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II.OPIS DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ RADĘ W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM1.

1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE RADĄ.
1.1.AKTUALNY SKŁAD CZŁONKÓW RADY, W TYM WSKAZANIE REPREZENTATYWNOŚCI SEKTORA2.
Rada liczy 31 członków. Zgodnie z Regulaminem Rady reprezentowane są wszystkie branże
sektora turystyki. Struktura Rady w pełni odpowiada założeniom projektu w układzie
reprezentatywności poszczególnych grup interesariuszy: edukacji, przedsiębiorców,
samorządu gospodarczego oraz administracji samorządowej
1.2.SPOSÓB POWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY, W TYM ZAPEWNIENIA
REPREZENTATYWNOŚCI SEKTORA W RADZIE.
Sposób powoływania członków Rady określa Regulamin działania. Zgodnie z jego zapisami
kandydatów na członków Rady zgłaszają Interesariusze. Komitet Sterujący dokonuje
wery kacji zgłoszonych kandydatur pod kątem spełnienia kryteriów członkostwa i
powiadamia podmiot zgłaszający kandydata. Osoby, które pozytywnie przeszły proces
wery kacji są umieszczane na liście kandydatów na członków Rady, przekazywanej do PARP
w celu powołania ich na Członków Rady.
W roku sprawozdawczym – 2020 Komitet Sterujący Sektorowej Rady dokonał oceny
aktywności poszczególnych członków , którzy odpowiedzieli na pismo z końca 2019 r.
w którym zwrócono się z prośbą o samooceną swoich dotychczasowych działań. Ponadto
członkowie Kierownictwa Rady przeprowadzili indywidualne rozmowy z mało aktywnymi
członkami w zakresie dalszej współpracy.
W wyniku wymienionych działań zdecydowana większość członków Rady zadeklarowała
1Opis powinien zawierać odniesienie się do wskaźników określonych we wniosku o do nansowanie projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Jednocześnie w
sprawozdaniu należy wskazać dane ilościowe dotyczące zrealizowanych działań przez Radę np. w przypadku opisu posiedzeń rady – liczba posiedzeń,
częstotliwość organizacji posiedzeń, liczba osób uczestniczących w posiedzeniu.
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2 Opis powinien zawierać informację o zmianach w Składzie Rady.

dalszy aktywny udział w pracach Rady.
W wyniku podjętych działań i dokonaniu analiz, do Sektorowej Rady wpłynął wniosek z
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, cofający rekomendację Pani Liliany
Wójtowicz. Jednocześnie uczelnia nie przedstawiła nowego kandydata do reprezentowania
w Sektorowej Radzie.
Wobec powyższego Komitet Sterujący Sektorowej Rady przyjął wniosek Wyższej Szkoły
Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o włączenie do składu Rady - Pana Włodzimierza
Banasika, rektora uczelni.
Ponadto z prac w Sektorowej Radzie zrezygnował także Jan Golba – Burmistrz Muszyny. W
jego miejsce także nie wpłynęła rekomendacja dla innej osoby.
Wobec powyższego Komitet Sterujący przyjął wniosek Biura Podróży Cargo Travel z
Częstochowy o włączenie do składu Rady – Pana Piotra Tatarę.
W 2020 r. wymienione wnioski dotyczące osobowego składu Sektorowej Rady zostały
przekazane za pośrednictwem PARP do MRPiT, które po zaakceptowaniu przez właściwe
instytucje, zostały wręczone nowym członkom.
Obecnie Sektorowa Rada liczy 31 członków.
Zgodnie z Regulaminem Rady reprezentowane są wszystkie branże sektora turystyki, tj.
organizatorów turystyki, hotelarstwa, gastronomii, pilotów i przewodników. Ponadto, co jest
bardzo ważne, struktura Rady w pełni odpowiada założeniom projektu w układzie
reprezentatywności poszczególnych grup : edukacji, przedsiębiorców, samorządu
gospodarczego oraz administracji samorządowej.

1.3.SPOSÓB ZAPEWNIENIA AKTYWNOŚCI CZŁONKÓW RADY I ICH UTRZYMANIA W
RADZIE WRAZ ZE WSKAZANIEM KORZYŚCI DLA SEKTORA3.
Podstawową formą aktywności członków Rady jest udział w posiedzeniach plenarnych Rady,
Posiedzeniach Zespołów Branżowych, Posiedzeniach Komitetu Sterującego, a także
uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjno – merytorycznych oraz organizowanych przez
Radę konferencjach i seminariach. Ze względu na pandemię – od III do XII posiedzenia,
spotkania i konferencje organizowane były w systemie on-line na pla ormie Teams. W
okresie sprawozdawczym zorganizowano 4 spotkania.
W 2020 r. Członkowie Rady brali udział w organizowanych przez Radę spotkaniach
konsultacyjno – informacyjnych z przedstawicielami branż turystycznych poświęconych
aktualnym problemom w rozwiązaniu których oczekiwali wsparcia ze strony Rady. Takie
spotkanie odbyło się 6 lutego 2020 r. i było poświęcone omówieniu dwóch zagadnień tj.:
warunków uzyskiwania przez przedsiębiorców z poszczególnych branż turystycznych
do nansowania kosztów uczestnictwa w szkoleniach lub korzystania z usług doradczych,
rekomendowanych przez SRKT oraz oceny potrzeby i możliwości zacieśnienia współpracy
SRKT z samorządem gospodarczym w turystyce w obszarze identy kacji i uzupełniania luk
kompetencyjnych. Ze względu na pandemię – kolejne spotkania konsultacyjno informacyjne organizowane były już w formule on-line. Otwarte posiedzenia Rady – na które
zostali zaproszeni Interesariusze odbyły się w dniach: 07.10.2020; 04.11.2020; 02.12.2020 r.,
i były poświęcone możliwości uzyskiwania wsparcia przez przedsiębiorców w związku z
pandemią. Spotkanie 02.12.2020 r. było połączone z seminarium poświęconym prezentacji
wyników badania „Regulacja zasad współpracy przedsiębiorców ze szkołami branżowymi
kształcącymi dla potrzeb gastronomii, hotelarstwa i turystyki”
Z udziałem i za pośrednictwem członków, Rada prowadziła szerokie konsultacje na temat
dostosowania problematyki szkoleń rekomendowanych przez Radę do potrzeb
poszczególnych branż turystycznych w warunkach pandemii. Efektem tych konsultacji było
rozszerzenie problematyki szkoleń w ramach realizowanych rekomendacji oraz zgłoszenie IV
rekomendacji.
Członkowie Rady są na bieżąco informowani o działaniach prowadzonych przez Radę za
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3Należy odnieść się do pkt. 2.2 studium wykonalności. Informacja nie powinna przekraczać 10 zdań.

pośrednictwem strony internetowej. Do nich również należy zadanie upowszechniania tych
informacji w środowiskach które reprezentują oraz zachęcanie lub bezpośredni udział w tych
przedsięwzięciach. Aktywność poszczególnych członków Rady jest bardzo zróżnicowana
w zależności od rodzaju i specy ki zadań podejmowanych przez Radę.
W okresie sprawozdawczym działaniami aktywizującymi członków Rady była dyskusja
dotycząca terminu i zakresu branżowego BKL. Z uwagi na trudną sytuację branż
turystycznych zaproponowano przesunięcie terminu badania na rok 2021 oraz
uwzględnienie branży pilotów wycieczek, przewodników turystycznych w badaniach
dotyczących branży hotelarstwa i organizacji turystyki oraz wdrożenie Sektorowej Ramy
Kwali kacji dla Sektora Turystyki w wybranych przedsiębiorstwach branży hotelarskiej i
branży organizacji turystyki. Stopień zaangażowania w realizację ww. przedsięwzięć był
wysoki.
Członkowie Rady aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu zmian rekomendacji dotyczących
problematyki szkolenia dla branż turystycznych.
Pozytywnym przykładem aktywności członków Sektorowej Rady było zaangażowanie w
zbieranie wniosków sektora w zakresie potrzeb przedsiębiorców w zakresie wsparcia w
okresie pandemii . Ze strony członków i interesariuszy Rady wpłynęło ponad 40 wniosków
które następnie zostały skierowane do PARP i Ministerstwa Rozwoju

1.4.SPOSÓB POZYSKIWANIA NOWYCH CZŁONKÓW DO PRAC RADY4.
W roku 2020 nie wprowadzono zmian w sposobie pozyskiwania nowych członków, który jest
określony w regulaminie Rady. Kandydatury, spełniające warunki określone w regulaminie
Rady mogą zgłaszać podmioty zaliczane do jednej z grup interesariuszy wymienionych w
regulaminie Rady. Komitet Sterujący dokonuje wery kacji zgłoszonych kandydatur pod
kątem spełniania przez nich warunków członkostwa.
Okres pandemii nie był łatwy w pozyskiwaniu nowych członków (brak bezpośrednich
kontaktów) nie mniej na wszystkich spotkaniach on-line podkreślano, że Rada otwarta jest
4 Czy monitorowany jest sektor pod kątem nowych interesariuszy? Należy odnieść się do pkt. 2.3 Studium wykonalności. Informacja nie powinna przekraczać
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10 zdań.

na nowych członków. Zachęcano do włączania się do prac Rady.
W okresie sprawozdawczym pozyskano nowych Intersariuszy – projektowy wskaźnik w tym
zakresie została osiągnięty, a nawet przekroczony (ponad 100%).

1.5.SPOSÓB POWOŁYWANIA PRZEZ SR GRUP ROBOCZYCH, EKSPERTÓW ETC.5.
W roku sprawozdawczym nie wprowadzono również zmian w zakresie powoływania grup
roboczych. Od początku funkcjonowania Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Turystyka
działają cztery stałe zespoły branżowe: Zespół Branżowy ds. Hotelarstwa; Zespół Branżowy
ds. Organizacji Turystyki; Zespół Branżowy ds. Gastronomii; Zespół Branżowy ds. Pilotażu,
Przewodnictwa i Animacji Czasu Wolnego.
W roku 2020 pracował zespół ekspercki zajmujący się zmianami rekomendacji Nr 2 – szkoleń
oraz opracowujący rekomendację Nr 4, która została przekazana do PARP.

1.6.SPOSÓB ZARZĄDZANIA PRACAMI RADY6.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono istotną zmianę dotycząca organizowania spotkań
organów Rady. Ze względu na COVID-19 od marca 2020 r. wszystkie spotkania organizowane
były na pla ormie TEAMS – udostępnionej przez SGH.
Nie wprowadzono zmian sposobu zarządzania Radą. Pracami Rady nadal kieruje
Przewodnicząca przy wsparciu dwóch Wiceprzewodniczących (zarówno Przewodnicząca jak i
Wiceprzewodniczący pełnią jednocześnie funkcje Animatorów) oraz Sekretarza Rady.
Decyzje w sprawach kluczowych dla funkcjonowania SRKT podejmuje Komitet Sterujący.
Głównie dotyczą one przyjęcia nowych członków, programu działania, sprawozdań z
działalności Rady, rekomendacji, konferencji, seminariów. Po akceptacji Komitetu
Sterującego plan działania, rekomendacje i sprawozdanie roczne są przedstawiane na
5 Czy nowi interesariusze sektora pozyskani w wyniku monitoringu sektora są włączani w prace Rady? Należy odnieść się do pkt. 2.4 Studium wykonalności.
Informacja nie powinna przekraczać 10 zdań.

