Płace:

Uśrednione
zarobki
krupiera
oscylują
w granicach od 1700 złotych do 4000 złotych
miesięcznie.

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:
Informacja o zawodzie

Kształcenie:
O przyjęciu na kurs decyduje test, badający
spostrzegawczość
i umiejętności
szybkiego
wykonywania obliczeń w pamięci oraz rozmowa
kwalifikacyjna. Na kurs przyjmuje się osoby
mające co najmniej wykształcenie średnie
(matura) i w zasadzie do trzydziestego roku
Ŝycia. Kurs trwa 6 - 10 tygodni i jest bezpłatny.
W czasie jego trwania osoba szkolona nie
otrzymuje
Ŝadnego
wynagrodzenia.
Po
ukończeniu kursu kasyna zatrudniają takie osoby
jako praktykantów. W wieku późniejszym szansę
zatrudnienia mają jedynie osoby, które juŜ
pracowały w tym zawodzie.
Kursy:
Szkolenia organizowane są przez poszczególne
kasyna. MoŜliwe jest teŜ ukończenie szkolenia
organizowanego przez firmę szkoleniową.
APEdukacja
ul. Piotrkowska 197
90-451 Łódź
tel. (42) 633 47 51, 633 41 94, fax 633 47 56
http://www.apedukacja.pl

KRUPIER
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 421502

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97 - 300 Piotrków Tryb.
Tel. (44) 649 60 87
w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98 - 200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Jagiellońska 28, 96 - 100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej
Łódź 2014

Krupier organizuje i prowadzi róŜne gry
hazardowe w kasynach. W kasynach gier
hazardowych w Polsce krupierzy prowadzą grę
w ruletkę oraz w gry karciane.
Zadania zawodowe:
W zawodzie tym moŜna wyróŜnić dwa podstawowe
stanowiska pracy: krupier - dealer (bezpośrednio
prowadzi grę) i krupier - inspektor (czuwa nad
prawidłowością gry). Grę w ruletkę francuską
prowadzi trzech krupierów - dealerów, jeden z nich
siedzi u szczytu stołu, dwaj inni siedzą po obu
stronach stołu. Przebieg gry uwaŜnie obserwuje
krupier - inspektor. Krupier zaprasza graczy do
obstawiania swoich zakładów na planszy, rzuca
kulkę w kierunku odwrotnym do obrotów koła.
Ogłasza koniec obstawiania zakładów, wreszcie
grabkami wskazuje wygrywający numer na planszy
oraz ogłasza wszystkie wygrywające kombinacje.
Krupierzy siedzący po obu stronach pomagają
graczom w ustawieniu Ŝetonów na Ŝądanym przez
nich miejscu. Krupierzy uŜywają w tym celu
specjalnych grabek, pod Ŝadnym pozorem nie
wolno im wziąć Ŝetonów z ręki gracza. Ich
zadaniem jest zapamiętanie, kto i gdzie postawił
swoje Ŝetony. Krupierzy pilnują takŜe dokładnego
ustawienia Ŝetonów na planszy. Po ogłoszeniu
wyników gry krupierzy grabkami zabierają ze
stołu przegrywające Ŝetony i rozpoczynają
wypłacanie wygranych. Obliczają ich wysokość
i wykładają na stół Ŝetony stanowiące wygraną,
które równieŜ grabkami przesuwają w kierunku
graczy.
Krupier
prowadzi
całą
grę w języku francuskim.
W ruletce amerykańskiej grę obsługuje tylko jeden
krupier - dealer, który pracuje na stojąco.
W ruletce amerykańskiej krupier wszystkie operacje
wykonuje rękami i posługuje się równolegle
językiem angielskim i polskim. Tempo gry jest

znacznie szybsze, niŜ w ruletce francuskiej. Bardzo
popularną karcianą grą kasynową jest black jack.
Krupier prowadzący grę stoi przy stole, tasuje
i rozdaje karty graczom i sobie. Liczy i informuje
graczy o liczbie posiadanych przez nich punktów,
na ich Ŝądanie rozdaje im dodatkowe karty i dobiera
dodatkowe karty dla siebie. Zabiera ze stołu
przegrane Ŝetony oraz dokonuje wypłaty
graczom, którzy wygrali.
Inną
grą
karcianą,
proponowaną
często
w kasynach, jest jedna z odmian pokera, tzw. poker
karaibski. Krupier ogłasza początek gry, tasuje
i rozdaje karty graczom i sobie. Następnie zabiera
Ŝetony graczy rezygnujących z dalszej gry w tym
rozdaniu, odkrywa swoje karty, zabiera Ŝetony
przegrywające i wypłaca wygrane.
Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Niezbędne jest spełnienie wysokich wymagań
psychofizycznych oraz niekaralność. Konieczna jest
nienaganna opinia, równieŜ dobra znajomość języka
angielskiego, ewentualnie francuskiego oraz
minimum wykształcenie średnie - matura.
Niezbędne jest zdanie (po szkoleniu) egzaminu
zawodowego organizowanego przez Ministerstwo
Finansów - Centrum Edukacji Zawodowej Resortu
Finansów (Ustawa o grach hazardowych
Dz.U.2009.201.1540 z późn. zmianami). Otrzymuje
wtedy świadectwo zawodowe waŜne przez okres 3
lat.
Wymagania psychofizyczne:
W tym zawodzie niezbędna jest dobra koordynacja
ruchowo - wzrokowa. Sprawne i dokładne usunięcie
ze stołu gry Ŝetonów wcale nie jest rzeczą łatwą.
Jeszcze trudniejsze jest np. odpowiednie ustawienie
i podanie Ŝetonów graczom. Krupierowi przydaje
się więc równieŜ zręczność rąk (i długie palce).
Niezbędny jest dobry stan zdrowia – szczególnie

układu mięśniowego i kostno-szkieletowego
(wymuszona pozycja stojąca pracy).
• DuŜa spostrzegawczość oraz umiejętność
szybkiego wykonywania obliczeń w pamięci to
dwie elementarne cechy, konieczne w tym
zawodzie. Krupier musi natychmiast odróŜniać
miejsca
i
Ŝetony
wygrywające
w ruletce czy układy kart oraz błyskawicznie
wyliczyć wygraną by zaraz ją wypłacić.
• W tej pracy trzeba być wybitnie uwaŜnym, mieć
znakomity
refleks
i
natychmiastowo
podejmować decyzje. KaŜde z rozstrzygnięć
krupiera ma wynikać ze skrupulatnego trzymania
się reguł gry.
• Od krupiera wymaga się duŜego opanowania,
musi być niezachwiany w swoich decyzjach
i nienagannie uprzejmy w kontaktach z graczami.
Krupier ma zachować dystans do graczy
i równocześnie dbać o wytworzenie dobrej aury
przy stole gry.

• Odporność na stres i duŜa łatwość nawiązywania
kontaktu z ludźmi to dwie cechy, które
harmonijnie winien łączyć w sobie dobry krupier.
Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
Krupier większość gier prowadzi stojąc przy stole,
w tym zawodzie przydatna jest więc dobra kondycja
fizyczna. Osoba, który nosi okulary, powinna mieć
je doskonale dobrane przez okulistę, tak by nie
odczuwała zmęczenia wzroku.
Osoby niepełnosprawne nie są zatrudniane jako
krupierzy. Do pracy tej nie zostaną teŜ przyjęte
osoby z wadami wymowy.
MoŜliwości i szanse zatrudnienia:
W Polsce krupier znajdzie zatrudnienie w kasynie.
Funkcjonują one najczęściej w duŜych miastach
oraz kurortach wypoczynkowych.

