Zapotrzebowanie na
kompetencje w branży
organizatorów
turystyki oraz
usługodawców
turystyki wiejskiej
D E PA R TA M E N T T U R Y ST Y K I M R P I T
S E K TO R O WA R A DA D S . KO M P E T E N C J I W T U R Y ST YC E

Sektorowa Rada ds. Kompetencji -Turystyka
Czym jest?
Rada jest forum
wymiany
doświadczeń
pomiędzy
przedsiębiorcami
a szkołami

• Obecnie jest jedną z 17 powołanych Sektorowych Rad
ds. Kompetencji (SRK)
• Przedmiotem zainteresowania SRK – jest rynek
pracy poszczególnych sektorów lub branż
• Cel: działanie na rzecz lepszego dostosowywania
kwalifikacji do potrzeb przedsiębiorców .
• Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Turystyka to:
• zespół ekspertów sektora turystyki pracujących nad
wprowadzeniem nowych standardów kształcenia dla
potrzeb rynku pracy
• specjalistów przygotowujących opracowania i analizy
rynku turystycznego pod kątem potrzeb edukacyjnych
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Plan prezentacji
Rola Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Turystyka w dostosowywaniu
kompetencji do potrzeb przedsiębiorców branży organizatorów turystyki oraz
usługodawców turystyki wiejskiej
Kształcenie kadr dla turystyki, a rynek pracy
Sektorowa Rama Kompetencji dla Sektora Turystyki - Podrama dla branży
organizacji turystyki jako narzędzie ułatwiające określanie wymogów
kompetencyjnych osób zatrudnianych w branży organizatorów turystyki oraz
usługodawców turystyki wiejskiej
Potrzeby kompetencyjne pracodawców branży organizatorów turystyki oraz
usługodawców turystyki wiejskiej
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Struktura SRK-T
Komitet Sterujący – skład: przewodniczący, 2 zastępców, sekretarz
oraz przewodniczący Zespołów Branżowych

Zespoły branżowe:

Zespół ds.
Hotelarstwa

Zespół ds.
Gastronomii

Zespół ds.
Organizacji
Turystyki

Zespół ds. Pilotażu,
Przewodnictwa i
animacji czasu
wolnego

Główne obszary prowadzonych działań
Kształcenie i szkolenie
w obszarze turystyki

Wspieranie kreowania nowych
kompetencji zgodnych
z potrzebami turystycznego
rynku pracy

Rynek pracy w turystyce
w ujęciu branżowym

Rozwój Sektorowej Ramy
Kwalifikacji dla Sektora
Turystyki

Działania SRK -T
Prowadzenie działań na
rzecz zacieśniania
współpracy szkół
z przedsiębiorcami

• Identyfikacja barier utrudniających współpracę szkół z
przedsiębiorcami i podejmowanie działań dla ich usunięcia lub
ograniczenia negatywnego wpływu:
• Bariery prawne (analiza regulacji prawnych dotyczących
kształcenia zawodowego na poziomie średnim i wyższym)
• Inne bariery – dotyczące współpracy:
• szkół średnich z przedsiębiorcami
• szkół wyższych z przedsiębiorcami
• Identyfikacja i upowszechnianie dobrych praktyk współpracy
szkół kształcących kadry dla potrzeb turystyki z
przedsiębiorcami

Rozwój Sektorowej Ramy
Kwalifikacji dla Sektora
Turystyki

• Pilotażowe wdrożenie SKKT – w branży
hotelarskiej i organizacji turystyki
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Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Turystyki

Czym jest

•Jest - opisem hierarchii poziomów kwalifikacji funkcjonujących
branżach wchodzących w skład sektora turystyki stanowiący
rozwinięcie charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
(PRK) – tzw. drugi stopień charakterystyk.
•SRKT – jest pakietem składającym się z 4 „podram”.
•Mimo elementów wspólnych poszczególne „podramy” znacznie
się między sobą różnią – co znajduje odzwierciedlenie w:
•Identyfikacji poziomów
•stosowanej terminologii.
•Opracowanie 4 „podram” umożliwiło uzyskanie zakładanego
poziomu szczegółowości opisu poszczególnych poziomów dla
poszczególnych branż, w tym branży organizacji turystyki.

