nakład pracy. Korzyści dla praktykanta polegają na 
zdobywaniu wiedzy i doświadczeń, które z reguły poświadczane są pisemnie w formie oceny z 
praktyki lub świadectwa. 

2. … czy po odbyciu praktyki zakład pracy zatrudnia praktykanta i wtedy moŜna 
zostać w Niemczech? 

Praktyka moŜe równieŜ posłuŜyć do wstępnego przetestowania kandydata do pracy. W takich 
przypadkach moŜe nastąpić zatrudnienie po zakończeniu praktyki. Jednak praktykanci z 
zagranicy muszą uzyskać w tym celu pozwolenia na pobyt i pracę. 

3. … czy Niemcy juŜ na śniadanie piją piwo? 

Niemcy są znani jako naród piwoszy. Jednak w ostatnich latach konsumpcja piwa znacznie 
spadła. Niemcy piją piwo najczęściej do kolacji, w towarzystwie lub pod koniec dnia. Tylko w 
południowych Niemczech piwo jest napojem, który daje się spoŜywać o kaŜdej porze dnia, 
niekoniecznie na śniadanie.  

4. … czy bez zapowiedzenia moŜna pójść do sąsiada na kawę lub herbatę? 

Raczej nie jest w zwyczaju składanie niezapowiedzianych wizyt u sąsiada. Lepiej się 
wcześniej umówić. Bez zapowiedzi moŜna jednak zjawić się u bliskich przyjaciół i krewnych. 

5. … czy w Niemczech stale się kaŜdego pozdrawia? 

Pozdrawianie to w Niemczech norma wchodząca w skład zasad dobrego zachowania. Przy 
tym są ustalone reguły. Osoba młodsza / męŜczyzna / pracownik pozdrawia odpowiednio 
osobę starszą / kobietę / przełoŜonego. Nie pozdrawia się automatycznie obcej napotkanej 
osoby. Tylko w pracy pozdrawia się przezornie kaŜdego, gdyŜ moŜna napotkać szefa działu 
personalnego. Pracownicy branŜy gastronomicznej pozdrawiają kaŜdego gościa. Zasadniczo 
jest tak, ze pozdrawianie jest przyjacielskim gestem, którego nie naleŜy Ŝałować. 

6. … czy w Niemczech jest w zwyczaju głośne odbijanie się po jedzeniu lub 
„wypuszczanie powietrza“? 

Nie, takie zachowanie uchodzi za bardzo złe i świadczy o złym wychowaniu. Jeśli coś takiego 
miałoby się przytrafić, naleŜy innych przeprosić. 

7. … jak reaguje się w Niemczech na Turków? 

Są reakcje pozytywne i negatywne. Obywatele obcego pochodzenia traktowani są 
odpowiednio do ich gotowości integracji z tutejszym społeczeństwem. Niemcy lubią tureckie 
potrawy i chętnie jeŜdŜą na urlop do Turcji. Jednak Turcy Ŝyjący w Niemczech są często 
postrzegani jako niechętni do integracji. Wiele tureckich tradycji, poglądów prawnych i 
obyczajów jest obcych dla Niemców i nie do zaakceptowania (np. pozycja kobiety w 
społeczeństwie). JeŜeli obie strony będą się odnosić do siebie z szacunkiem i tolerancją, to 
napotkają na pozytywne reakcje, zainteresowanie i akceptację. 

8. … czy moŜliwe jest wspólne poŜycie bez zawierania małŜeństwa? 

Tak, nawet jest to bardzo rozpowszechnione. Akceptuje się nawet wspólne posiadanie dzieci, 
choć się nie jest małŜeństwem. 



 

33 

9 … czy bycie samotnie wychowującą matką lub ojcem stanowi problem? 

W Niemczech nie ma Ŝadnych moralnych objekcji odnośnie samotnego wychowywania 
dziecka. PoniewaŜ jednak stanowi to często problem finansowy, państwo niemieckie wspiera 
szczególnie osoby samotnie wychowujące dzieci. 

10. … czy w wieku 18 lat młody człowiek wyprowadza sie od rodziców? 

