
Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich 

w Kołobrzegu

Rekomendacje kwalifikacji 

rynkowych

Sektorowa Rada 

ds.Kompetencji - Turystyka



Zgodnie z ust. 1 art. 3.1a ustawy Prawo oświatowe, 

system oświaty w zakresie kształcenia zawodowego

wspierają także pracodawcy, organizacje pracodawców, 

samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze, 

stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, sektorowe rady 

do spraw kompetencji oraz Rada Programowa 

do spraw kompetencji.



 System Rad ds. Kompetencji to projekt opracowany przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ideą działania PARP-u było 
utworzenie na poziomie branż samoregulującego się systemu, 
angażującego środowisko biznesu, edukację oraz administrację. Bazą 
tego  są doświadczenia tych środowisk i wyniki badań rynku pracy. 
Natomiast celem systemu tego przedsięwzięcia jest wypracowanie 
rozwiązań zmierzających do dopasowania systemu kształcenia do 
zapotrzebowania danego sektora, branż 

 Rada ds. Kompetencji dla Sektora Turystyki jest jedną z 7 
Sektorowych Rad wyłonionych w Konkursie ogłoszonym przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach realizacji Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( dalej PO WER).
Sektorowe Rady ds. Kompetencji wchodzą w skład systemu 
składającego się z 3 elementów tj.:
• Rady Programowej ds. Kompetencji ( dalej RPr)
• Sektorowych Rady ds. Kompetencji ( dalej RS)
• Bilansu Kapitału Ludzkiego (dalej BKL) i bilansów kompetencji dla 
każdego sektora w którym funkcjonuje Rada.

 Powołanie Rady Programowej ds. kompetencji oraz Sektorowych Rad 
ds. Kompetencji ma celu zapewnienie lepszego dopasowania 
kompetencji do aktualnych potrzeb przedsiębiorców. W skład 
Sektorowych Rad wchodzą przedstawiciele głównych grup 
interesariuszy.



CZŁONEK EUROPEJSKIEGO  ZRZESZENIA 

SZKÓŁ HOTELARSKO – TURYSTYCZNYCH  

Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU AEHT

CZŁONEK  IZBY GOSPODARCZEJ 

HOTELARSTWA POLSKIEGO

W WARSZAWIE



CZŁONEK REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA 

TURYSTYCZNO-UZDROWISKOWEGO 

W KOŁOBRZEGU

CZŁONEK SEKTOROWEJ RADY

DS. KOMPETENCJI - TURYSTYKA



Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich 

im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu, 

jako jedyna szkoła branżowa w Polsce, 

posiada przedstawiciela 

powołanego przez

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 

do  Sektorowej Rady ds. Kompetencji-Turystyka

Podsektory Rady  :  hotelarstwo; gastronomia ; 

organizacja turystyki; przewodnictwo.



• Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich realizując zadanie:
„Szkolnictwo Zawodowe uczestnikiem rozwoju Turystyki
w obszarze Bałtyku Południowego”, jest autorem koncepcji
rozwoju turystycznego tego rejonu, uwzględniającego
propozycje uczniów i nauczycieli ZSE-H (Młodzieżowy
START UP, Forum Samorządów– Podmiotów - Szkół)

• Propozycja szkoły została zatwierdzona na Forum
Przedstawicieli Samorządów Bałtyku Południowego w
Olsztynie i wpisana do Rezolucji ,jako propozycja do realizacji
dla Parlamentu UE, na Forum w/w Przedstawicieli w
Kaliningradzie



ZADANIA SEKTOROWEJ RADY            

DS. KOMPETENCJI - TURYSTYKA

• Występowanie do właściwych ministrów z propozycją wprowadzania

do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego zawodu, wykreślania zawodu

lub dokonania zmiany dotyczącej zawodu, kwalifikacji wyodrębnionej

w zawodzie lub dodatkowych umiejętności zawodowych;

• wyrażanie opinii na temat zapotrzebowania pracowników w zawodach

szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy;

• udział w zebraniach rady pedagogicznej w szkołach prowadzących

kształcenie zawodowe oraz w posiedzeniach wojewódzkiej rady rynku pracy;



ZADANIA SEKTOROWEJ RADY            

DS. KOMPETENCJI - TURYSTYKA

• rady sektorowe mogą wystąpić do ministra właściwego wniosku

o dokonanie przeglądu włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

rynkowej, mogą też wnioskować o przywrócenie kwalifikacji rynkowej

statusu kwalifikacji rynkowej funkcjonującej, jeśli miała status archiwalnej;

• rady sektorowe zajmują się również badaniem zmian na rynku pracy

z perspektywy kompetencji i dostępu do nich, a także wpływ tych zmian

na głównych uczestników rynku – pracodawców i pracowników.



