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Wprowadzenie 
 

Turystyka jest dziedziną gospodarki, która się dynamicznie rozwija. Mimo, 

 iż w ostatnim czasie odnotowuje się znaczne wahania przyjazdów turystów, 

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) podkreśla, że jest to jeden z najbardziej 

prężnych sektorów działalności gospodarczej i odgrywa kluczową rolę w ożywieniu 

gospodarczym, zwłaszcza w Europie1. Ten dynamiczny rozwój sektora turystycznego 

sprzyja między innymi powstawaniu nowych miejsc pracy i w konsekwencji podnosi 

pośrednio, jakość życia lokalnych społeczności i wpływa na lokalne zmiany 

społeczno-gospodarcze.  

Światowe trendy rynku turystycznego oraz proces globalizacji są głównymi 

czynnikami determinującymi pojawianie się (nawet „wymuszanie”) na rynku pracy 

potrzeby tworzenia i rozwoju nowych zawodów turystycznych (wskazać można m.in. 

animatorów turystyki, brokerów i infobrokerów turystycznych, doradców 

turystycznych, a nawet aniołów biznesu turystycznego(business angel in tourism). 

Nowe pojawiające się zawody w sektorze turystyki są także wynikiem zmiany 

stylu życia społeczeństwa polskiego (na bardziej konsumpcyjny i dynamiczny), które 

staje się bardziej aktywne turystycznie, ceni wygodę oraz jakość kupowanych usług 

i produktów, oraz w wielu przypadkach szczególnie jakość obsługi (np. turystyka 

biznesowa, sektor MICE, turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa). 

Celem prezentowanego w niniejszym raporcie badania było określenie 

aktualnego oraz przyszłego zapotrzebowania na dotacje z Funduszu Europejskiego - 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na szkolenie kadr turystycznych na Dolnym 

Śląsku oraz przedstawienie katalogu typów i programów merytorycznych szkoleń, 

dostosowanych do potrzeb rynku, dynamicznych zmian w przemyśle turystycznym 

oraz komercjalizacji regionalnego produktu turystycznego. 

Dodatkowymi celami przeprowadzonej analizy uzyskanych danych było: 

                                            
1 Unwto.org, „European Tourism active against the crisis”, Baku/Azerbaijan, 29.03.2009. 
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• określenie potrzeb szkoleniowych w obszarze turystyki oraz komercjalizacji 

produktów turystycznych zgłaszanych przez podmioty z sektora gospodarki 

turystycznej w regionie, 

• określenie zapotrzebowania podmiotów sektora regionalnej gospodarki 

turystycznej na nowe umiejętności techniczne pracowników w sferze zarządzania 

w turystyce i komercjalizacji produktów turystycznych, 

• określenie zapotrzebowania podmiotów turystycznych sektora regionalnej 

gospodarki turystycznej na umiejętności interpersonalne pracowników w sferze 

zarządzania w turystyce i komercjalizacji produktów turystycznych; 

 

Raport realizowany jest w ramach projektu systemowego pn. „Ocena szans 

rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012” 

w podziałaniu 8.1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt polega na 

przeprowadzeniu badań i analiz dotyczących prognoz, jaki wpływ na sektor 

turystyczny będzie miała organizacja Mistrzostw Europy 2012 oraz tendencji 

rozwojowych, cyklu koniunkturalnego branży turystycznej i analizy potrzeb sektora 

turystycznego w dziedzinie kapitału ludzkiego. Projekt poprzez analizy wskaże, jakie 

powinny być kierunki kształcenia kobiet i mężczyzn w stosunku do oczekiwań 

sektora gospodarki turystycznej w regionie. 
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Metodyka opracowania 
 

W procesie przygotowania raportu pn. „Określenie potrzeb szkoleniowych 

w sektorze turystycznym w kontekście rozwoju istniejących i przyszłych – 

potencjalnych produktów turystycznych” przeprowadzono na potrzeby rozpoznania 

zapotrzebowania i trendów, badania desk research oraz badania telefoniczne 

respondentów - CATI. 

Natomiast prezentowany także w raporcie katalog typów i programów 

merytorycznych szkolenia kadr turystycznych w regionie ma charakter autorsko-

ekspercki. 