Bywa róŜnie. Wiele młodych ludzi równieŜ po osiągnięciu pełnoletności ze względów 
finansowych dalej mieszka u rodziców. Dopiero kiedy zaczynają zarabiać swoje własne 
pieniądze lub mają swojego chłopaka lub dziewczynę, szukają sobie własnego mieszkania. 
Wspólne mieszkanie rodziców i dorosłych dzieci najczęściej nie stanowi problemu. Z jednej 
strony mieszkania są wystarczająco duŜe (przeciętnie 21 m² na członka rodziny), a z drugiej 
niemieccy rodzice są z reguły dosyć tolerancyjni w stosunku do swoich dzieci. W niektórych 
rodzinach jest przyjęte, Ŝe mieszkające w domu dzieci dzielą się z rodzicami wydatkami na 
mieszkanie i jedzenie, o ile zarabiają własne pieniądze. 

Mateusza z Warszawy interesuje szczególnie,… 

1. … czy w Niemczech oferuje się dla cudzoziemców bezpłatne kursy języka 
niemieckiego? 

Cudzoziemcy posiadający pozwolenie na pobyt mogą brać udział w kursach nadzorowanych 
przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uciekinierów (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge), 
tzw. kursach integracyjnych. JeŜeli cudzoziemiec nie posiada Ŝadnych lub niskie dochody, 
wtedy uczestnictwo w kursie jest bezpłatne. W pozostałych przypadkach opłata za godzinę 
lekcyjną wynosi 1 €. 

2. jak funkcjonuje komunikacja i ile kosztują bilety? 

Niemcy dysponują dobrze rozbudowaną i nowoczesną siecią komunikacji publicznej. Ceny 
róŜnią się od siebie w zaleŜności od regionu, ale mieszczą się w średniej europejskiej. 
Zwłaszcza w duŜych miastach są do dyspozycji liczne środki komunikacji: szybka kolejka 
miejska (S-Bahn) i metro (U-Bahn), autobusy, tramwaje i kolej regionalna. Między 
aglomeracjami kursują z szybkością 240 km/godzinę dalekobieŜne pociągi ICE. 

Bilety moŜna nabyć w automatach, kasach biletowych lub w internecie. Kupno biletów w 
pociągu (u konduktora) jest rzadko praktykowane. Z reguły środki komunikacji są niezawodne, 
punktualne, nowoczesne, bezpieczne i czyste. 

3. … jakie są moŜliwości uprawiania sportu? 

Niemcy uwielbiają sport. A oferty sportowe są róŜnorakie. W kaŜdym mieście są 
stowarzyszenia, organizacje, w których moŜna uprawiać sport. Szczególnie duŜo jest 
oczywiście stowarzyszeń piłki noŜnej. Będąc członkiem takiego stowarzyszenia trzeba płacić 
składki członkowskie. 

Ale równieŜ poza stowarzyszeniami i organizacjami jest wiele moŜliwości zajmowania się 
sportem. Jest bardzo dobrze rozbudowana sieć ścieŜek rowerowych, w prawie kaŜdej 
dzielnicy są place zabaw dla dzieci i boiska do piłki noŜnej, a w kaŜdym duŜym mieście są 
pływalnie itd. 

4. … jakie są moŜliwości mieszkaniowe dla cudzoziemców chcących podjąć pracę 
lub studia w Niemczech? 

Większość uniwersytetów i szkół wyŜszych oferuje swoim studentom akademiki, w których 
moŜna tanio wynająć pokój. Szczególnie popularne są wśród młodych ludzi tzw. studenckie 
wspólnoty mieszkaniowe (Wohngemeinschaften). Oznacza to, Ŝe kilka osób wspólnie 
wynajmuje duŜe mieszkanie i dzieli się kosztami jak i obowiązkami. KaŜdy ze współlokatorów 
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ma swój pokój, a kuchnia i łazienka są do wspólnego uŜytku. Jeśli ktoś ma dosyć pieniędzy, 
wynajmuje sam dla siebie małe mieszkanie. Jednak w miastach uniwersyteckich taka oferta 
jest dość często skromna. Koszty są róŜne w zaleŜności od regionów, w Berlinie wynoszą ok. 
5 €/m² za zwykłe mieszkanie, w Monachium są o wiele wyŜsze. 

5. … jakie wymagania naleŜy spełnić, by ubiegać sie o pracę w Niemczech? 