Czym są podramy?
Podramy są:
◦ ogólnodostępnymi narzędziami
◦ opracowanymi przez branżę dla branży
◦ mogą być wykorzystywane przez różne grupy
interesariuszy - w tym przez szkoły i przedsiębiorców
W przypadku przedsiębiorców – podramy są użytecznymi
narzędziami do określania kompetencji niezbędnych do
prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku pracy

Kształcenie kadr dla potrzeb
organizacji turystyki oraz
usługodawców turystyki
wiejskiej w świetle danych
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Kształcenie kadr dla gospodarki turystycznej –
rok szkolny 2020/2021
Nazwa zawodu

Typ szkoły

Liczba uczniów

Kelner

BSI

555

Kelner*

T

573

Kucharz

BSI

27 291

Pracownik obsługi hotelowej

BSI

320

Pracownik pomocniczy gastronomii

BSI

425

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

BSI

1 673

Technik hotelarstwa

T

31 170

Technik obsługi turystycznej*

T

7 272

Technik organizacji turystyki

T

10 428

Technik turystyki na obszarach wiejskich

T

141

Technik turystyki wiejskiej*

T

164

Technik turystyki wiejskiej*

SP

748

Technik usług kelnerskich

T

1 293

Technik żywienia i usług gastronomicznych

T

52 393
Łącznie

134 446
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BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W OBSZARZE
TURYSTYKI – ZESTAWIENIE absolwentów szkół kształcących w zawodach właściwych
dla ministra ds. turystyki – 2020 r. i 2019 r.
Zmiana
Lp.

Obszar

2019 r.

2020 r.

1.

Bezrobotni zarejestrowani w II półroczu

33 980

2.

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu w końcu II półrocza

3.

4.

W tym bezrobotni poprzednio pracujący pozostający bez zatrudnienia
do 1 miesiąca
W tym bezrobotni poprzednio pracujący pozostający bez zatrudnienia 1
– 12 miesięcy

w liczbach

w%

31 105

- 2 875

8,46

37 556

47 288

+ 9 732

25,91

3 495

3 264

- 231

6,61

16 732

22 185

+5 453

32,59

5.

W tym bezrobotni poprzednio pracujący pozostający bez zatrudnienia
powyżej 12 miesięcy

11 658

15 261

+ 3 603

30,90

6.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszone
w II półroczu -ogółem

11 064

7 963

- 3 101

28,03

7.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszone
w II półroczu, w tym pracy subsydiowanej

1 812

1 689

123

6,79

8.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszone
w II półroczu w końcu okresu sprawozdawczego

889

402

487

54,78

Prezentowane dane nie obejmują zawodu Pracownik obsługi hotelowej, ponieważ nie ma jeszcze absolwentów kształcenia w tym zawodzie.
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BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W OBSZARZE
BRANŻY OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ – ZESTAWIENIE – 2020 r. i 2019 r.
Zmiana
Lp.

Obszar

2019 r.

2020 r.

1.

Bezrobotni zarejestrowani w II półroczu

4 395

2.

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu w końcu II półrocza

3.

4.

W tym bezrobotni poprzednio pracujący pozostający bez zatrudnienia
do 1 miesiąca
W tym bezrobotni poprzednio pracujący pozostający bez zatrudnienia 1
– 12 miesięcy

w liczbach

w%

4 113

-

6,42

4 103

5 411

+ 1 308

31,88

420

430

+

2,38

2 020

2 764

+ 744

36,83

+

408

38,06

282

10

5.

W tym bezrobotni poprzednio pracujący pozostający bez zatrudnienia
powyżej 12 miesięcy

1 072

1 480

6.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszone
w II półroczu -ogółem

448

264

-

184

41,07

7.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszone
w II półroczu, w tym pracy subsydiowanej

188

135

-

53

28,19

8.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszone
w II półroczu w końcu okresu sprawozdawczego

23

28

+

5

21,74
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Zarejestrowani bezrobotni absolwenci kształcenia w zawodzie obsługi
turystycznej pozostający bez pracy do 12 miesięcy od ukończenia nauki:

- w okresie sprawozdawczym (II półrocze 2020 r.) – 386 (w tym 342
kobiety), co stanowi ok 27,5% zarejestrowanych bezrobotnych
legitymujących się wykształceniem w tym zawodzie;
- w końcu okresu sprawozdawczego – 219 (w tym 197 kobiet), co stanowi
ok 13,3% zarejestrowanych bezrobotnych legitymujących się
wykształceniem w tym zawodzie.
Oferty pracy – 27 w okresie sprawozdawczym, w tym 11 ofert pracy
subsydiowanej, a 4 pozostały w końcu okresu sprawozdawczego
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Zarejestrowani bezrobotni absolwenci kształcenia w zawodzie technik
turystyki wiejskiej pozostający bez pracy do 12 miesięcy od ukończenia
nauki:
- w okresie sprawozdawczym (II półrocze 2020 r.) – 11 (w tym 7 kobiet),
co stanowi ok 15% zarejestrowanych bezrobotnych legitymujących się
wykształceniem w tym zawodzie;
- w końcu okresu sprawozdawczego – 5 (w tym 1 kobieta), co stanowi
ok 4,6% zarejestrowanych bezrobotnych legitymujących się
wykształceniem w tym zawodzie

Niestety, brak zarejestrowanych ofert pracy.
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Pilotażowe wdrożenie podramy
dla branży organizacji turystyki
PROJEKT ZREALIZOWANY W 2019 R.
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Jaki był cel pilotażowego wdrożenia
podramy dla organizacji turystyki
Celem pilotażowego wdrożenia podramy dla branży
hotelarskiej i organizacji turystyki było przedstawienie
możliwości wykorzystania tego narzędzia w procesie
zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach hotelarskich i
biurach podróży
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W jakich obszarach prowadzono działania
wdrożeniowe ?

Obszary
wdrażania

• Analiza i projektowanie opisów
stanowisk (identyfikacja kompetencji
niezbędnych do prawidłowego
wykonania zadań realizowanych na
stanowisku pracy)
• Rekrutacja i selekcja kandydatów
(identyfikacja wymaganych kompetencji)
• Wsparcie staży i praktyk zawodowych
(identyfikacja kompetencji jakie mogą
być nabyte).

Co zrobiono, aby ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z
podramy przy opracowywaniu profili kompetencyjnych ?

W ramach pilotażowego wdrożenia
poszczególnych podram opracowano
standardy kompetencyjnych opisów
stanowisk pracy, na których realizowane są
zadania mające kluczowe znaczenie dla
danego rodzaju usług (zadania kluczowe)

Dla jakich stanowisk zostały opracowane standardy
kompetencyjnych opisów stanowisk pracy w branży
hotelarskiej?

Branża
organizacji
turystyki

• Referent ds. sprzedaży imprez i usług
turystycznych;
• Specjalista ds. organizacji i sprzedaży
imprez i usług turystycznych
• Kierownik działu organizacji i
sprzedaży

Projekt pilotażowego wdrożenia sektorowej ramy kwalifikacji –
ORGANIZACJA TURYSTYKI

W przypadku stanowiska pracy referenta ds. organizacji i sprzedaży imprez i usług
turystycznych pracodawcy biorący udział w projekcie określili niżej wymienione
kompetencje jako standard - znajomość jęz. angielskiego na poziomie B-1, prawo jazdy kat. B
oraz niżej wymienione:

WIEDZA - Zna i rozumie:
1. Podstawowe informacje z zakresu geografii turystycznej, rozliczeń finansowych w turystyce, walorów
turystycznych i infrastruktury regionów, do których oferowane są wyjazdy turystyczne, a także
informacje na temat podstawowych aktów prawnych regulujących sprzedaż usług turystycznych,
kalkulację cen imprez turystycznych (P3STO_W1).
2. Typowe techniki sprzedaży imprez i usług turystycznych (P4STO_W2).
3. Regulacje prawne dotyczące organizacji i realizacji specjalistycznych imprez turystycznych (różnych)
(P3STO_W1).
4. Potrzeby i oczekiwania docelowych grup klientów, w tym nabywców instytucjonalnych (P4STO_W2).
5. Zasady i formy oferowania i realizacji różnego rodzaju imprez i usług turystycznych (P4STO_W3).
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Projekt pilotażowego wdrożenia sektorowej ramy kwalifikacji –
ORGANIZACJA TURYSTYKI

W przypadku stanowiska pracy referenta ds. organizacji i sprzedaży imprez i usług
turystycznych pracodawcy biorący udział w projekcie określili niżej wymienione
kompetencje :

WIEDZA - Zna i rozumie:
6. Zasady posługiwania się technologiami i programami informatycznymi używanymi do wykonywania
zadań zawodowych, w tym m.in. zasady posługiwania się programami do promocji, rezerwacji i
sprzedaży imprez i usług turystycznych (P4STO_W3).