6 Czy stosowany model zarządzania radą może być stosowany w następnych etapach działania Rady? Czy Rada planuje wprowadzenie jakiś zmian, jeśli tak to
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plenarnym posiedzeniu Rady w celu ich zatwierdzenia.
W okresie sprawozdawczym podjęto 2 uchwały dotyczące zmian problematyki szkoleń
przewidzianych w rekomendacjach Rady oraz przyjęcia nowej IV rekomendacji szkoleń dla
przedsiębiorców wchodzących w skład branż turystycznych.
Zgodnie z regulaminem Rady – sprawy dotyczące jednej branży są przekazywane
odpowiedniemu Zespołowi Branżowemu w celu wypracowania stanowiska. W 2020 r. były to
głównie sprawy dotyczące opiniowania projektów włączania kwali kacji do ZSK.
Rekomendacje podejmowane przez Radę dotyczyły głównie problematyki nansowanych ze
środków UE szkoleń przeznaczonych dla przedsiębiorstw turystycznych.
Z uwagi na pandemię COVID-19 - od marca 2020 roku konsultacje i uzgodnienia prowadzone
były w formie elektronicznej (e-mailowej) lub telefonicznej. Na kolejnych posiedzeniach
plenarnych Rady przedstawiano członkom Rady informacje o zrealizowanych zadaniach i
podjętych decyzjach w okresie pomiędzy posiedzeniami. Posiedzenia plenarne są okazją do
zadawania pytań, dyskusji oraz przedstawiania opinii i wniosków na temat działań
realizowanych przez Komitet Sterujący oraz Animatorów.

1.7.KONTROLA JAKOŚCI PRACY RADY7.
W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w zakresie kontroli jakości pracy Rady.
Zadania realizowane przez Radę oraz Zespoły Robocze podlegają wewnętrznej ewaluacji pod
kątem stopnia realizacji założonych celów prowadzonych działań.
Co najmniej jeden raz w miesiącu dokonywano analizy realizacji zadań wynikających z planu
pracy Rady i harmonogramu wniosku. Sytuacja epidemiczna spowodowała pewne problemy
w realizacji niektórych zadań./
Rada miała także problemy zewnętrzne niezależne od Rady, jak. np. brak zakończenia
negocjacji w zakresie zmian budżetowych – miało to jednak niewielki wpływ na jakość pracy
Rady.
Dla każdego działania jest określony cel, termin i sposób jego osiągnięcia. Dokumenty
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7 Naeży odnieść się do pkt. 2.5 Studium wykonalności. Informacja nie powinna przekraczać 10 zdań.

końcowe (raporty) przed ich przyjęciem podlegają ocenie pod kątem realizacji założonego
celu badawczego. Przed ostatecznym przyjęciem są konsultowane z Członkami i
Interesariuszami w czasie seminariów lub spotkań informacyjno-konsultacyjnych. Uwagi
zgłoszone w czasie konsultacji są wykorzystywane do opracowania ostatecznej wersji tych
dokumentów. Końcowe wersje raportów są upowszechniane – poprzez publikowanie ich
zarówno na stronie Rady jak i Partnerów.
W okresie sprawozdawczym w terminie 30.08 – 1.09. 2020 r, na zlecenie PARP
przeprowadzona została zewnętrzna kontrola dziań Rady przez niezależnych ekspertów z
Fundacji Funduszu Współpracy. Kontrolujący poza wybranymi dokumentacji nansowymi
dokonywali kontroli wybranych wskaźników projektowych oraz dokumentacje merytoryczną
Rady.

W obowiązującej ocenie przy tego typu kontrolach – Rada otrzymała najwyższą ocenę - 1 ( w
skali 1-4) Oznacza to, że projekt jest realizowany prawidłowo ( w załączeniu ocena projektu).

1.8.REALIZACJA SZCZEGÓŁOWEGO PLANU PRACY RADY8.
Zadania zaplanowane do realizacji w 2020 r. w zdecydowanej większości zostały
zrealizowane, natomiast w dwóch przypadkach zakończenie nastąpi w pierwszym kwartale
2021 r. Dotyczy to badań Instytutu Turystki, których realizacja z powodu pandemii i
zamknięcia sektora wymaga więcej czasu. W drugim kwartale okresu sprawozdawczego
dokonano aktualizacji zadań Rady, w wyniku których dokonano zmian w budżecie Rady
dostosowującym zadania do aktualnej sytuacji epidemicznej.
W oparciu o konsultacje z branżami turystycznym oraz rekomendacje zawarte w raportach
opracowywanych na potrzeby Rady zaproponowano nowe zadania, które nie mogły być
8

fi

Należy odnieść się do pkt. 2.6 Studium wykonalności. Informacja nie powinna przekraczać 10 zdań.

jednak podjęte do czasu ich akceptacji przez PARP. W związku z powyższym w
harmonogramach na poszczególne kwartały uwzględniano zarówno zadania które nie zostały
zmienione jak i zadania nowo zaproponowane.
W dalszej części sprawozdania w sposób szczegółowy zostaną przedstawione zadania
wynikające z planu pracy wraz z dodatkowymi zadaniami, które nie były planowane a zostały
zrealizowane. Jednym z nich jest nawiązanie przez SGH współpracy z Zespołem Szkół
Ekonomiczno-Hotelarskich w celu organizacji olimpiady hotelarskiej „Umiejętności kluczem
do przyszłości w hotelarstwie”. Opracowano regulamin Olimpiady jednak z powodu
lockdown’u – zawieszono prowadzone działania do czasu, w którym będzie istniała
możliwość zorganizowania olimpiady.
Ponadto zrealizowano inne wcześniej nie planowane zadania, takie jak:
− Zbieranie wniosków dotyczących wsparcia przedsiębiorców w dobie pandemii, które
następnie zostały przekazane do PARP oraz MR, w wyniku czego doszło do zorganizowania
dwóch webinariów dedykowanych do branży turystycznej.
− Systematyczny udział w pracach zespołu kryzysowego przy MR
− Wystąpienie do władz administracyjnych w sprawie zmiany zasad rozliczenia szkoleń
dedykowanych przedsiębiorcom
Z powodu pandemii COVID-19 nie udało się zacieśnić nawiązanej w 2019 r. współpracy z z
“The Next Tourism Genera on Alliance (NTGA), the Consor um of the European
Commission-funded 4-year Erasmus + Project led by Federturismo Con ndustria”. W 2020 r
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nie udało się podpisać umowy w sprawie uzyskania przez SGH statusu członka A liowanego

2.2.INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ RADĘ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.
2.2.1 PROPOZYCJE ZMIAN LEGISLACYJNYCH9.

1

2

Tytuł dokumentu

Pismo do Polskiej Organizacji Turystycznej

Rodzaj dokumentu

Pismo z dn. 01.06.2020 r

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia zmian legislacyjnych

Propozycja uwzględnienia kwalifikacji w procesie certyfikacji produktów
turystycznych w Polsce.

Organ, do którego zgłoszono projekt zmian
legislacyjnych

Polska Organizacja Turystyczna

Osoby lub grupa robocza odpowiedzialna za
opracowanie projektu

<proszę wpisać>

Status zmiany

<proszę wpisać>

Uwagi dodatkowe

<proszę wpisać>

Tytuł dokumentu

Pismo do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii

Rodzaj dokumentu

Pismo z dn. 30.07.2020 r

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia zmian legislacyjnych

Zgłoszenie przez SRKT propozycji opracowania programu działań
dostosowawczych w sektorze turystyki w warunkach COVID

Organ, do którego zgłoszono projekt zmian
legislacyjnych

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii >

Osoby lub grupa robocza odpowiedzialna za
opracowanie projektu

<proszę wpisać>

Status zmiany

<proszę wpisać>

Tytuł dokumentu

\
Pismo do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Rodzaj dokumentu

Pismo z dn 06.06, 2020 r,

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia zmian legislacyjnych

Zgłoszenie propozycji zmian dotyczących wkładu własnego przedsiębiorców
do szkoleń rekomendowanych przez Radę

Organ, do którego zgłoszono projekt zmian
legislacyjnych

MRPiT oraz Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Osoby lub grupa robocza odpowiedzialna za
opracowanie projektu

Komitet Sterujący

Status zmiany

Pismo z MFFiPR z dnia 29.10.2020 r. w sprawie propozycji zmian, pismo z
PAPR z dn. 22.12..2020 r, w sprawie wprowadzenia zmian w systemie
rozliczeń

9

Opis powinien zawierać informację o propozycjach zmian legislacyjnych, które zostały przekazane przez Radę, propozycjach zmian legislacyjnych, które są
w trakcie opracowywania lub na etapie analiz.

2.2.2 TWORZENIE/AKTUALIZACJA KWALIFIKACJI ORAZ TWORZENIE/AKTUALIZACJA
SEKTOROWYCH RAM KWALIFIKACJI

W 2020 roku nie podejmowano działań mających na celu aktualizację Sektorowej Ramy
Kwali kacji dla Sektora Turystyki (SRKT). Podobnie jak w latach ubiegłych prowadzono
działania upowszechniające – wskazując na przydatność poszczególnych podram
wchodzących w skład SRKT do zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach turystycznych
2.2.3. POROZUMIENIA SEKTOROWE10.

1
Data

<proszę wpisać>

Strony porozumienia

<proszę wpisać>

Zakres

<proszę wpisać>

2.2.4 POROZUMIENIA EDUKACYJNE.

1
Data

<proszę wpisać>

Strony porozumienia

<proszę wpisać>

Zakres

<proszę wpisać>

2.2.5. INNE INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ RADĘ.

W celu zachęcenia przedsiębiorców z poszczególnych branż turystycznych do korzystania z
do nansowywania kosztów uczestnictwa w szkoleniach lub korzystania z usług
szkoleniowych i doradczych, rekomendowanych przez SRKT w dniu 06.02.2020 r

fi

fi

10 Edukacyjne i inne służące eliminacji barier utrudniających dostęp do pracowników o pożądanych kompetencjach. Opis powinien zawierać informację
zarówno o zawartych porozumieniach jak i planowanych.

zorganizowano spotkania informacyjno –konsultacyjne ma którym przedstawiciele PARP
zapoznali uczestników i słuchaczy z zasadami uzyskiwania wpisu do Bazy Usług Rozwojowych
.
W związku z trudną sytuacją sektora turystyki spowodowaną pandemią, pismem z dnia
03.04.2020 r. SRKT wystąpiła do PARP z prośbą o zorganizowanie szkolenia lub szkoleń online dla przedsiębiorców turystycznych poświęconego/ych problematyce możliwości
uzyskiwania wsparcia nansowego. PARP we współpracy z MRPiT zorganizowała dwa takie
szkolenia (w maju i w czerwcu 2020 r.)
Konsultacje z samorządem gospodarczym reprezentującym poszczególne branże turystyczne
w sprawie możliwości utworzenia konsorcjum zajmującego się problematyką rynku pracy
w turystyce. Inicjatywa SRKT nie została zaakceptowana przez samorządy gospodarcze.
W związku z przetargiem ogłoszonym przez IBE w sprawie opracowania sektorowej mapy
kwali kacji SGH – jako Partner Rady przygotowała ofertę opracowania mapy kwali kacji dla
sektora turystyki. Niestety SGH nie wygrała tego przetargu.
SGH jako Partner Rady prowadziła konsultacje z samorządem gospodarczym
reprezentującym branżę hotelarską w sprawie włączenia się do organizacji olimpiady
hotelarskiej (pismo z dnia 10.06.2020 r.). Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
zadeklarowała swój udział (patronat) w tym przedsięwzięciu (pismo z dnia 15.06.2020 r.).
Przewodnicząca SRKT uczestniczyła w dniach 6, 7, 8 października 2020 w ogólnopolskiej
konferencji on-line z zakresu doradztwa zawodowego pn. „Nowe trendy w doradztwie
zawodowym - wyzwania, etapy, metody”. Potrzeba uczestnictwa w tej konferencji wynikła ze
zgłoszonej przez ZSEH propozycji objęcia tej problematyki badaniem.
Zorganizowano dwa spotkania Członków Rady i Interesariuszy z ekspertami, poświęcone
omówieniu wybranych aspektów pomocy prawnej dla przedsiębiorstw turystycznych w
obszarze kompetencji w związku pandemią. Spotkania zostały połączone z posiedzeniem
Rady i odbyły się w dniu 04.11.2020 dot. sprawy pomocy prawnej dla biur podróży oraz w
dniu 02.12.2020 dot. sprawy pomocy prawnej dla hoteli.
Rada wystąpiła do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego oraz PARP z propozycją