Obywatele Unii Europejskiej mają nieograniczone prawo do pobytu i podejmowania pracy w 
Niemczech. Nie dotyczy to jednak jeszcze obywateli Bułgarii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, 
Rumunii, Słowacji, Słowenii, Czech i Węgier. Obywatele tych krajów jak równieŜ wszystkie 
osoby z krajów nie naleŜących do Unii Europejskiej potrzebują pozwolenia na pobyt i pracę. 
Dalsze informacje moŜna znaleźć pod: www.auswaertiges-amt.de i www.arbeitsagentur.de 

6. … czy są urzędy lub osoby, do których moŜe się zwrócić cudzoziemiec w razie 
wystąpienia problemów? 

Generalnie jest duŜo moŜliwości uzyskania porady. Często są to organizacje społeczne i 
instytucje oferujące (najczęściej nieodpłatnie) pomoc w róŜnych problemach. Najszybciej 
moŜna znaleźć odpowiednią poradnię w internecie. MoŜna zwrócić się takŜe do tzw. urzędów 
ds. obywatelskich (Bürgerämter) znajdujących się w kaŜdym mieście. Wiele formularzy i 
broszurek moŜna tam teŜ znaleźć w swoim ojczystym języku (np. polskim czy tueckim). 

7. … czy pracownicy w niemieckim przedsiębiorstwie mają prawo do współ- 
decydowania? 

Demokracja i prawo do współdecydowania mają w Niemczech ogromne znaczenie. Związki 
zawodowe jako przedstawiciele pracowników mają długą tradycję i silne wpływy w 
społeczeństwie. Jednak wraz z postępującą globalizacją ich wpływy maleją. Jeszcze w 
roku1960 35% pracowników było zrzeszonych w związkach zawodowych, w roku 2000 było 
ich juŜ tylko 20%. Prawa związków zawodowych i ich członków zostały dokładnie 
zdefiniowane w ustawie o ustroju przedsiębiorstw. Zaczynają się od prawa współdecydowania 
o warunkach pracy, a kończą na sprawach dot. planowania zatrudnienia. 

8. … czy cudzoziemców obowiązuje niemieckie prawo? 

Tak, zasadniczo wszystkie osoby przebywające tutaj obowiązuje prawo niemieckie. RównieŜ 
skutki prawne (np. skazanie) orzekane są według tego prawa. Przy tym decydujące znaczenie 
ma fakt, czy przestępstwo zostało popełnione na terytorium Niemiec. Są specjalne regulacje 
dot. osób pochodzących z kraju nie naleŜącego do Unii Europejskiej. Nie mają one np. prawa 
do zgromadzeń. 

9. … czy są w Niemczech regiony, gdzie nie toleruje się polskich obyczajów? 

Polska jako cywilizowany europejski naród ma długą tradycję. Niemcy łączą ze swoimi 
sąsiadami ścisłe więzy historyczne i obecne kontakty. Oznacza to, Ŝe zwyczaje i system 
wartości są podobne. Niemcy ogólnie akceptują wszelkie obyczaje opierające się na 
szacunku, tolerancji i takcie. 

10. … jaka jest siła nabywcza euro w Niemczech? 

Siła nabywcza euro róŜni się w Niemczech w zaleŜności od regionu. Upraszczając moŜna 
powiedzieć, Ŝe w zachodnich Niemczech jest ona wyŜsza od średniej a we wschodnich leŜy 
poniŜej średniej. Siła nabywcza jest ściśle związana z poziomem zaróbków. W porównaniu z 
Europą Zachodnią poziom niemieckich zarobków jest raczej niski. Natomiast w porównaniu z 
krajami wschodnioeuropejskimi jest jeszcze wysoki. Przy tym trzeba uwzględnić, Ŝe średnie 
zarobki w niektórych z tych krajów wzrosły obecnie o prawie 30%. 
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Na koniec 

Abecadło pracy w gastronomii - próba 

 

  
A  jak Arbeit – praca, naleŜy ją zawsze dobrze wykonać 

 B  jak Benehmen – zachowanie, powinno być zawsze znakomite 

 C  jak Chef – szef, naleŜy go respektować 

 D jak Disziplin – dyscyplina, jest niezbędna 

 E jak Engagement – zaangaŜowanie, zawsze konieczne 

 F jak Fleiß – pilność, „ohne Fleiß kein Preis“= bez pracy  
 nie ma kołaczy 

 G jak gästeorientiert sein – być zorientowanym na Ŝyczenia goscia 

 H jak höflich sein – bycie uprzejmym 

 I jak Initiative zeigen – pokazanie inicjatywy 

 J jak jugendliche frische an den tag legen – wykazanie  
 się młodzieńczą świeŜością 