Do przygotowania niniejszego opracowania wykorzystano następujące źródła 

danych: 

• analizę raportów z badań obcych, publikacji specjalistycznych, podejmujących 

problematykę z dziedziny turystyki, zarządzania kadrami, w tym szczególnie 

opracowania dotyczące szkolenia kadr turystycznych, strategie i koncepcje 

opisujące i analizujące przyszłe trendy w turystyce oraz zapotrzebowanie  

na nowe kompetencje związane z rozwojem i modyfikacją istniejących 

produktów turystycznych, szczególnie w regionie Dolnego Śląska, związane 

m.in. z wyzwaniami Euro 2012 oraz analizę spisów i klasyfikacji zawodów; 

pełne zestawienie bibliograficzne prezentowane jest na stronie 51 niniejszego 

raportu, 

• wykorzystano także raporty nr 2a i 2c opracowane w I etapie projektu pn. 

„Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście 

Mistrzostw Europy 2012” w podziałaniu 8.1.4. Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, jako dokumenty audytowe i skorelowane merytorycznie, 

• wyniki wywiadu telefonicznego prowadzonego na próbce 104 respondentów 

wg szczegółowo opisanej metodologii (załącznik nr 1 s. 57 oraz 2 s.64)  

• wykorzystano wyniki badania Ł. Haromszeki, P. Jarco wykonanego 

na zlecenie DOT we Wrocławiu, projekt: "Opracowanie i wdrożenie 
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Regionalnego Systemu Rekomendacji Podmiotów Turystycznych i Systemu 

Certyfikacji Produktów Turystycznych Dolnego Śląska dla podnoszenia ich, 

jakości i konkurencyjności", 2010 

Wyniki prowadzonych analiz zostały przedstawione w niniejszym raporcie w formie 

opisowej oraz graficznej.  
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1. Zapotrzebowanie na szkolenia kadr w regionie w ramach 
dotacji z POKL 

 

Analizę zapotrzebowania na szkolenia kadr turystycznych w regionie, 

w niniejszym raporcie podzielono, ze względu na wymogi projektu na dwa 

podstawowe działania: 

1. Diagnoza i analiza przepisów prawa, dokumentów specjalistycznych i raportów 

z badań obcych, podejmujących problematykę zapotrzebowania na nowe 

zawody; 

2. Analiza zapotrzebowania na kwalifikacje (zawody) i umiejętności zgłaszane przez 

podmioty turystyczne działające na terenie województwa dolnośląskiego (w tym 

atrakcje turystyczne i obiekty noclegowo-gastronomiczne) w trakcie badań 

ankietowych prowadzonych dla potrzeb projektu. 

 

Działania d/t szkolenia kadr turystycznych w regionie będą mogłyby być  

sfinansowane z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). 

Będzie to możliwe głównie z działań Priorytetów VI, VII, VIII. Szczegółowe informacje 

do działania i podziałaniu POKL a także alokacji i planowanego terminu ogłoszenia 

konkursu przedstawia tabela nr 1. 
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Tabela 1. Możliwości sfinansowania kursów i szkoleń z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 
 
 
 

Źródło: Opracowanie na podstawie: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007 – 2013, Warszawa, 1 czerwca 2010 r. oraz Harmonogramu ogłaszania konkursów 2011 
rok.  
 

 

 

 

 

Priorytet  
Programu 

Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 

Działanie 
Podziałanie Programu 
Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 
Alokacja 

ogółem w Euro 

Planowany 
termin 

ogłoszenia 
konkursu 

PRIORYTET 
VI RYNEK 
PRACY 
OTWARTY 
DLA 
WSZYSTKICH 
 

6.1 POPRAWA 
DOSTĘPU DO 
ZATRUDNIENIA 
ORAZ WSPIERANIE 
AKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ 
W REGIONIE 

Poddziałanie 6.1.1 
Wsparcie osób 
pozostających bez 
zatrudnienia na 
regionalnym rynku 
pracy - projekty 
konkursowe 