7. Zasady i formy oferowania i realizacji różnego rodzaju imprez i usług turystycznych(P4STO_W3).
8. Zasady rozliczania sprzedaży imprez i usług turystycznych (P3STO_W4).
9. Rodzaje typowych umów zawieranych przez biura podróży w związku ze sprzedażą imprez i usług
turystycznych (P3STO_W4).
10.Zasady prowadzenia dokumentacji i obiegu dokumentów w biurze podróży, w tym m.in. zasady
prowadzenia rachunkowości i rozliczeń w turystyce, a w szczególności dokonywania rozliczeń
finansowych z tytułu działalności w zakresie turystyki krajowej i międzynarodowej(P4STO_W4).
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Projekt pilotażowego wdrożenia sektorowej ramy kwalifikacji –
ORGANIZACJA TURYSTYKI

W przypadku stanowiska pracy referenta ds. organizacji i sprzedaży imprez i
usług turystycznych pracodawcy biorący udział w projekcie określili niżej
wymienione kompetencje :
UMIEJĘTNOŚCI - Potrafi:
1. Używać programów informatycznych – w szczególności informatycznych systemów
rezerwacyjnych – wykorzystywanych na wybranym stanowisku pracy w biurze podróży (P3STO_U1).
2. Zbierać i przekazywać informacje istotne przy organizacji i sprzedaży imprez i usług
turystycznych (P3STO_U3).
3. Oferować i realizować różnego rodzaju imprezy i usługi turystyczne(P4STO_U1).
4. Przygotowywać projekty umiarkowanie skomplikowanych programów imprez turystycznych oraz
przygotowywać oferty imprez turystycznych oparte na programach typowych (P4STO_U2).

5. Rozwiązywać proste problemy pojawiające się w trakcie sprzedaży imprez i usług turystycznych
(P3STO_U4).
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Projekt pilotażowego wdrożenia sektorowej ramy kwalifikacji –
ORGANIZACJA TURYSTYKI

W przypadku stanowiska pracy referenta ds. organizacji i sprzedaży imprez
i usług turystycznych pracodawcy biorący udział w projekcie określili niżej
wymienione kompetencje :
UMIEJĘTNOŚCI - Potrafi:
6. Posługiwać

się typowymi dokumentami dotyczącymi wykonywania zadań zawodowych związanych
z organizacją i sprzedażą imprez i usług turystycznych, w tym pośrednictwem turystycznym, m.in.
katalogami, folderami, cennikami, ogólnymi warunkami uczestnictwa, typowymi umowami sprzedaży
(P3STH_U5).
7. Przekazywać klientom informacje o procedurach reklamacyjnych oraz przyjmować składane przez
nich reklamacje (P3STO_U6).

8. Dokonywać rozliczeń z tytułu zrealizowanej sprzedaży imprez i usług turystycznych (P3STO_U6).
9. Porozumiewać się w języku obcym w sprawach związanych z oferowaniem, realizacją i sprzedażą
różnorodnych imprez i usług turystycznych, w tym pośrednictwem turystycznym (P4STO_U7).
10. Rozwiązywać proste problemy pojawiające się w trakcie sprzedaży imprez i usług turystycznych
(P3STO_U4).
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Projekt pilotażowego wdrożenia sektorowej ramy kwalifikacji –
ORGANIZACJA TURYSTYKI

W przypadku stanowiska pracy referenta ds. organizacji i sprzedaży imprez i
usług turystycznych pracodawcy biorący udział w projekcie określili niżej
wymienione kompetencje :
KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Jest gotów do:
1.

Komunikowania się z różnymi grupami klientów (w tym z grupą nabywców instytucjonalnych)
i kontrahentów oraz z innymi pracownikami biura podróży w celu realizacji zadań zawodowych
związanych z oferowaniem i sprzedażą imprez i usług turystycznych, w tym z pośrednictwem
turystycznym (P4STO_K1).

2.

Nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientami (P3STO_K1).

3.

Rzetelnego wykonywania zleconych zadań zawodowych, w tym zadań związanych z
przestrzeganiem procedur mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa turystom oraz
przyjmowania odpowiedzialności za własne samodzielne podejmowane decyzje oraz rezultaty
wykonywanych zadań (P3STH_K2).

4.