fi

fi

fi

wprowadzenia ogólnokrajowej kampanii zachęcającej przedsiębiorców do współpracy ze

szkołami branżowymi. W odpowiedzi Urząd Marszałkowski poinformował, iż nie ma środków
na prowadzenie takiego przedsięwzięcia. Natomiast PARP, który również nie posiada
środków na ten cel, dostrzegła możliwość przekazywania takich informacji przy okazji
organizacji konkursu „Pracodawca jutra”.
Dnia 6.02.2020 r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie sektora turystyki z udziałem
Wiceministra Panem A.Gut-Mostowym. Zadania Rady przedstawił Wiceprzewodniczący
Rady – J.Ratajski.
Dnia 14.02. 2020 r. upowszechnianie działań Rady na kolejnej edycji Tour Salonu w Poznaniu
przedstawili Wiceprzedoniczący i Sekretarz Rady.
Dnia 27.022020 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącego Rady z
Prezesem POT, podczas którego omówiono zasady współpracy Rady z POT.
Dnia 11.03.2020 r. Wiceprzewodniczący Rady uczestniczył w seminarium IBE poświęconym
ZSK oraz nowym technikom prac sektorowych rad ds. kompetencji.
W okresie sprawozdawczym wydano cztery numery Kwartalnika Rady ukazującego działaniu
Rady , zarówno w ujęciu zrealizowanych, jak też planowanych do realizacji działań
Sektorowej Rady. Kwartalniki zostały przygotowane i opracowane przez Sekretarza Rady.
Wiceprzewodniczący Rady systematycznie uczestniczył w posiedzeniach sztabu kryzysowego
w turystyce związanego z pandemią Covid – 19, prezentując propozycje Rady w zakresie
zmian ustawowych dotyczących szkoleń rekomendowanych przez Radę oraz potrzeb
przedsiębiorców w dobie pandemii. Szczególnie ważne były spotkania dnia 21.06.2020 r. z
udziałem Pani Wicepremier - J. Emilewicz oraz dnia 14.10.2020 r. z udziałem Wicepremiera
J. Gowina.
Wiceprzewodniczący Rady systematycznie uczestniczył także w spotkaniach Polskiej Rady
Turystyki, odbywających się co dwa tygodnie, począwszy od sierpnia do końca 2020 r.

2.3.EFEKTYWNOŚĆ KOMUNIKACJI RADY11.

11 W przypadku opisu działań informacyjnych należy wskazać liczbę i nazwy podmiotów, do których przekazano informację (wraz z terminem przekazania

informacji), biorąc pod uwagę zarówno członków Rady jak i inne podmioty niebędące członkami Rady.

2.3.1.OPIS PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH I UPOWSZECHNIAJĄCYCH.
L.p.

Data

Rodzaj działania

Cel/ zakres/ Tematyka

04.12.2020

Konferencja branżowa
zorganizowana przez
Wyższą Szkołę
Gospodarki w Bydgoszczy

Wystąpienie na temat: Bezpieczeństwo
w turystyce w okresie pandemii – Działania SRKT

Wsparcie merytoryczne
w przygotowaniu
artykułu dotyczącego
wdrożenia sektorowych
ram kwali kacji
w branżach turystycznych

Artykuł został opublikowany w 3 numerze
Wiadomości Turystycznych

3

Identy kacja
i upowszechnianie
materiałów dotyczących
wpływu COVID na
przedsiębiorstwa
turystyczne

Przesyłanie materiałów do Członków
i Interesariuszy w celu ich rozpowszechnienia
oraz publikowanie ich na stronach Rady

4

Informacje dla mediów

Przygotowanie komentarza dla PAP na temat
znaczenia bonu turystycznego dla
przedsiębiorstw turystycznych

5

Publikacja materiałów
promujących raporty
opracowane dla potrzeb
Rady

Materiały promocyjne dotyczyły 2 raportów
opracowanych w 2020 r. 1.Monitorowanie zmian
przepisów prawnych i regulacji dotyczących
sektora turystyki oraz edukacji –
z uwzględnieniem regulacji antykryzysowych;
2. Regulacja zasad współpracy przedsiębiorców
ze szkołami branżowymi kształcącymi dla
potrzeb branży gastronomicznej

1

fi

fi

2

styczeń luty
2020

w okresie pandemii

Liczba uczestników
(jeżeli dotyczy)

6

7

10.02.2020

8.

11.02.2020

9.

7.04.2020 r.

10.

23.05.2020

11.

30.09.2020

12.

7.10.2020
4.11.2020
2.12.2020

13.

14.

Upowszechnianie
informacji na temat
warsztatów, szkoleń,
konferencji

Upowszechnianie wśród członków SRKT
informacji na temat organizowanych we
wrześniu warsztatów regionalnych dla MŚP na
temat „CSR i Innowacje dla zrównoważonego
rozwoju”.

Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie ZPT
Lewiatan

Wskazanie działań Sektorowej Rady ze
szczególnym uwzględnieniem roli Lidera w
projekcie

Seminarium
konsultacyjne z
organizacjami
branżowymi oraz PARP

Pokazanie zasad funkcjonowania BUR-u oraz
systemu korzystania z rekomendowanymi przez
Radę szkoleń

Upowszechniane Raportu
sektorowego Badania
Kapitału Ludzkiego

Upowszechnianie wśród członków SRKT łącznie z
zamieszczeniem informacji na stornie Rady

Upowszechniania działań
Rady na Forum
Hotelarstwa Polskiego w
Józefowie

Pokazanie działań Rady ze szczególnym
uwzględnieniem rekomendacji dotyczących
szkoleń COVID – dla hotelarstwa i gastronomii.
Prezentacja działań Rady

Otwarte posiedzenia
Sektorowej Rady, formula
on-line

Według odrębnych programów

26-27.11.20
20

28.11.2020

Przyjęcie Rekomendacji
Nr 4 do szkoleń

15.

14.09.2020

16.

29.12.2020

Badania, trendy i
wsparcie dla
przedsiębiorców
turystycznych
Pakt na rzecz edukacji
turystycznej w
województwie
małopolskim ( spotkanie
ogólnopolskie )

25 osób

Upowszechnianie wśród członków SRKT łącznie z
zamieszczeniem informacji na stornie Rady

Upowszechniane Raportu
przygotowanego przez
Polski Instytut
Ekonomiczny na temat
turystyki w Polsce – obraz
przed pandemią

Upowszechnianie działań
Rady podczas Gremium
Ekspertów Turystyki w
Szczecinie

18 osób

Pokazanie działań Rady w zakresie wsparcia
sektora w dobie pandemii, rekomendacje do
szkoleń

Upowszechnianie wśród członków SRKT i
interesariuszy w zakresie tematycznym
zawartym w czwartej rekomendacji

Upowszechnianie wiedzy o potrzebach
edukacyjnych branży turystycznej

Upowszechnianie wiedzy o potrzebach
edukacyjnych branży turystycznej na przykładzie
małopolski

Stacjonarne Podczas obrad
plenarnych – ponad
100 osób

Członkowie Sektorowej
Rady

Formuła hybrydowa,
50-100 osób

Zamieszczenie na
stronie Rady,
przekazanie członkom i
interesariuszom Rady
Formuła on-line
ok. 50 osób

On line na obszarze
całeg9o kraju

2.4 .AKTYWNOŚĆ BADAWCZA I ANALITYCZNA RADY.

2.4..1.BADANIA.

1

Tytuł badania

Regulacja zasad współpracy przedsiębiorców ze
szkołami branżowymi kształcącymi dla potrzeb
gastronomii

Okres realizacji badania

2020

Status

❒ w toku

Cele badawcze

•analiza modelu kształcenia zawodowego dla
branży gastronomicznej;
•identy kacja aktów prawnych, które regulują
zasady współpracy szkół z przedsiębiorcami, a także
określenie form współpracy których dotyczą;
•prezentacja zasad wprowadzonych przez
wymienione powyżej akty prawne;
•ocena wprowadzonych rozwiązań w zakresie
ułatwiania lub utrudniania tej współpracy;
•wskazanie aktów mody kujących lub
uzupełniających dotychczas obowiązujące zasady
współpracy, w związku z wystąpieniem pandemii
COVID-19 oraz ocena przydatności nowych
przepisów do rozwiązywania problemów w obszarze
współpracy;

x zakończone

Efektem badania powinno być/ jest ocena
przydatności wprowadzonych zasad do sytuacji
kryzysowych w przyszłości

tt

fi

fi

Wyniki badań zostaną wykorzystane/ zostały
wykorzystane/ powinny umożliwić ich
wykorzystanie, jako podstawy do Wskazania
rekomendacji dla Sektorowej Rady ds. Kompetencji
Turystyka .
Metody i techniki badawcze

Badania ilościowe i jakościowe.

Zakres podmiotowy/
respondenci

Szkoły średnie prowadzące kształcenie w obszarze
gastronomii i przedsiębiorstwa gastronomiczne.

Miejsce publikacji raportu

Raport opublikowany jest na stronach Rady i SGH
Pracodawcyturystyki.pl; h ps://sslkolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/projekty/Strony/
Sektorowa_Rada_ds._Kompetencji_w_Turystyce.as
px

Informacje dodatkowe

Wyniki badań były prezentowane na seminarium w
dniu 02.12.2020 r.

2

Tytuł badania

Regulacja zasad współpracy przedsiębiorców ze szkołami branżowymi
kształcącymi dla potrzeb hotelarstwa

Okres realizacji badania

2020

Status

❒ w toku

Cele badawcze

•analiza stanu kształcenia zawodowego dla branży hotelarskiej;

x zakończone

•identy kacja aktów prawnych, które regulują zasady współpracy szkół z
przedsiębiorcami a także określenie form współpracy których dotyczą;
•prezentacja zasad wprowadzonych przez wymienione powyżej akty
prawne;
•ocena wprowadzonych rozwiązań w zakresie ułatwiania lub utrudniania tej
współpracy;
•wskazanie aktów mody kujących lub uzupełniających dotychczas
obowiązujące zasady współpracy, w związku z wystąpieniem pandemii
COVID-19 oraz ocena przydatności nowych przepisów do rozwiązywania
problemów w obszarze współpracy;
Efektem badania powinno być/ jest ocena przydatności wprowadzonych
zasad do sytuacji kryzysowych w przyszłości
Wyniki badań zostaną wykorzystane/ zostały wykorzystane/ powinny
umożliwić ich wykorzystanie, jako podstawy do Wskazania rekomendacji dla
Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka .

3

Metody i techniki badawcze

Badania ilościowe i jakościowe.

Zakres podmiotowy/ respondenci

Szkoły średnie prowadzące kształcenie w obszarze hotelarstwa
i przedsiębiorstwa hotelarskie.

Miejsce publikacji raportu

Raport opublikowany jest na stronach Rady i SGH
Pracodawcyturystyki.pl; h ps://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/projekty/
Strony/Sektorowa_Rada_ds._Kompetencji_w_Turystyce.aspx

Informacje dodatkowe

Wyniki badań były prezentowane na seminarium w dniu 02.12.2020 r.