Zintegrowany System Kwalifikacji 

to wprowadzony ustawą zbiór zasad, standardów,

nowych funkcji i ról oraz procedur regulujących

sposób działania różnych podmiotów (osób

i instytucji) związanych z nadawaniem kwalifikacji

oraz zapewnianiem ich jakości.

Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o ZSK 19 stycznia 2016 r. minister koordynator ZSK 
upoważnił Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie do wykonywania niektórych z 
należących do niego zadań dotyczących ZSK (projektowanie szczegółowych rozwiązań 
organizacyjno-technicznych z uwzględnieniem kierunków rozwoju ZSK, monitorowanie 
funkcjonowania ZSK, opracowywanie raportów, upowszechnianie wiedzy o ZSK, 
prowadzenie portalu ZSK). 
Od 1 stycznia 2018 r. IBE przejęło od PARP funkcję podmiotu prowadzącego Zintegrowany 
Rejestr Kwalifikacji. 
Wsparcie IBE realizowane jest w ramach projektów pozakonkursowych PO WER. 



KWALIFIKACJA to zestaw efektów uczenia się

w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji

społecznych, nabytych w edukacji formalnej,

edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się

nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej

kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie

zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie

potwierdzone przez uprawniony podmiot

certyfikujący.

efekty uczenia się walidacja kwalifikacja



GŁÓNE ELEMENTY 

ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

Zintegrowany 
System 

Kwalifikacji

Zintegrowany 
Rejestr Kwalifikacji

Polska Rama 
Kwalifikacji

Zapewnienie 
jakości, 

walidacja,
przenoszenie i 
akumulowanie 

osiągnięć



ROZWÓJ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

22 grudnia 2015 r. Ustawa o ZSK

15 lipca 2016 r. uruchomienie ZRK 
(uruchomienie portalu Kwalifikacje.gov.pl)

19 lipca 2017r. 
Pierwsza kwalifikacja włączona do ZSK

31 października 2018 r.
100 opisów kwalifikacji rynkowych

5 sektorowych ram kwalifikacji



SCHEMAT POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI



ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI W POLSCE-

INFORMACJE PODSTAWOWE

Świadectwa i dyplomy nadawane wyłącznie w ramach systemów oświaty

oraz szkolnictwa wyższego na zakończenie określonych etapów kształcenia.

Kwalifikacje pełne wskazują na poziom wykształcenia.

Przykłady:

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

- świadectwo dojrzałości (matura)

- dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego licencjata (licencjat)

Kwalifikacje pełne



ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI W POLSCE-

INFORMACJE PODSTAWOWE

Wszystkie inne kwalifikacje są kwalifikacjami cząstkowymi. Najczęściej

poświadczają one posiadanie wiedzy i umiejętności potrzebnych

do wykonywania konkretnych zadań.

Przykłady:

- prawo jazdy

-świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane

przez okręgowe komisje egzaminacyjne

- certyfikat „księgowy”

- świadectwo potwierdzające kwalifikację „rzecznik patentowy”

Kwalifikacje cząstkowe



W ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji przewidziano możliwość

włączania kwalifikacji rynkowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na wniosek zainteresowanego podmiotu.

•Kwalifikacje rynkowe to kwalifikacje wypracowane przez różne środowiska

(organizacje społeczne, zrzeszenia, korporacje lub inne podmioty) na

podstawie zgromadzonych przez nie doświadczeń.

Wyraz rynkowe oznacza w tym przypadku, że kwalifikacje te powstały

i funkcjonują na „wolnym rynku” kwalifikacji.

•Mamy też kwalifikacje rzemieślnicze ,zgłaszane przez podmioty np.Cech

Rzemiosł Rożnych i inne związane z rzemiosłem

Kwalifikacje rynkowe i rzemieślnicze są to wyłącznie kwalifikacje

cząstkowe.