Bycia dyspozycyjnym w zakresie wykonywania typowych zadań zawodowych związanych
z oferowaniem, realizacją i sprzedażą różnych imprez i usług turystycznych (P4STO_K3).
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Projekt pilotażowego wdrożenia sektorowej ramy kwalifikacji –
ORGANIZACJA TURYSTYKI

W przypadku stanowiska pracy referenta ds. organizacji i sprzedaży imprez i
usług turystycznych pracodawcy biorący udział w projekcie określili niżej
wymienione kompetencje :
KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Jest gotów do:

5. Brania pod uwagę odroczonych w czasie skutków podejmowanych decyzji związanych
ze świadczeniem usług dla turystów (P3STO_K4).
6. Zachowania podstawowych standardów etycznych związanych ze świadczeniem usług
turystom (P4STO_K5).
7. Działania zespołowego w zakresie realizacji zadań zawodowych, związanych ze sprzedażą
imprez i usług turystycznych, w tym pośrednictwem turystycznym (P3STO_K2).
8. Udzielania pełnych, prawdziwych i obiektywnych informacji o oferowanych imprezach
związanych ze świadczeniem usług dla turystów (P3STO_K3).
9. Wykazywania się wysoką kulturą osobistą (P5STO_K5).
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Podrama jako narzędzie przydatne w
dostosowywaniu kształcenia kadr do
potrzeb przedsiębiorców
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Jakie narzędzia są wykorzystywane do dostosowywania
kształcenia branżowego do potrzeb przedsiębiorców?
1.
2.
3.
4.

• Praktyki
• Staże
• Udział przedsiębiorców w opracowywaniu programów
nauczania
• Inne

Dla jakich celów można wykorzystać podramę
w obszarze staży i praktyk zawodowych?

Cele

• Ocena programów praktyk i
staży pod kątem możliwości
realizacji w przedsiębiorstwie
efektów kształcenia,
określonych w ich programach
• Możliwość informowania o
efektach kształcenia faktycznie
uzyskanych w czasie praktyki
lub stażu

Jak wykorzystać z podramy do oceny programów
praktyk i staży?

1.

• Zidentyfikowanie stanowisk, na których odbywają się staże i praktyki;
• Zidentyfikowanie zadań, których wykonywanie można powierzyć praktykantom
i stażystom

2.

• Ustalenie lub skorzystanie ze standardów profili kompetencyjnych dla tych
stanowisk dla określenia efektów kształcenia jakie może uzyskać na danym
stanowisku praktykant lub stażysta

• Wykorzystanie zamieszonych w standardach kompetencji zestawów
kompetencji – dla zadań wykonywanych przez stażystów lub
aplikantów do:

3.

• Oceny programów praktyk lub staży
• Potwierdzania faktycznie uzyskanych w czasie stażu lub praktyki efektów
uczenia

Potrzeby kompetencyjne pracodawców
branży organizatorów turystyki i usług
turystyki wiejskiej
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Potrzeby kompetencyjne pracodawców zostaną
określone poprzez badanie ankietowe
Cel
Ankiety

Oczekiwania w
zakresie
kompetencji

• Identyfikacja kompetencji absolwentów szkół branżowych kształcących
na potrzeby branży organizatorów turystyki oraz usługodawców
turystyki wiejskiej pożądanych przez pracodawców

• Opracowano dla branży organizatorów turystyki i usług powiązanych
• Opracowano dla branży usługodawców turystyki wiejskiej
• Ankiety zostaną wysłane do Państwa

• Na podstawie wypełnionych ankiet zostaną opracowane stosowne
raporty, które zostaną Państwu zaprezentowane na kolejnym
spotkaniu. Wnioski z tych raportów będą stanowiły podstawę do
dyskusji na następnym posiedzeniu zespołu.
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Predyspozycje do pracy w organizacji turystyki
• odporność psychofizyczna na pracę w
warunkach wymagających dynamizmu,
aktywności, dyspozycyjności,
• podzielność uwagi,
• pamięć wzrokowa,
• spostrzegawczość,
• łatwość formułowania myśli zarówno na
piśmie,
jak i ustnie,
• perswazyjność,
• umiejętności sprzedażowe,
• odpowiedzialność,

• operatywność,
• umiejętność efektywnego planowania i
organizowania działań,
• kreatywność,
• wysoka kultura osobista,

• uzdolnienia do nauki języków obcych,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• elastyczność w dostosowywaniu się do
zmian,
• odporność na sytuacje stresogenne.
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Predyspozycje do pracy w turystyce wiejskiej
• preferowanie pozamiejskiego stylu życia,
• komunikatywność,
• życzliwość dla ludzi,
• wysoka kultura osobista,
• gościnność,
• asertywność,
• elastyczność w dostosowywaniu się do
zmian i do potrzeb gości,
• zamiłowanie do uprawy ziemi, roślin lub do
hodowli,