Tytuł badania

Regulacja zasad współpracy przedsiębiorców ze szkołami branżowym
kształcącymi dla potrzeb branży organizacji turystyki

Okres realizacji badania

2020

Status

❒ w toku

Cele badawcze

•analiza modelu kształcenia zawodowego dla branży organizacji turystyki;
•identy kacja aktów prawnych, które regulują zasady współpracy szkół z
przedsiębiorcami, a także określenie form współpracy których dotyczą;
•prezentacja zasad wprowadzonych przez wymienione powyżej akty
prawne;
•ocena wprowadzonych rozwiązań w zakresie ułatwiania lub utrudniania tej
współpracy;
•wskazanie aktów mody kujących lub uzupełniających dotychczas
obowiązujące zasady współpracy, w związku z wystąpieniem pandemii
COVID-19 oraz ocena przydatności nowych przepisów do rozwiązywania
problemów w obszarze współpracy;

x zakończone

Efektem badania powinno być/ jest ocena przydatności wprowadzonych
zasad do sytuacji kryzysowych w przyszłości

tt

fi

fi

fi

fi

Wyniki badań zostaną wykorzystane/ zostały wykorzystane/ powinny
umożliwić ich wykorzystanie, jako podstawy do Wskazania rekomendacji dla
Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka .

4

Metody i techniki badawcze

Badania ilościowe i jakościowe.

Zakres podmiotowy/ respondenci

Szkoły średnie prowadzące kształcenie w obszarze gastronomii i
przedsiębiorstwa hotelarskie

Miejsce publikacji raportu

Raport opublikowany jest na stronach Rady i SGH
Pracodawcyturystyki.pl; h ps: //ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/projekty/
Strony/Sektorowa_Rada_ds._Kompetencji_w_Turystyce.aspx

Informacje dodatkowe

Wyniki badań były prezentowane na seminarium w dniu 02.12.2020 r.

Tytuł badania

Monitorowanie zmian przepisów prawnych i regulacji dotyczących
sektora turystyki oraz edukacji – z uwzględnieniem regulacji
antykryzysowych

Okres realizacji badania

2020

Status

❒ w toku

Cele badawcze

W jakich obszarach związanych z funkcjonowaniem sektora turystyki i szkół
kształcących na ich potrzeby wprowadzono zmiany w związku z pandemią?
Realizacji jakich celów służyły te zmiany?
Ocena tych zmian pod kątem możliwości ich wykorzystania w przyszłych
sytuacjach kryzysowych

x zakończone

Efektem badania powinno być/ jest ocena przydatności wprowadzonych
zasad do sytuacji kryzysowych w przyszłości
Wyniki badań zostaną wykorzystane/ zostały wykorzystane/ powinny
umożliwić ich wykorzystanie, jako podstawy do Wskazania rekomendacji dla
Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka .

5

Metody i techniki badawcze

Analiza prawno-porównawcza.

Zakres podmiotowy/ respondenci

Regulacje dotyczące szkół branżowych i przedsiębiorstw turystycznych

Miejsce publikacji raportu

Raport opublikowany jest na stronach Rady i SGH
Pracodawcyturystyki.pl; h ps://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/projekty/
Strony/Sektorowa_Rada_ds._Kompetencji_w_Turystyce.aspx

Informacje dodatkowe

Opracowano broszurę informującą o opracowanym raporcie

Tytuł badania

Identy kacja systemu certy kacji w UNWTO, UE i Polsce – stan obecny i
propozycje dalszego rozwoju + aktualizacja

Okres realizacji badania

2020

Status

❒ w toku

Cele badawcze

Aktualizacja raportu – „Systemy certy kacji w turystyce krajowej i

x zakończone

międzynarodowej”

Efektem badania powinno być/ jest ocena zmian i ch zakresu w systemie
certy kacji

fi

fi

fi

tt

tt

fi

fi

fi

Wyniki badań zostaną wykorzystane/ zostały wykorzystane/ powinny
umożliwić ich wykorzystanie, jako podstawy do Wskazania rekomendacji dla
Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka .

Metody i techniki badawcze

Analiza materiałów dotyczących certy kacji pod kątem potrzeby aktualizacji
raportu „Systemy certy kacji w turystyce krajowej i międzynarodowej”

Zakres podmiotowy/ respondenci

Sektor turystyki

Miejsce publikacji raportu

Raport opublikowany jest na stronach Rady i SGH
Pracodawcyturystyki.pl; h ps: //ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/projekty/
Strony/Sektorowa_Rada_ds._Kompetencji_w_Turystyce.aspx

Tytuł badania

Badanie opinii pracodawców branży turystycznej na temat
sytuacji spowodowanej Civid19 w 2020 R

Okres realizacji badania

2020-2021

Status

X w toku

Cele badawcze

Głównym celem badania będzie/ było diagnoza stanu branży turystycznej
wynikająca z sytuacji związanej z przebiegiem COVID19 w 2020 r.
Efektem badania powinno być 6 raportów obejmujących wyniki badania w
dwóch etapach. I w okresie wakacyjnym oraz II po wakacjach w okresie X-XII
Wyniki badań zostaną wykorzystane do upowszechniania wiedzy o
uwarunkowaniach i potrzebach edukacyjnych branży turystycznej wraz z
rekomendacjami i zaleceniami ….

tt

2.4.2. ANALIZY.

Metody i techniki badawcze

Badanie ilościowe – ankieta, badanie jakościowe arkusz wywiadu

Zakres podmiotowy/ respondenci

Przedsiębiorstwa z podsektorów 4 biura podróży, piloci
przewodnicy, hotele i gastronomia oraz uzdrowiska i transport
turystyczny oraz dwóch dalszych – uzdrowiska i transport
turystyczny

Miejsce publikacji raportu

..on line na stronach internetowych SGH. Lewiatan ITK

Informacje dodatkowe

Do upowszechnienia i wykorzystania przez sektory turystyczne oraz
sektory edukacji turystycznej

1

1 Tytuł analizy

Analiza systemu uzyskiwania kwali kacji i
kompetencji turystycznych wymaganych
w turystyce krajowej i międzynarodowej.
Propozycje dla administracji publicznej,
sektora turystycznego i edukacyjnego oraz
otoczenia biznesu - aktualizacja w 2020 r.

Status

Zakończona

Cele analizy

Głównym celem analizy była aktualizacja
opracowania „Analiza systemu uzyskiwania
kwali kacji i kompetencji turystycznych
wymaganych w turystyce krajowej i
międzynarodowej” która ma na celu
dostosowanie pierwotnie opracowanej
analizy do nowo przyjętych oraz aktualnie
przygotowanych dokumentów, rozwiązań
związanych z kształceniem turystycznym.
Efektem analizy jest aktualizacja
opracowania „Analiza systemu uzyskiwania
kwali kacji i kompetencji turystycznych
wymaganych w turystyce krajowej i
międzynarodowej”
Wyniki analizy zostaną wykorzystane do
upowszechniania wiedzy o Sektorowej
Radzie oraz Zintegrowany System
Kwali kacji

Zakres analizy

Obejmuje działania różnych instytucji na
rzecz ZSK w tym edukacji turystycznej

Miejsce publikacji

Strony internetowe SGH, Lewiatan, ITK.

Tytuł

Analiza kształcenia turystycznego w
zakresie obszarów / dziedzin nauki w
świetle badań i stanu faktycznego …

Status

❒ zakończona

Cele Analizy

Głównym celem analizy będzie/ było
diagnoza wielkości i struktury kształcenia
na uczelniach w kraju z podziałem na
obszary i dyscypliny nauki

fi

fi

fi

fi

Efektem analizy powinno być/ jest wiedza o
zakresie kształcenia turystycznego w
oparciu o nową statystykę stosowaną w
Polsce ( wykazy MNiSW - POLON) …

Wyniki analizy zostaną wykorzystane/
zostały wykorzystane/ powinny umożliwić
ich wykorzystanie, jako podstawy do
opracowania metodologii badania edukacji
turystycznej w Polsce oraz jak
upowszechnianie wiedzy o stanie edukacji
turystycznej w układzie rodzajów dyscyplin
kształcenia ….
Zakres analizy

Diagnoza w zakresie głównych dyscyplin i
odpowiadające im uczelnie wyższe

Miejsce publikacji

Strony internetowe SGH, .Lewiatan, ITK

Tytuł

Rola pośrednictwa pracy i poradnictwa
zawodowego we wspieraniu edukacji
sektora turystycznego

Status

❒ Zakonczona

Cele analizy

Głównym celem analizy było analiza
procesu edukacyjnego pracowników rm
turystycznych polegające na pośrednictwie
pracy i poradnictwie zawodowym
Efektem analizy powinno być wiedza o
funkcjonowaniu tych działań wraz ze
wskazaniem na ich mocne i słabe strony
wraz z propozycją wniosków i zaleceń
Wyniki analizy zostaną wykorzystane/
zostały wykorzystane/ powinny umożliwić
ich wykorzystanie, jako podstawy do
edukacji turystycznej pracowników rm
turystycznych jak również przyszłych
pracowników turystyki na krajowym rynku
pracy. ….

Miejsce publikacji

Strony internetowe SGH, Lewiatan, ITK

Tytuł

Trendy rozwojowe turystyki w Polsce
przed i w trakcie pandemii Covid19

Status

❒ Zakończona

fi

Obejmuje działania na krajowym rynku
turystycznym w zakresie edukacji
turystycznej

fi

Zakres analizy

Cele analizy

Głównym celem analizy była diagnoza
trendów kształtowania się zjawisk
turystycznych przed i w trakcie pandemii
roku 2020 i jego wpływ na przyszłe
potrzeby edukacyjne branży turystycznej
Efektem analizy powinno być wskazanie
trendów występujących na krajowym
rynku turystycznym i ich wykorzystanie w
edukacji turystycznej rm sektora turystyki
i sektorów z nią współpracujących
Wyniki analizy zostaną wykorzystane/
zostały wykorzystane/ powinny umożliwić
ich wykorzystanie, jako podstawy do
opracowania rekomendacji w szkoleniu
kadr turystycznych ….

Zakres analizy

Krajowy rynek turystyczny wraz z
tendencjami na międzynarodowym rynku
turystycznym

Miejsce publikacji

Strony internetowe SGH, Lewiatan, ITK

Tytuł

Potrzeby rynku pracy dla osób będących w
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w
tym sprawni inaczej, bezrobotni, 50+,
kobiety itp

Status

W toku

Cele analizy

Głównym celem analizy będzie diagnoza
dotycząca włączenia na krajowy rynek
pracy w turystyce osoby będące w
niekorzystnej sytuacji jak kobiety, osoby
50+ itp

fi

Efektem analizy powinno być wskazanie
nowych możliwości zatrudnienia dla tego
segmentu rynku pracy w turystyce
Wyniki analizy zostaną wykorzystane/
powinny umożliwić ich wykorzystanie, jako
podstawy do opracowania tematyki
szkoleniowej dla tego podsektora rynku
pracy

Zakres analizy

Nowe możliwości kadrowe w branży
turystyka w Polsce

Miejsce publikacji

Strony internetowe SGH, Lewiatan, ITK

Informacje dodatkowe

Do upowszechnienia i wykorzystania przez
sektory turystyczne oraz sektory edukacji
turystycznej

2.5. REALIZACJA ZALECEŃ WYNIKAJĄCYCH Z EWALUACJI RAD12.
2.5.1. SPOSÓB ZAPEWNIENIA CZŁONKOM RADY PEŁNEJ INFORMACJI O PRACACH PREZYDIUM I
ANIMATORA RADY.