 K jak kostenbewusst arbeiten – praca z uwzględnieniem kosztów 

 L  jak Lernbereitschaft zeigen – gotowość do uczenia się 

 M jak Mittelmaß vermeiden – unikanie mierności 

 N jak Nachtarbeit nicht scheuen – nie bać się pracy w nocy 

 O jak Ordnung ist das halbe Leben – porządek to połowa Ŝycia  
  (niem. przysłowie) 

 P jak Pünktlichkeit ist eine Zier – punktualność zdobi  
  (niem. przysłowie) 

 Q jak qualitätsbewusst handeln – działać dla dobra jakości 

 R jak Reinlichkeit üben – przestrzegać czystości 

 S jak Sprachen erlernen – uczyć się języków 

 T  jak teamfähig sein – być zdolnym do pracy w zespole 

 U jak Umgangsformen perfektionieren – opanowanie do perfekcji 
zasad dobrego zachowania 

 V jak voll sich für das Unternehmen einsetzen – pełne zaangaŜowanie  
 na rzecz przedsiębiorstwa 

 W jak Weiterbildung anstreben – dokształcanie się 

 X  jak x-beliebig – dowolność, w pracy nie popłaca 

 Y  jak Yankee – tak absolutnie nie naleŜy nazywać gościa z USA  
  (Wielka gafa!!) 

 Z  jak zuverlässig sein – bycie rzetelnym 
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Na koniec kilka niemieckich przysłów i ludowych porzekadeł na 
temat jedzenia i picia 

• Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen / 
Jedzenie i picie spaja ciało i duszę w jedna całość. 

• Der Appetit kommt beim Essen. / Apetyt wzrasta w miarę 
jedzenia.  

• Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. / Nie samym 
chlebem człowiek Ŝyje. 

• Liebe geht durch den Magen. / Do serca przez Ŝołądek. 

• Selber essen macht fett. / Kto sam je ten tyje. 

• Viele Köche verderben den Brei. / Gdzie kucharek sześć, 
tam nie ma co jeść. 

• Was man sich eingebrockt hat, muss man auch auslöffeln. 
/ wiele hałasu o nic. 

• Im Wein liegt Wahrheit. / W winie leŜy prawda. 

• Ein Gläschen in Ehren, kann niemand verwehren. / Jeden 
kieliszek nie zawadzi. 

• In der Not frisst der Teufel Fliegen. / W potrzebie diabeł je 
nawet muchy ( W znaczeniu jak się nie ma co się lubi, to 
się lubi co się ma). 

• In der Not - schmeckt die Wurst auch ohne Brot. / Głód 
najlepszy kucharz. 

• Ein voller Bauch studiert nicht gern. / Pełen brzuch 
niechętnie się uczy. 

• Sauer macht lustig. / Kwaśne rozwesela. 

• Wie man isst, so arbeitet man. / Jak kto je, tak pracuje. 

• Wer nicht arbeitet soll auch nicht essen. / Kto nie pracuje, 
niech nie je. 

• Lieber den Magen verrenken, als dem Wirt was schenken. 
/ Lepiej zjeść i odchorować, niŜby miało się zmarnować.  

• Bier auf Wein, das lass sein. Wein auf Bier - das rat ich Dir. / Piwo po winie – lepiej nie, 
wino po piwie – oto moja rada. 

• Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. / Jedzenie na talerzu nigdy nie jest takie 
gorące jak w garnku.  

• Wenn`s am besten schmeckt, soll man aufhören. / Trzeba przestać jeść wtedy, kiedy 
najbardziej smakuje. 

• Mit des Bieres Hochgenuss, wächst des Bauches Radius. / Im więcej piwa, tym grubszy 
brzuch.  

 

Dziękujemy za wsparcie: 

 
Akademii Berlin-Schmöckwitz 

DEHOGA, Związkowi Federalnemu, DEHOGA, Związkowi Krajowemu w Berlinie 
DIHK - Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, IHK Berlin - Izbie Przemysłowo-Handlowej 
w Berlinie  

Wydawnictwu branŜowemu - Die Karte Mittenwalde pod Berlinem 
Holiday-Inn Hotel Berlin-Schönefeld Airport, Radisson SAS Hotel Berlin 