Kwalifikacje rynkowe



PRACE NAD KWALIFIKACJAMI  RYNKOWYMI W CELU 

WŁĄCZENIA  DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

- Przygotowanie i serwowanie sushi,

- Przygotowanie potraw grill i barbecue,

- Przygotowanie deserów restauracyjnych,

- Przygotowanie i wypiekanie pizzy, 

- Przygotowywanie i serwowanie herbat i naparów,

- Zarządzanie pracą restauracji



Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich 

w Kołobrzegu

Nazwa kwalifikacji Przygotowanie i wypiekanie pizzy

Nazwa podmiotu, który złożył wniosek Agencja Promocji Pracy i Reklamy ‘Wschód” – Grzegorz Górnik

Imię i nazwisko specjalisty sporządzającego opinię Marcin Grzeszczyk

Zwięzła informacja o współpracy 

z podmiotem, który złożył wniosek (jeśli miała miejsce)

1. Czy opiniowana kwalifikacja rynkowa odpowiada na aktualne lub prognozowane potrzeby rynku pracy (np. lokalnego, 

regionalnego, krajowego, ew. europejskiego)?

Dynamiczny wzrost sprzedaży sektora usług, rosnący popyt oraz trend związany z powstawaniem nowych restauracji zajmujących się w

przygotowywaniu i wypiekaniu pizzy wymusza na rynku pracy zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów tej dziedziny.  Z najnowszych 

danych wynika, iż w dużych miastach przypada na jeden zakład gastronomiczny zajmujący się sprzedażą pizzy  przypada 4 tys. osób,

Według mojej oceny kwalifikacja rynkowa będzie odpowiadać na  potrzeby rynku pracy.

2. Czy wynik porównania zgłoszonej kwalifikacji do tych, które są już wpisane do ZRK, potwierdza potrzebę włączenia kwalifikacji do 

ZSK?

Zgłoszona kwalifikacja cząstkowa znajduje swoje uzasadnienie włączenia do  ZSK. W ramach prowadzonej polityki uczenia się przez cale 

życie..

3. Czy właściwie wskazano osoby potencjalnie zainteresowane uzyskaniem danej kwalifikacji?

W  formularzu zostały wskazane tylko  osoby uczące się w szkołach, absolwenci szkół gastronomicznych turystycznych i hotelarskich.  

Uważam że kwalifikacja ta odnalazła się w grupie osób spełniających się zawodowo  (np. nauczycieli), oraz do osób nieaktywnych na rynku 

pracy w celu uzyskania nowych umiejętności zawodowych.



Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich 

w Kołobrzegu

4. Czy opisane efekty uczenia się są wystarczającą podstawą do podejmowania działań, 

o których mowa w opisie kwalifikacji?

Opisywane efekty są spójne w opisie kwalifikacji.

5. Inne uwagi:

brak uwag

6. Jaka jest konkluzja opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia zgłoszonej kwalifikacji rynkowej do ZSK?

opinia pozytywna x opinia negatywna ☐

Najważniejsze argumenty przemawiające za przedstawioną konkluzją:

Możliwość nabywania nowych umiejętności rynkowych.

Poprawienie jakości usług związanych z nową kwalifikacją.

Aktywizacja grupy osób nieaktywnych zawodowo.

Duży popyt na specjalistów w tej dziedzinie.

Data 15.07.2019 r.

Podpis osoby sporządzającej opinię



WARSZTATY  W ZSE-H Z PRZYGOTOWANIA  I SERWOWANIA PIZZY



Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich 

w Kołobrzegu

Nazwa kwalifikacji Przygotowanie deserów restauracyjnych

Nazwa podmiotu, który złożył wniosek Agencja Promocji Pracy i Reklamy ‘Wschód” – Grzegorz Górnik

Imię i nazwisko specjalisty sporządzającego opinię Mariusz Sobczyk

Zwięzła informacja o współpracy 

z podmiotem, który złożył wniosek (jeśli miała miejsce)

1. Czy opiniowana kwalifikacja rynkowa odpowiada na aktualne lub prognozowane potrzeby rynku pracy (np. lokalnego, 

regionalnego, krajowego, ew. europejskiego)?

Ze względu na duży  wzrost zainteresowania sektora usług sporządzania potraw w tym deserów restauracyjnych, powoduje podniesienie 

usług i rosnący popyt oraz trend związany z powstawaniem nowych restauracji. Co za tym idzie wzrost zapotrzebowania na szkolenia

specjalistyczne w dziedzinie deserów restauracyjnych  z wykorzystaniem (czekolady, karmelu, żelatyny,marcepanu, masy cukierniczej, 

dekoracji okazjonalnych, deserów lodowych). Powstała kwalifikacja wymusi na rynku pracy zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów 

tej dziedziny. Podniesie poziom wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych deserów np. monoporcji. Kwalifikacja da umiejętność z 

zakresu łączenia smaków,metod dobierania aromatów, zachowania tekstur, technik dekoracji oraz zachowania kontrastu kolorystycznego. 