W roku 2020 nadal stosowano zasadę przedkładania Członkom Rady informacji o
prowadzonych i planowanych działaniach podczas posiedzeń Komitetu Sterującego i
posiedzeń Rady. W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Rady, wszystkie o
charakterze otwartym oraz dwa posiedzenia – przyjęcie uchwał systemie elektronicznym
dotyczących Rekomendacji Nr 2 i Nr 4. Kontynuowano wydawanie „Kwartalnika Rady”
zawierającego informacje o zrealizowanych działaniach podejmowanych przez Radę oraz
planowanych inicjatywach Rady. W okresie sprawozdawczym wydano cztery numery
Kwartalnika.
Posiedzenia Rady, seminaria, spotkania informacyjno-upowszechniające organizowane mają
charakter otwarty. Do udziału w nich zapraszani są Członkowie i Interesariusze Rady. W
okresie sprawozdawczym odbyły się 9 takich spotkań.
Istotnym kanałem informacyjnym Rady jest strona internetowa oraz podstrony Partnerów,
które są na bieżąco aktualizowane. Zamieszczane są na nich raporty z analiz i badań
prowadzonych przez Radę oraz bieżące informacje realizowane przez Radę.
Dodatkowym źródłem informacji o działaniach prowadzonych przez Radę jest kierowanie do
12

Załącznik do uchwały nr 197 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 7 marca 2018 r.; źródło: https://
www.power.gov.pl/media/53184/Zalacznik_197.pdf

wszystkich Członków Rady zapytań dotyczących rozeznania rynku w sprawach będących
przedmiotem badań i analiz nansowanych z budżetu Rady.
Głównym kanałem informacji w kontaktach bezpośrednich z członkami Rady i
Interesariuszami jest korespondencja e-mail, prowadzona przez personel projektu
(Animatorzy i Osoby wspierające Animatorów). W sprawach bieżących utrzymywany jest
stały kontakt telefoniczny.
W okresie sprawozdawczym dodatkowym kanałem informacyjnym były spotkania w
systemie on-line animatorów i osób wspierających animatorów.
2.5.2 SPOSÓB GROMADZENIA PRZEZ PREZYDIUM I ANIMATORA INFORMACJI ZWROTNEJ O PRACACH
RADY OD CZŁONKÓW RADY.

Zarówno Lider, jak i Partnerzy projektu przechowują dokumentację projektową oraz
korespondencję pomiędzy Członkami i Interesariuszami Rady w swoich zasobach. Protokoły i
Uchwały ze spotkań Rady znajdują się u Lidera Projektu. Najważniejsze informacje są
przedmiotem analizy Animatorów i Komitetu Sterującego
2.5.3.Wprowadzone przez Radę sposoby monitorowania jakości pracy Rady (w tym częstotliwość monitoringu).

W kwartale 2020 r. zakończono analizę aktywności poszczególnych członków Rady, efektem
czego było wystąpienie do PARP z wnioskiem o cofniecie dwóch rekomendacji oraz
wnioskiem o włączenie do składu członków Rady – dwóch osób. Dnia 10.10 .2020 r. Rada
otrzymała dokumenty dotyczące odwołania i powołania nowych członków
2.5.4.WPROWADZONY PRZEZ RADĘ METODY I CZĘSTOTLIWOŚĆ EWALUACJI PRACY RADY.

Jak już wspomniano zadania realizowane przez Radę i jej Zespoły Robocze podlegają
wewnętrznej ewaluacji pod kątem stopnia realizacji założonych celów prowadzonych
działań. Dla każdego działania jest określony cel, termin i sposób jego osiągnięcia.
Dokumenty końcowe (raporty) przed ich przyjęciem podlegają ocenie pod kątem realizacji
założonego celu badawczego. Przed ostatecznym przyjęciem są konsultowane z Członkami i
Interesariuszami w czasie seminariów lub spotkań informacyjno- konsultacyjnych. Uwagi
zgłoszone w czasie konsultacji są wykorzystywane do opracowania ostatecznej wersji tych

fi

dokumentów. Końcowe wersje raportów są upowszechniane –poprzez publikowanie ich

zarówno na stronie Rady jak i Partnerów.
Ocenie stopnia realizacji działań Rady, analizie wyników prowadzonych konsultacji oraz
analizie kierowanych do Rady propozycji poświęcone były również spotkania informacyjno –
konsultacyjne Animatorów i Osób wspierających Animatorów prowadzone w systemie on –
line. Takie spotkania odbyły się w każdą środę tygodnia począwszy od połowy kwietnia do
końca grudnia 2020 r. Ponadto odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Sterującego Rady, na
których dokonywano bieżącej analizy działalności Rady.

2.5.5. Sposób badania potrzeb interesariuszy i ich włączanie w prace Rady13.

W związku z pandemia COVID-19 drogą e-mailową zwrócono się do członków Rady oraz Izb
Gospodarczych z pytaniem odnośnie oczekiwanego przez przedsiębiorców wsparcia ze
strony SRKT. Ponadto – w związku z podjęciem prac nad aktualizacją problematyki szkoleń
rekomendowanych przez Radę poproszono o wskazanie tematyki szkoleń.
Natomiast stałym elementem spotkań edukacyjno-upowszechniających jest dyskusja
poświęcona potrzebom interesariuszy z jednoczesnym zapraszaniem ich do włączania się w
prace Rady i zespołów branżowych. Efektem tych działań było pozyskanie w okresie
sprawozdawczym 10 nowych interesariuszy.
Włączaniu Interesariuszy w prace Rady służy kierowanie również do nich zapytań o cenę
odnośnie badań prowadzonych przez Radę.

2.5.6. SPOSÓB ODZWIERCIEDLENIA ZALECEŃ Z WYNIKÓW EWALUACJI W REGULAMINIE DZIAŁANIA RADY?

Po wprowadzeniu zmian w Regulaminie Rady, które zostały dokonane pod koniec 2019 r. w
okresie sprawozdawczym nie dokonywano nowych zmian. Z inicjatywy PARP, z końcem 2020
roku rozpoczęto dyskusję na temat oceny regulaminu i suges ami zmian. Decyzją Komitetu
Sterującego temat będzie kontynuowany w 2021 roku. Formuła spotkań on-line w
odniesieniu do Rady uzyskała akceptację PARP na podstawie odrębnego wystąpienia Rady w
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13 Należy załączyć listę interesariuszy (wg. wzoru w załączniku nr 2 do sprawozdania z działalności Rady)

tym zakresie. Zapis ten zostanie wprowadzony do Regulaminu 2021 roku.

III.REALIZACJA KAMIENI MILOWYCH PROJEKTU.

W okresie sprawozdawczym ważnym elementem realizacji kamieni milowych podjętym przez
Radę było:
1. Przygotowanie materiałów w formie drukowanej (raportów, analiz, wyników badań) przez
SGH oraz Instytut Turystyki .
2. W sprawozdawanym okresie odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Sterującego, na których,
m. in. przyjęto sprawozdanie za rok 2019 oraz na bieżąco planowano, zgodnie z
harmonogramem i wnioskiem zadania na poszczególne kwartały roku 2020.
3. Odbyły się trzy otwarte posiedzenia Rady oraz dwa posiedzenia z elektronicznym
głosowaniem Uchwal
4. Przygotowano i przeprowadzono dwa seminaria i sześć spotkań informacyjnoupowszechniających z udziałem ekspertów.
5. Zgodnie z planem przeprowadzono 11 badań i analiz, przygotowano raporty (szczegółowe
dane zawarto w rozdziale Aktywność badawcza i analityczna Rady).
6. Zgodnie z zasadami rekrutacji dokonano zmian w składzie Rady. Odwołano dwóch członków i
powołano dwóch nowych członków, którym wręczono akty powołanie nadane przez
Ministerstwo Rozwoju.
7. Prace kontynuował zespół doraźny do opracowania rekomendacji w zakresie szkoleń dla
sektora turystyki. Zmody kowano rekomendacje Nr 2 – szkolenia Covid, Przygotowano i
przekazano do PARP rekomendacje Nr 4.
8. Wery kowano plan działań Rady o aktualne potrzeby zewnętrzne, wynikające z sytuacji
epidemicznej, takie jak wsparcie interesariuszy w związku z pandemią, czy zmiany prawne
dotyczące systemu rozliczeń rekomendowanych szkoleń.
9. W wyniku prowadzonych prze Radę działań upowszechniających, m. in. w Krakowie,
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Józefowie, Szczecinie oraz w systemie on-line, pozyskano 10 interesariuszy wspierających Radę.

10. Zadania Sektorowej Rady zostały zaprezentowane podczas Walnego Nadzwyczajnego
posiedzenia Związku Pracodawców Turystyki LEWIATAN i przyjęte do wiadomości przez
członków Związku.
11.Ważnym elementem działań Rady były zadania związane z ZSK realizowane we współpracy z
Departamentem Turystyki MRPiT.
12.Członkowie Komitetu Sterującego uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez IBE,
Radę Programową dot. ZSK włączając się w konsultacje kształcenia dualnego, strategię
umiejętności
13. Członkowie Kierownictwa Rady uczestniczyli w posiedzeniach sztabu kryzysowego
związanego z pandemią
Reasumując należy stwierdzić, że szereg opisów, które składają się na realizację kamieni
milowych zostało bardziej szczegółowo przedstawionych w poprzednich rozdziałach. Z uwagi
na fakt, że sektor składa się z czterech oddzielnych branż, tj. hotele, biura podróży,
gastronomia, piloci i przewodnicy w wielu wypadkach wymienione branże nie mają wspólnych
interesów. Niemniej Radzie udaje się łączyć nie zawsze zbieżne interesy dotyczące kwes i
związanych z kwali kacjami zawodowymi i koordynować współdziałania przedsiębiorców w
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ramach ZSK.

IV.PLAN DZIAŁAŃ BADAWCZYCH/ANALITYCZNYCH NA 2021 R.
IV.1.BADANIA
1

Tytuł badania

Zatrudnienie sezonowe w turystyce

Planowany okres
realizacji

II – IV kwartał 2021

Cele badawcze

Głównym celem badania będzie uzyskanie obrazu zatrudnienia
sezonowego w poszczególnych branżach turystycznych z
uwzględnieniem potrzeb kwali kacyjnych
Efektem badania powinno być opracowanie raportu
Wyniki badań powinny umożliwić ich wykorzystanie, jako podstawy do
identy kacji luk kompetencyjnych w przedsiębiorstwach turystycznych
okresach sezonów turystycznych

Metody i techniki
badawcze

Metody ilościowe i jakościowe

Zakres
podmiotowy/
respondenci

Przedsiębiorcy z poszczególnych branż turystycznych

Informacje
Raport zostanie opublikowany na stronach Rady i SGH
dodatkowe
(w tym planowany
sposób publikacji/
upowszechniania)

fi

Tytuł badania

fi

fi

2

Badanie opinii sektora turystyki i edukacji dotyczące
współpracy na rzecz dostosowania edukacji turystycznej uczelni
wyższych do potrzeb kwali kacyjno zawodowych branży turystycznej

2021

Cele badawcze

Celem ogólnym badania opinii sektora turystyki i edukacji jest
modernizacja programów kształcenia turystycznego Uczelni do potrzeb
rm turystycznych oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji dla
Rady ds. Kompetencji sektor turystyka
Cele szczegółowe
1.
Aktualne i przyszłe potrzeby szkoleniowe rm turystycznych
prezentowane jako opinia pracodawców
2.
Aktualne efekty kształcenia turystycznego w uczelniach
turystycznych prezentowane jako opinia pracowników Uczelni
3.
Wypracowanie wspólnych propozycji zmian programowych na
rzecz modernizacji programów kształcenia oraz sposobów współpracy
sektora edukacji z sektorem turystyki
4. Praktyczne wnioski i zalecenia dla Rady celem wsparcia branży
turystycznej i edukacyjnej
Efektem badania powinno być wskazanie propozycji praktycznego
kształcenia z punktu potrzeb rm turystycznych które powinny wchodzić
w zakres kształcenia turystycznego w POLSC E
Wyniki badań powinny umożliwić ich wykorzystanie jako podstawy do
opracowania wspólnych propozycji modernizacji efektów kształcenia w
uczelniach

Metody i techniki
badawcze

Analizy desk reaserch, badania ankietowe wraz z arkuszem wywiadów a
następnie przeprowadzenie warsztatów / spotkań rm turystycznych z
przedstawicielami Uczelni kształcącymi kadry dla turystyki

Zakres
podmiotowy/
respondenci

Podsektory turystyki – 4 wraz z 4 obszarami/ dyscyplinami kształcenia
turystycznego w Polsce

fi

fi

Informacje
Strony internetowe SGH, Lewiatan, ITK
dodatkowe
(w tym planowany
sposób publikacji/
upowszechniania)

fi
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Planowany okres
realizacji

IV.2.ANALIZY

1

Tytuł analizy

Identy kacja sytemu certy kacji w UNWTO, UE i Polsce – aktualizacja
Raportu

Planowany okres
realizacji:

III – IV kwartał 2021

Cele

Głównym celem analizy będzie aktualizacja raportu z 2017 r. numer
POWR.02.12.00-00-0010/16 pn. Systemy certy kacji w turystyce
krajowej i międzynarodowej.
Efektem badania powinno być opracowanie raportu uzupełniającego i rozszerzającego treść raportu „Systemy certy kacji
w turystyce krajowej i międzynarodowej”
Wyniki analizy zostaną wykorzystane przy opiniowaniu projektów
programów kształcenia i szkolenia oraz opisów kwali kacji
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Zakres analizy

Identy kacja i analiza

Planowany sposób
publikacji/
upowszechniania

Identy kacja i analiza dokumentów dotyczących systemu certy kacji
produktów turystycznych pod kątem uwzględniania w nich wymogów
kwali kacyjnych.