• zdolności kulinarne - do przygotowywania
posiłków,

• zdolności do przetwarzania żywności na
przetwory,
• umiejętność planowania i organizacji
działań,

• zdolność do podejmowania decyzji,
• samodzielność,
• operatywność,
• gotowość do wytężonej pracy,
• odporność na stres,
• dyskrecja.
2021-06-28

Oczekiwania pracodawców:
Uniwersalny pracownik,

który może pracować
na różnych stanowiskach pracy,
w zależności od aktualnych potrzeb
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Kształcenie branżowe:
Przygotowanie pracowników wyposażonych,

w przypisane do danego zawodu,
wystandaryzowane kwalifikacje
obejmujące określony zasób wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.
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Zintegrowany System Kwalifikacji
możliwość sprawnego nabycia
i potwierdzenia kwalifikacji
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Kwalifikacje rynkowe włączone do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji z obszaru gospodarki turystycznej –
możliwość uzupełnienia kwalifikacji
Kwalifikacje funkcjonujące w ZSK:
•

Pilotowanie imprez turystycznych

•

Przygotowywanie potraw z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego
żywienia

•

Serwis napojów mieszanych i alkoholi

•

Zarządzanie pracą restauracji

•

Obsługa w turystyce zdrowotnej
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Kwalifikacje rynkowe włączone do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji z obszaru gospodarki turystycznej –
możliwość uzupełnienia kwalifikacji
Kwalifikacje włączone do ZSK:
•

Organizowanie wycieczek górskich

•

Asystowanie w przygotowywaniu potraw

•

Pilotowanie imprez turystycznych typu incentive

•

Przygotowanie i serwowanie sushi

•

Przygotowanie potraw grill i barbecue

•

Przygotowanie i wypiekanie pizzy
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Kwalifikacje rynkowe włączone do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji z obszaru gospodarki turystycznej –
możliwość uzupełnienia kwalifikacji
Kwalifikacje włączone do ZSK:
•

Przygotowanie deserów restauracyjnych

•

Obróbka wstępna warzyw i owoców

•

Wstępna i cieplna obróbka mięsa i ryb

•

Zmywanie naczyń

•

Przygotowywanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie
produkcyjnym

•

Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorców
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Kwalifikacje rynkowe włączone do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji z obszaru gospodarki turystycznej –
możliwość uzupełnienia kwalifikacji
Kwalifikacje procedowane:

•

Planowanie i realizowanie przyjęć okolicznościowych

•

Zarządzanie w branży HORECA

•

Zarządzanie pracą w kuchni

•

Kreowanie smaku i dekorowanie potraw

•

Organizowanie imprez turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami
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Kwalifikacje rynkowe włączone do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji z obszaru gospodarki turystycznej –
możliwość uzupełnienia kwalifikacji
Kwalifikacje procedowane:

•

Przygotowywanie i serwowanie herbat i naparów

•

Przewodnictwo turystyczne dla wybranego obszaru

•

Dobieranie i podawanie wina

•

Przygotowywanie i podawanie kawy oraz napojów kawowych

•

Planowanie i realizowanie usług konferencyjnych
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Przykłady dodatkowych umiejętności zawodowych
Branża Hotelarsko-Gastronomiczno-Turystyczna (HGT)
1.

Animacja czasu wolnego

technik hotelarstwa
technik organizacji turystyki
technik turystyki na obszarach wiejskich

2.

Koordynowanie opieki nad turystami

3.

Przewodnictwo turystyczne

4.

Udzielanie informacji turystycznej

5.

Obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

technik hotelarstwa
pracownik obsługi hotelowej

6.

Organizacja spotkań biznesowych i konferencji

7.

Pilotaż wycieczek

technik hotelarstwa
technik organizacji turystyki
technik turystyki na obszarach wiejskich

8.

Profesjonalne parzenie kawy (umiejętności baristy)

kelner
kucharz
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik usług kelnerskich

9.

Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w
zakresie kategorii B

technik organizacji turystyki
technik turystyki na obszarach wiejskich
technik żywienia i usług gastronomicznych

10.

Przygotowanie do kierowania ciągnikiem rolniczym w zakresie
kategorii T

technik turystyki na obszarach wiejskich

11.

Rzeźbienie w owocach i warzywach (carving)

kucharz
technik żywienia i usług gastronomicznych
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