Według mojej oceny kwalifikacja rynkowa będzie odpowiadać na potrzeby rynku pracy.

2. Czy wynik porównania zgłoszonej kwalifikacji do tych, które są już wpisane do ZRK, potwierdza potrzebę włączenia kwalifikacji

do ZSK?

Zgłoszona kwalifikacja cząstkowa znajduje swoje uzasadnienie włączenia do  ZSK. W ramach prowadzonej polityki uczenia się przez cale 

życie.



Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich 

w Kołobrzegu

3. Czy właściwie wskazano osoby potencjalnie zainteresowane uzyskaniem danej kwalifikacji?

W  formularzu zostały wskazane tylko  osoby uczące się w szkołach, absolwenci szkół gastronomicznych turystycznych i hotelarskich.  

Uważam że kwalifikacja odnajdzie się w grupie osób spełniających się zawodowo  (np. instruktorów praktycznej nauki zawodu), oraz

osób nieaktywnych na rynku pracy w celu uzyskania nowych umiejętności zawodowych.

4. Czy opisane efekty uczenia się są wystarczającą podstawą do podejmowania działań, 

o których mowa w opisie kwalifikacji?

Opisywane efekty są spójne w opisie kwalifikacji.

5. Inne uwagi:

Brak uwag

6. Jaka jest konkluzja opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia zgłoszonej kwalifikacji rynkowej do ZSK?

opinia pozytywna x opinia negatywna ☐

Najważniejsze argumenty przemawiające za przedstawioną konkluzją:

Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu produkcji nowoczesnych deserów restauracyjnych.

Poprawienie jakości usług związanych z nową kwalifikacją.

Duży popyt na specjalistów w tej dziedzinie.

Data 15.07.2019r

Podpis osoby sporządzającej opinię



WARSZTATY  W ZSE-H Z PRYGOTOWANIA  DESERÓW 

RESTAURACYJNYCH



WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Z BRANŻY



PRZYKŁADY WARSZTATÓW PRZEPROWADZONYCH

DLA UCZNIÓW ZSE-H PRZEZ FIRMY BRANŻY GASTRONOMICZNEJ

Potrawy kuchni azjatyckiej – Unilever

Potrawy kuchni tajskiej – Unilever

Tradycyjna kuchnia polska w nowoczesnym wydaniu - Chefs Culinar

Ciasta bankietowe, wyroby cukiernicze – Chefs Culinar

Ryby i owoce morza - Chefs Culinar

Kuchnia wegańska – Chefs Culinar

Przekąski zimne i gorące - Chefs Culinar

Torty tradycyjne w stylu angielskim - Chefs Culinar

Wołowina –Marcin Budynek  Akademia Kulinarna.

 Stawiam na drób - Marcin Budynek Akademia Kulinarna

 Wieprzowina –- Marcin Budynek  Akademia Kulinarna



PROPOZYCJE OPRACOWAŃ NOWYCH KWALIFIKACJI BRANŻY 
TURYSTYCZNEJ

 Planowanie i realizacja usług konferencyjno-bankietowych,

 Planowanie i realizacja imprez turystyki biznesowej,

 Serwis jednostek mieszkalnych,

 Animacja czasu wolnego, 

 Realizacja usług przewoźnika turystycznego,

 Instruktor nauki zawodu (obszar ho-ga-tur),



PROPOZYCJE OPRACOWAŃ NOWYCH KWALIFIKACJI BRANŻY 

TURYSTYCZNEJ

 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach 

gastronomicznych,

 Wykonywanie prac baristy,

 Wykonywanie prac sommeliera,

 Realizacja usług w zakresie informacji turystycznej,

 Opieka nad uczestnikami imprez pobytowych.



 Członkowie Sektorowe Rady uczestniczą w opiniowaniu wyników 

badań dot. np. Bilansu Kapitału Ludzkiego prowadzonego w ramach 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez Uniwersytet 

Jagielloński.

Tematy wiodące :

 - zmiany na rynku pracy z perspektywy kompetencji i dostępu do 

nich;

 - wpływ zmian na głównych uczestników rynku p. – p. ;

 - wpływ millenialsów na zmieniającą się kulturę organizacji i systemy 

zarządzania pracownikami;

 - czy na pewno mamy rynek pracownika?



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.

„Tworzymy Nowe standardy edukacji w sektorze turystyki”

Motto działania Rady