Informacje
dodatkowe

Raport zostanie opublikowany na stronach Rady i SGH
Pracodawcyturystyki.pl; h ps: //ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/
projekty/Strony/
Sektorowa_Rada_ds._Kompetencji_w_Turystyce.aspx

Tytuł analizy

Monitorowanie zmian przepisów prawnych i regulacji dotyczących
sektora turystyki

Planowany okres
realizacji:

III– IV kwartał 2021

Cele

Głównym celem analizy będzie identy kacja i ocena regulacji
prawnych dotyczących kwali kacji i zatrudnienia w turystyce pod
kątem potrzeby wprowadzania w nich zmian
Efektem analizy powinien być raport prezentujący wyniki
przeprowadzonej analizy a w szczególności rekomendacje dla SRKT
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Identy kacja istnienia lub braku

fi

Planowany sposób
publikacji/
upowszechniania

fi

Analiza prawno-porównawcza

fi

Zakres analizy

tt

fi

fi

fi

fi

fi

Wyniki analizy zostaną wykorzystane do podjęcia decyzji w sprawie
propozycji zmian przepisów prawnych
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Informacje
dodatkowe

Raport zostanie opublikowany na stronach Rady i SGH
Pracodawcyturystyki.pl; h ps: //ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/
projekty/Strony/
Sektorowa_Rada_ds._Kompetencji_w_Turystyce.aspx
Warunkiem realizacji tego zadania jest dokonanie korekty i
przesunięć środków budżecie Rady

Tytuł analizy

W przypadku akceptacji przez PARP: Doradztwo zawodowe z
perspektywy ucznia, rodzica i pracodawcy sektora Ho-Ga-Tur

Planowany okres
realizacji:

II – IV kwartał 2021

Cele

Głównym celem analizy będzie ocena przydatności doradztwa
zawodowego w wyborze zawodów z branż Ho-Ga-TUR.
Efektem analizy powinien być raport przedstawiający ocenę
funkcjonowania tego systemu przez uczniów, rodziców i
pracodawców z branż Ho-Ga-Tur oraz propozycje zmian w celu
zmniejszenia liczby uczniów nieposiadających predyspozycji do pracy
w turystyce, podejmujących naukę w szkołach branżowych.
Wyniki analizy powinny umożliwić formułowanie propozycji
wprowadzenia zmian w tym systemie.

Raport zostanie opublikowany na stronach Rady i SGH
Pracodawcyturystyki.pl; h ps: //ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/
projekty/Strony/
Sektorowa_Rada_ds._Kompetencji_w_Turystyce.aspx
Wyniki analizy zostaną przedstawione na seminarium.

Tytuł analizy

W przypadku akceptacji przez PARP: Ocena przydatności istniejących
pla orm internetowych, a w szczególności: portalu internetowego
Ministerstwa Edukacji i Nauki h ps://infozawodowe.men.gov.pl;
Centralnej Baz Ofert Pracy h ps://oferty.praca.gov.pl/portal/
index.cbop#/listaOfert portalu EURES: h ps://oferty.praca.gov.pl
jako narzędzia eliminacji barier we współpracy przedsiębiorstw
turystycznych ze szkołami Ho-Ga-Tur

Planowany okres
realizacji:

III kwartał 2021

tt

Informacje
dodatkowe

tt

Uczniowie i ich rodzice oraz pracodawcy z sektora turystyki.

tt

Planowany sposób
publikacji/
upowszechniania

tt

Analiza

tt

tf
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Zakres analizy

Cele

Głównym celem badania będzie identy kacja i ocena portali
internetowych ułatwiających nawiązanie współpracy przedsiębiorców
turystycznych ze szkołami kształcącymi kadry dla ich potrzeb (w tym
w szczególności współpracy w zakresie staży i praktyk dla uczniów i
studentów).
Efektem badania powinno być opracowanie raportu
Wyniki badań powinny umożliwić ocenę tych pla orm pod kątem
możliwości ich wykorzystania do eliminacji występujących barier we
współpracy szkół Ho-Ga-Tur z przedsiębiorcami z branży hotelarskiej,
branży organizacji turystyki i branży gastronomicznej
Identy kacja i analiza

Planowany sposób
publikacji/
upowszechniania

Identy kacja portali internetowych ułatwiających nawiązywanie
współpracy szkół z przedsiębiorcami z sektora turystyki - w tym w
szczególności współpracy w obszarze organizacji staży i praktyk
w przedsiębiorstwach turystycznych.

Informacje
dodatkowe

Raport zostanie opublikowany na stronach Rady i SGH
Pracodawcyturystyki.pl; h ps: //ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/
projekty/Strony/
Sektorowa_Rada_ds._Kompetencji_w_Turystyce.aspx
Wyniki zostaną przedstawione na seminarium.

Status

❒ w toku

Cele

Głównym celem analizy będzie analiza
instytucji rynku pracy które w swojej
działalności biorą udział w opracowywaniu i
upowszechnianiu wyników badania potrzeb
edukacyjnych dla rm turystycznych

tf

Analiza dotychczasowych badań potrzeb
edukacyjnych w sektorach związanych z
turystyka wraz z propozycją badań
uzupełniających ( z uwzględnieniem
badania WUP oraz innych regionalnych
badań monitorujących rynek pracy)
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Tytuł analizy

tt

fi

fi

fi
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Zakres analizy

❒
zakończo
na

Wyniki analizy powinny umożliwić ich
wykorzystanie, jako podstawy do
planowania i realizacji edukacji turystycznej
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Zakres analizy

…

Miejsce publikacji

Strony internetowe SGH, Lewiatan, ITK

Informacje dodatkowe

….

Tytuł analizy

Nowe trendy rozwoju turystyki w XXI wieku

Planowany okres
realizacji:

2021

Cele

Głównym celem analizy będzie diagnoza najważniejszych trendów
związanych z obecnymi i przyszłymi kierunkami rozwoju turystyki i ich
wpływ na przyszłe potrzeby edukacyjne branży turystycznej …
Efektem analizy powinno być nowe trendy, jako nowe kierunki rozwoju
turystyki rm turystycznych oraz współpracy na rzecz rozwoju produktu
turystycznego i jego komercjalizacji
Wyniki analizy powinny umożliwić ich wykorzystanie jako podstawy do
tworzenia nowych działań w edukacji turystycznej

Zakres analizy

Aktualne trendy rozwoju turystyki na świecie w zakresie działania rm
na międzynarodowym rynku turystycznym

Planowany sposób Strony internetowe SGH, Lewiatan, ITK
publikacji/
upowszechniania
Informacje
dodatkowe

Do upowszechnienia i wykorzystania przez sektory turystyczne oraz
sektory edukacji turystycznej

Tytuł analizy

Przemysł usług uzdrowiskowych a rynek pracy.

fi
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fi

fi

Efektem analizy powinno być rozszerzona
wiedzy edukacyjnej o instytucjach rynku
pracy działających na rzecz wsparcia dla
rm turystycznych

2021

Cele

Głównym celem analizy będzie diagnoza wykorzystania sektora
uzdrowiskowego do kreowania miejsc pracy i nowych zawodów dla
branży turystycznej
Efektem analizy powinno być wskazanie nowych kierunków działania
rm w uzdrowiskach i wynikające z tego zapotrzebowanie na nowe
rodzaje szkoleń i warsztatów
Wyniki analizy zostaną wykorzystane/powinny umożliwić ich
wykorzystanie, jako podstawy do planowania edukacji formalnej i poza
formalnej

Zakres analizy

Tradycyjne i nowe rodzaje działalności rm turystycznych w
uzdrowiskach wraz z propozycjami edukacyjnymi

Planowany sposób Strony internetowe SGH, Lewiatan, ITK
publikacji/
upowszechniania
Informacje
dodatkowe

Do upowszechnienia i wykorzystania przez sektory turystyczne oraz
sektory edukacji turystycznej

Analiza systemu uzyskiwania kwali kacji i
kompetencji turystycznych wymaganych w
turystyce krajowej i międzynarodowej.
Propozycje dla administracji publicznej,
sektora turystycznego i edukacyjnego oraz
otoczenia biznesu - aktualizacja w 2021 r.

Status

r w toku

Cele

Głównym celem analizy była aktualizacja
opracowania „Analiza systemu uzyskiwania
kwali kacji i kompetencji turystycznych
wymaganych w turystyce krajowej i
międzynarodowej” która ma na celu
dostosowanie pierwotnie opracowanej
analizy do nowo przyjętych oraz aktualnie
przygotowanych dokumentów, rozwiązań
związanych z kształceniem turystycznym.

fi

Tytuł analizy

fi
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Planowany okres
realizacji:

x
zakończo
na

Efektem analizy jest aktualizacja
opracowania „Analiza systemu uzyskiwania
kwali kacji i kompetencji turystycznych
wymaganych w turystyce krajowej i
międzynarodowej”
Wyniki analizy zostaną wykorzystane do
upowszechniania wiedzy o Sektorowej
Radzie oraz Zintegrowany System
Kwali kacji
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Zakres analizy

Obejmuje działania różnych instytucji na
rzecz ZSK w tym edukacji turystycznej

Miejsce publikacji

Strony internetowe SGH, Lewiatan, ITK

Informacje dodatkowe

Do upowszechnienia i wykorzystania przez
sektory turystyczne oraz sektory edukacji
turystycznej

Tytuł analizy

Potrzeby rynku pracy dla osób będących w niekorzystnej sytuacji
na rynku pracy w tym sprawni inaczej, bezrobotni, 50+, kobiety itp

Planowany okres
realizacji:

2021

Cele

Głównym celem analizy będzie diagnoza dotycząca włączenia na krajowy
rynek pracy w turystyce osoby będące w niekorzystnej sytuacji jak
kobiety, osoby 50+ itp
Efektem analizy powinno być wskazanie nowych możliwości zatrudnienia
dla tego segmentu rynku pracy w turystyce

fi

fi

Wyniki analizy zostaną wykorzystane/powinny umożliwić ich
wykorzystanie, jako podstawy do opracowania tematyki szkoleniowej dla
tego podsektora rynku pracy
Zakres analizy

Nowe możliwości kadrowe w branży turystyka w Polsce

Planowany sposób
publikacji/
upowszechniania

Strony internetowe SGH, Lewiatan, ITK

Informacje
dodatkowe

Do upowszechnienia i wykorzystania przez sektory turystyczne oraz
sektory edukacji turystycznej

V.REKOMENDACJE DOTYCZĄCE DALSZEGO FUNKCJONOWANIA RADY.
Jednym z głównych kierunków działania Rady jest i będzie dążenie do zacieśnienia
współpracy z Interesariuszami i między Interesariuszami, prowadzenie badań rynku pracy i
edukacji, ułatwiane nawiązywania współpracy szkół z przedsiębiorcami poprzez działania na
rzecz eliminacji zidenty kowanych barier w tej współpracy. Ważnym kierunkiem działania
jest informacja i upowszechnianie dorobku Rady.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie, należy stwierdzić, że istnieje potrzeba
stworzenia możliwości większej elastyczności w podejmowaniu i prowadzeniu działań przez
Radę, umożliwiającej dostosowanie działań do zmieniających się potrzeb Interesariuszy
powodowanych zmianami na rynku pracy. W szczególności niezbędna jest większa
elestyczność w ustalaniu probleamtyki prowadzonych badań, analiz i eksperyz.
Uwzględniając zmiany jakie nastapiły na rynku pracy i edukacji Rada będzie kontynuowała
prace nad oceną możliwości i zasadności wdrożenia rekomendacji przedstawionych w
raportach i analizach przygotowanych dla jej potrzeb.
Ważnym elementem funkcjonowania rady jest dokonanie przez PARP wery kacji załącznika
Nr 25 do Regulaminu Konkursu dotyczącego środków na nansowanie Rady. Przyjete w 2016
r. stawki, np. Na przerwy kawowe, wyżywienie, sale konferencyjne – aktualnie nie
odpowiadają cenom rynkowym, co bardzo utrudnia działania.
Również w zakresie płac zarówno dla personelu, jak i ekspertów należy dokonać
uaktualnienia w stosunku do cen rynkowych, np, poprzez uwzględnienie wskaźnika in acji.
Biorąc pod uwagę sytaucje emidemiczną oraz zminę systemu pracy na system pracy zdalnej
należy w ramach posiadanych budżetów w trybie pilnym dokonać doposażenia personelu
projektu (w ramach kosztów bezpośrednich) w sprzęt umozliwiający taki system pracy, tj.
komputelowy/laptopy z wlaściwym oprogramowaniem.
Wnioskujemy do PARP , aby w dobie pandemii i trudnej sytuacji interesariuszy, skierować
poprzez Rady bardziej efektywne działania wspierające przedsiębiorców oraz dokonać

fl
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analizy “odbiurokratyzowania” rekomendacji szkoleń oraz wdrożenie zmian dotyczących

wkładu własnego przedsiębiorcy. Sektorowa Rada złożyła w tym zakresie przedmiotowe
wnioski do instytucji, takich jak: MFiFR, MRPiT oraz PARP.

VI.ZAŁĄCZNIKI14.

•

Załącznik 1 - Regulamin działania Rady (tekst jednolity)15.

•

Załącznik 2 - Zestawienie interesariuszy sektora.

•

Załącznik 3 - Zestawienie przedsiębiorstw włączonych w identy kacje i prognozowanie potrzeb kwali kacyjnozawodowych na rynku pracy.

•

Załącznik 4 - Inne dokumenty istotne z punktu widzenia Rady, o których mowa w sprawozdaniu (jeżeli dotyczy).

14 Nie dotyczy sytuacji, jeśli załączniki są dostępne na stronie internetowej Rady.
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fi

15 Należy przedstawić, jeżeli wprowadzono zmiany do Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY
[tekst jednolity]
REGULAMIN DZIAŁANIA RADY DS. KOMPETENCJI
SEKTORA TURYSTYKI
Rozdział 1 - Postanowienia ogólne
• Celem Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Rady ds. Kompetencji Sektora
Turystyki – zwanej dalej Radą.
• Rada działania na podstawie rozstrzygnięcia Konkursu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości POWR.02.12.00-IP.09-00-001/16.
• Celem działania Rady jest dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb
przedsiębiorców poprzez identy kację i prognozowanie zapotrzebowania kwali kacyjnozawodowego pracodawców na rynku pracy w sektorze turystyki.
•Głównymi zadaniami Rady są:
• Rekomendowanie zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dopasowanie do potrzeb
rynku pracy branż wchodzących w skład sektora turystyki.
• Stymulowanie zawierania porozumień edukacyjnych przez pracodawców
i jednostki zajmujące się kształceniem kadr dla sektora turystyki.
• Określenie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji
w poszczególnych branżach wchodzących w skład sektora turystyki,
ze szczególnym uwzględnieniem osób o niskich kwali kacjach oraz osób powyżej 50-tego
roku życia .
• Aktualizacja i rozwój Sektorowych Ram Kwali kacji dla Sektora Turystyki
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w tym identy kowanie potrzeby tworzenia kolejnych „podram”.

• Przekazywanie informacji na temat zapotrzebowania do instytucji edukacyjnych, i instytucji
rynku pracy.
• Przekazywanie informacji nt. specy cznych potrzeb kompetencyjnych poszczególnych branż
wchodzących w skład sektora turystyki do partnerów społecznych dokonujących oceny
potrzeb rozwojowych w danym sektorze.

Rozdział 2. - Skład oraz organizacja prac Rady

• Rada składać się będzie z przewodniczącego, jego 2 zastępców, sekretarza oraz od 15 do 35
członków.
• W strukturze Rady wyodrębnia się Komitet Sterujący i Zespoły Branżowe.
• Pracami Rady kieruje Komitet Sterujący, składający się z przewodniczącego, jego 2
zastępców, sekretarza oraz kierowników Zespołów Branżowych, reprezentujących
poszczególne branże objęte działaniem Rady oraz Pełnomocnika ds. Współpracy
Międzynarodowej.
• Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących powołuje na czas nieokreślony Grupa Sterująca,
składająca się z reprezentatywnych Członków Związku Pracodawców Turystyki LEWIATAN,
Szkoły Głównej Handlowej oraz Instytutu Turystyki.

• Do kompetencji Grupy Sterującej należy dokonywanie zmian w obsadzie stanowisk
przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady.
•Kandydatury członków Rady mogą zgłaszać podmioty zaliczane do jednej z niżej
wymienionych grup interesariuszy:
• przedsiębiorstw należących do poszczególnych branż turystycznych wchodzących w
skład sektora turystyki (hotelarskiej; gastronomicznej; organizacji turystyki; pilotażu,
przewodnictwa i animacji czasu wolnego);
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• organizacji pracodawców;

• instytucji edukacji formalnej lub poza formalnej prowadzących kształcenie i szkolenie
zawodowe na potrzeby danego sektora;
• związków zawodowych;
• Rady Rynku Pracy lub Wojewódzkich Rad Rynku Pracy/ Wojewódzkich Rad
Zatrudnienia;
• instytucji pełniących funkcję regulatora lub nadzoru dla danego sektora
(Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urzędy Marszałkowskie);
• stowarzyszeń zawodowych, branżowych izb turystycznych, stowarzyszenia ekspertów
turystyki;
• innych grup podmiotów prowadzących działalność w obszarze rynku pracy /takich
jak np.: instytucje badawcze prowadzące działalność na rzecz turystyki,
Obserwatorium Rynku Pracy, itp./.
• Kandydatem na członka Rady może być osoba spełniająca następujące warunki:
• została zgłoszona przez jeden z podmiotów wymienionych w pkt 6 (kandydat może
reprezentować tylko 1 podmiot);
• deklaruje chęć aktywnego uczestnictwa w pracach Rady;
• wykazuje się znajomością zagadnień z zakresu specy ki branżowego rynku pracy i
edukacji kadr.
•Dowodem potwierdzającym znajomość specy ki branżowego rynku pracy jest spełnienie
jednego z niżej wymienionych warunków:
• udokumentuje – co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży, którą
reprezentuje – związane z realizacją zadań w zakresie zatrudniania kadr (np.
prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, praca na stanowiskach, na których
realizowane były zadania związane z rynkiem pracy);
• udokumentuje uczestnictwo w pracach nad opracowaniem sektorowej ramy
kwali kacji dla sektora turystyki (SRKT);
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• udokumentuje uczestnictwo w badaniach rynku pracy w turystyce w ostatnich 5

latach.
• Podmiot zgłaszający kandydatów do Rady pokrywa wszystkie koszty uczestnictwa
zgłoszonego kandydata w pracach Rady.
• Komitet Sterujący dokonuje wery kacji zgłoszonej kandydatury pod kątem spełnienia
warunków członkostwa i powiadamia podmiot zgłaszający kandydata o wynikach wery kacji
W przypadku, gdy zgłoszony kandydat nie spełnia kryteriów członkostwa, podmiot
zgłaszający może w wyznaczonym terminie przedstawić nowego kandydata.
• Spośród osób, które pozytywnie przeszły proces wery kacji, Komitet Sterujący, kierując się
koniecznością zapewnienia reprezentatywności Rady, opracowuje listę kandydatów na
członków Rady, którą przekazuje PARP.
• Zgodnie z art. 4e pkt 5 ustawy z 9.11.2000 r. ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tekst jednolity. Dz. U. 2018, poz.110) minister właściwy do spraw
gospodarki powołuje i odwołuje członków rady sektorowej na wniosek Prezesa Agencji
•Odwołanie członka Rady następuje w przypadku:
• rezygnacji z udziału w pracach Rady;
• odwołania przez jednostkę delegującą; i
• innych przyczyn – takich jak długotrwała nieobecność, uniemożliwiająca udział w
pracach Rady lub niewywiązywanie się z obowiązków członka Rady.
• W przypadku odwołania członka Rady przewodniczący Rady powiadamia o tym fakcie
instytucję delegującą oraz informuje o możliwości zgłoszenia w wyznaczonym terminie
nowego kandydata, spełniającego ustalone kryteria. Zgłoszone kandydatury podlegają
wery kacji przez Komitet Sterujący pod kątem spełnienia warunków członkostwa. Pozytywna
wery kacja pociąga za sobą – akceptację kandydatury przez Komitet Sterujący i przedłożenie
jej- za pośrednictwem PARP - do akceptacji właściwemu Ministrowi.
• W przypadku braku zgłoszenia kandydata przez instytucję, której przedstawiciel został
odwołany– Przewodniczący zwraca się do innych podmiotów z danej grupy interesariuszy
(np. innej izby gospodarczej czy stowarzyszenia), z propozycją przedstawienia kandydata na
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członka Rady spełniającego ustalone kryteria. Zgłoszona kandydatura podlega wery kacji

pod kątem spełnienia warunków członkostwa, i przekazywana jest za pośrednictwem PARP
do akceptacji ministra właściwego ds. gospodarki.
• Członkowie Rady biorą udział w posiedzeniach plenarnych i posiedzeniach Zespołów
Branżowych jest obligatoryjny.
• Każdy członek Rady bierze udział w posiedzeniach plenarnych Rady oraz jednego Zespołu
Branżowego. Mogą również uczestniczyć w pracach zespołów eksperckich powoływanych do
realizacji poszczególnych zadań.
• W strukturze Rady wyodrębnia się: Komitet Sterujący i Zespoły Branżowe reprezentujące
poszczególne branże wchodzące w skład sektora turystyki.
•W skład Komitetu Sterującego wchodzą z urzędu: przewodniczący Rady, dwóch
wiceprzewodniczących, sekretarz oraz przewodniczący zespołów branżowych,
reprezentujących poszczególne branże objęte działaniem Rady. Komitet Sterujący wyznacza
kierunki prac Rady oraz koordynuje prace Zespołów Branżowych.
• Zespoły branżowe reprezentują poszczególne branże objęte zakresem działania Rady W
pierwszym okresie funkcjonowania Rady przewiduje się powołanie następujących zespołów
branżowych: Zespół ds. Hotelarstwa; Zespół ds. Gastronomii; Zespół ds. Organizacji
Turystyki; Zespół ds. Pilotażu Wycieczek, Przewodnictwa Turystycznego i Animacji Czasu
Wolnego.
• W miarę potrzeby liczba zespołów branżowych może ulec zmianie.
• Pracami zespołu branżowego kieruje przewodniczący wybrany przez zespół. W pracach
zespołów branżowych uczestniczą z urzędu przewodniczący Rady
lub jego zastępca oraz sekretarz.
• Posiedzenia Rady i wchodzących w jej skład zespołów branżowych będą zwoływane w miarę
potrzeb wynikających z realizowanych zadań.
• Przewiduje się następujące rodzaje spotkań: spotkania Komitetu Sterującego Rady; spotkania
Rady; spotkania zespołów branżowych . O terminie, miejscu i programie posiedzenia Rady
lub Zespołu informuje Komitet Sterujący.
• Spotkania Komitetu Sterującego są poświęcone przygotowaniu spotkań Rady i zespołów

branżowych. W szczególności spotkania Rady będą poświęcone omówieniu:
• celów i możliwych sposobów realizacji zadań przewidzianych harmonogramie;
• wyznaczeniu zadań dla poszczególnych zespołów branżowych;
• omówieniu wyników prac poszczególnych zespołów branżowych;
• wypracowaniu końcowych rekomendacji.
• Posiedzenia zespołów branżowych, poświęcone realizacji wyznaczonych
im zadań, będą miały na celu wypracowanie stanowiska branży w sprawie będącej
przedmiotem obrad Rady.
• Zadaniem członka Zespołu Roboczego będzie przekazanie instytucji delegującej informacji
o realizowanym zadaniu i uzyskaniu jej opinii w tej sprawie. Członek Zespołu przygotowuje
pisemną informację o stanowisku instytucji, którą reprezentuje i przekazuje ją w określonym
terminie pozostałym członkom Zespołu oraz Komitetowi Sterującemu.
• Przygotowane przez członków Zespołów opinie środowisk, które reprezentują, będą
przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Zespołu i stanowić będą podstawę
do podjęcia decyzji w sprawie konieczności prowadzenia dalszych działań
lub wypracowania stanowiska branży w danej sprawie.
• Przewodniczący Zespołu przekazuje w formie pisemnej do innych członków Zespołu i
Sekretariatu Rady:
• informację o potrzebie prowadzenia dalszych działań wraz z jej uzasadnieniem i
wskazaniem rodzaju prowadzonych działań
• wypracowane na podstawie opinii poszczególnych środowisk, reprezentowanych przez
członków Zespołu, i ew. innych dokumentów - końcowe stanowisko branży w danej
sprawie.
• Informacja lub opinia Zespołu Branżowego jest przekazywana wszystkim członkom Rady i
stanowi podstawę do podjęcia decyzji w sprawie dalszych działań lub sformułowania końcowej
rekomendacji.
• Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów,
decydującym będzie głos Przewodniczącego. Zasada ta obowiązywać będzie także podczas

głosowań na posiedzeniach zespołów branżowych.
• Wprowadza się w sprawach pilnych głosowanie elektroniczne z założeniem, że członek Rady
winien oddać głos do pięciu dni roboczych od dnia otrzymania uchwały. Brak udziału w
głosowaniu po tym terminie traktowany jest jako akceptacja uchwały.
• Członek Rady może reprezentować tylko 1 podmiot i być członkiem tylko jednego Zespołu
Branżowego. Każdemu członkowi Rady przysługuje 1 głos.
Nie dopuszcza się wag głosów.
• Członkowie Rady kierują się zasadami etyki w postępowaniu wobec innych członków Rady we
wzajemnych kontaktach, reprezentowanego środowiska, środowisk reprezentowanych przez
innych członków Rady, innych interesariuszy.
• Członek Rady ma prawo:
• udziału w pracach Rady i Zespołu Branżowego
• głosowania w sprawach będących przedmiotem obrad;
• przedstawiania na posiedzeniach Rady i Zespołów Branżowych stanowiska branży,
którą reprezentuje;
• upowszechniania w branży, którą reprezentuje wyników badań i analiz prowadzonych
przez Radę;
• uczestnictwa (w charakterze eksperta) w realizacji zlecanych przez Radę badań i analiz
dotyczących rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia
na potrzeby tego rynku;
• uczestnictwa organizowanych przez Radę konferencjach, seminariach i szkoleniach
poświęconych problematyce rynku pracy w turystyce;
• Członek rady ma obowiązek:
• osobistego udziału w posiedzeniach Rady (nie dopuszcza się możliwości zastępstwa);
• przekazywania propozycji zgłaszanych przez środowiska, które reprezentuje,
dotyczących podejmowania przez Radę działań mieszczących się w zakresie jej
kompetencji;

• przygotowania i przedstawienia na posiedzeniu Zespołu lub Rady stanowiska
środowiska, które reprezentuje, w sprawach będących przedmiotem prac Rady lub
Zespołu;
• przekazywania środowiskom, które reprezentują w Radzie, informacji o
prowadzonych przez Radę działaniach na rzecz rozwoju rynku pracy w
poszczególnych branżach turystycznych oraz wynikach prowadzonych badań;
• upowszechniania w środowiskach, które reprezentują informacji o Zintegrowanym
Systemie Kwali kacji (ZSK), Europejskiej Ramie Kwali kacji (ERK), Polskiej Ramie
Kwali kacji (PRK), Sektorowej Ramie Kwali kacji dla Sektora Turystyki (SRKT);
• zachęcanie podmiotów, które reprezentuje do opracowywania i włączania o ZSK
kwali kacji, umożliwiających likwidację luki kompetencyjnej w danej branży;
• zachęcania środowiska, które reprezentuje do aktywnego udziału w badaniach
dotyczących rynku pracy w branżach turystycznych, udziału w organizowanych przez
Radę konferencjach, seminariach i szkoleniach poświęconych problematyce rynku
pracy w turystyce.
• Niewywiązywanie się z obowiązków członka Rady powoduje utratę członkostwa,

Rozdział 3 - Dokumentowanie pracy Rady

• Z posiedzenia Rady i Zespołu Branżowego sporządzany jest protokół obrad, którego załącznik
stanowią podjęte Uchwały.
• Opracowania grup eksperckich winny być zatwierdzone przez organ zlecający ekspertyzę/
Zespół Branżowy lub Komitet Sterujący.
• Zadania realizowane przez Radę i Zespoły Robocze podlegają wewnętrznej ewaluacji pod
kątem stopnia realizacji założonych celów.
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Rozdział 4 - Zasady współpracy Rady z innymi podmiotami

• Współpraca z innymi podmiotami opiera się na zasadzie negocjacji, których celem jest
podpisanie umów o wzajemnej współpracy.
•Organem właściwym do podejmowania decyzji o współpracy jest Komitet Sterujący.

Rozdział 5 - Postanowienia końcowe

• Techniczną obsługą Rady zajmuje się specjalista ds. realizacji projektu, animatorzy
ze strony Lidera i Partnerów oraz Sekretarz Rady.
•Rada dysponuje własną podstroną internetową, prowadzoną przez Lidera projektu.
•Dokonywanie zmian w Regulaminie następuje na wniosek Przewodniczących Zespołów
Branżowych, po akceptacji Komitetu Sterującego.

•Regulamin wchodzi w życie z dnie 22.11.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY

ZESTAWIENIE INTERESARIUSZY SEKTORA POZYSKANYCH W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM:16
Lp.

Nazwa interesariusza

Kategoria
podmiotu

Data włączenia

Status

Luker Hotel Myszków

Przedsiębiorca

5.10.2002

Aktywny

Hilton Garden Inn Rzeszów

Przedsiębiorca

29.09.2020

Aktywny

Ju-Ka Usługi Turystyczne Wrocław

Przedsiębiorcca

06.01.2020

Aktywny

Biuro Podróży Euro-Bus Barbara
Dąbrowska

Przedsiębiorca

7.01.2020

Aktywny

Euro 90 Travel

Przedsiębiorca

16.10.2020

Aktywny

Marina Gliwice

Jednostka samorządowa

16.10.2020

Aktywny

Biuro Podróży i Turystyki Almatur Lublin

Przedsiębiorca

27.08.2020

Aktywny

Kancelaria Doradczo Handlowa REMIX
dr Remigiusz Dróźż

Przedsiębiorca

3.06.2020

Aktywny

PPHU Alltex

Przedsiębiorca

8.06.2020

Aktywny

Śląska Izba Turystyki

Organizacja branżowa

04.05.2020

Aktywny

Hollidays Wiesław Niechwietowicz

Przedsiębiorca

8.06.2020

Aktywny

16 Interesariusze sektora: 1) przedsiębiorstwa tworzące sektor/ organizacje pracodawców; 2) instytucje edukacji formalnej lub pozaformalnej prowadzące
kształcenie i szkolenie zawodowe na potrzeby sektora; 3) związki zawodowe; 4) Rady Rynku Pracy; 5) instytucje pełniące funkcję regulatora lub nadzoru dla
danego sektora; 6) stowarzyszenia zawodowe; 7) inne (podmioty istotne z punktu widzenia działalności Rady, np. Obserwatorium Rynku Pracy)

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY

ZESTAWIENIE PRZEDSIĘBIORSTW WŁĄCZONYCH W IDENTYFIKACJE I
PROGNOZOWANIE
POTRZEB KWALIFIKACYJNO-ZAWODOWYCH NA RYNKU PRACY
PRZEDSIĘBIORSTWO

l.
p.

NAZWA
Biuro Podróży „Koltur” Sp. z o.
o.

W jaki sposób przedsiębiorstwo
uczestniczyło w identy kacji i
prognozowaniu potrzeb
Spółka
prawa
handlo
wego

Biuro Turystyki i Szkoleń

Global Congress Sp. z o. o.

TERMIN
WŁĄCZENIA
FORMA PRAWNA

06/2017

07/2017
Spółka
prawa
handlo
wego

02/2017

Cargo&Travel Agency Jan Korsak

12/2016

Spółka
Tatra Club 2000 Hotel Belvedere prawa
Sp. z o. o.
handlo
wego

02/2017

Merigo Sp. z o.o.

fi

Biuro Podróży Bialtur Sp. z o. o.

Spółka
prawa
handlo
wego

06/2017

Spółka
prawa
handlo
wego

06/2017

Biuro Podróży „Paulina”

12/2016

Ośrodek Turystyczny „Kukle”

06/2017

M.P. Group Sp. z o.o.

Grupa Trip Kongresy Sp. z o.o.
SK

Spółka
prawa
handlo
wego

05/2017

Spółka
prawa
handlo
wego

02/2017

ZAŁĄCZNIK NR 4
DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY

STATYSTYKI WYSYŁKI KWARTALNIKA ORAZ STRONY WWW
SEKTOROWEJ RADY DS KOMPETENCJI TURYSTYKA
STATYSTYKI KWARTALNIKA RADY
W okresie sprawozdawczym zostały - przy pomocy systemu do wysyłki biuletynów
elektronicznych - cztery biuletyny kwartalne Rady. System newsle erowi
wykorzystywany był do komunikacji w sprawach istotnych. Do komunikacji z
członkami rady wykorzystywano także skrzynki pocztowe animatorów Rady.
Data wysyłki

Liczba odbiorców

4

14.04.2020

56

5

21.07.2020

56

6

21.10.2020

54

7

21.01.2020

54

tt

Numer

STATYSTYKI AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW STRONY WWW
SEKTOROWEJ RADY DS KOMPETENCJI TURYSTYKA

Ruch ogółem:

ZAŁĄCZNIK NR 5
DO SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