328 694 750 wrzesień 2011 
rok / 6.1.1/B/11

Poddziałanie 6.1.3 
Poprawa zdolności do 
zatrudnienia oraz 
podnoszenie poziomu 
aktywności zawodowej 
osób bezrobotnych - 
projekty systemowe 

1 406 083 098 Projekt 
systemowy 

PRIORYTET 
VII 
PROMOCJA 
INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ 

7.2 
PRZECIWDZIAŁANIE 
WYKLUCZENIU 
I WZMOCNIENIE 
SEKTORA EKONOMII 
SPOŁECZNEJ 

Poddziałanie 7.2.1 
Aktywizacja zawodowa 
i społeczna osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym - projekty 
konkursowe 

271 758 559 

Ogłoszenie 
było 
zaplanowane 
na styczeń 
2011 

PRIORYTET 
VIII 
REGIONALNE 
KADRY 
GOSPODARKI 

8.1 ROZWÓJ 
PRACOWNIKÓW 
I PRZEDSIĘBIORSTW 
W REGIONIE 

Poddziałanie 8.1.1 
Wspieranie rozwoju 
kwalifikacji 
zawodowych 
i doradztwo dla 
przedsiębiorstw – 
projekty konkursowe 

902 256 420 
wrzesień  2011 
/ 8.1.1/B/11 
oraz 8.1.1/D/11

Podddziałanie 8.1.2 
Wsparcie procesów 
adaptacyjnych 
i modernizacyjnych 
w regionie – projekty 
konkursowe 

317 695 922 

Ogłoszenie 
było 
zaplanowane 
na marzec 
2011 
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1.1. Diagnoza i analiza przepisów prawa, dokumentów 
specjalistycznych i raportów badań obcych, podejmujących 
problematykę zapotrzebowania na nowe zawody 
 

Analizę procesu zmian zachodzących w obszarze nazewnictwa i charakterystyki 

zawodów, wynikającej ze zmieniających się wymagań rynkowych, należy rozpocząć 

od przedstawienia założeń dokumentu „Klasyfikacja zawodów i specjalności  

na potrzeby rynku pracy”, wydanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 

Departament Rynku Pracy oraz zawierającego rozporządzenie Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku 

pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 27 kwietnia 2010 r., (Dz. U. Nr 82, poz. 537 

z dnia 17.05.2010 r.). Uzasadnieniem konieczności opracowania nowej klasyfikacji 

zawodów i specjalności była zmiana Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji 

Zawodów ISCO-88 na ISCO-08, który jest zalecany krajom członkowskim Unii 

Europejskiej przez EUROSTAT do stosowania w badaniach statystycznych.  

W ISCO-08 zmieniono zasady klasyfikowania zawodów, a także założenie, 

że wykształcenie formalne jest najważniejszym warunkiem do zaklasyfikowania 

zawodu do odpowiedniej grupy wielkiej2. Nowa klasyfikacja jest także podyktowana 

konieczną aktualizacji klasyfikacji, zarówno poprzez dodanie nowych zawodów, jak 

również eliminację zawodów, które już nie funkcjonują. 

Nowa struktura klasyfikacji składa się z grup elementarnych, które tworzą bardziej 

zagregowane grupy średnie, duże i wielkie. Przy klasyfikacji uwzględniano 

podobieństwo kwalifikacji zawodowych wymaganych dla realizacji zadań danego 

zawodu (specjalności). Strukturę tę przedstawia poniższa tabela (Tab. 2).  

 

                                            
2 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy, ,,Klasyfikacja 
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy”, Warszawa 2010, s.6. 
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Tabela 2. Struktura klasyfikacji i poziomy kwalifikacji zawodów i specjalności. 

Lp. Nazwa Grupy 
wielkiej 

Liczba grup w ramach grupy wielkiej Liczba 
zawodów i 

specjalności 
Poziom 

kwalifikacji dużych średnich elementarnych 

1 

Przedstawiciele 
władz 

publicznych, 
wyżsi urzędnicy 

i kierownicy 

4 11 31 141 3+4 

2 Specjaliści 6 30 98 663 4 

3 Technik i inny 
średni personel 5 20 87 471 3 

4 Pracownicy 
biurowi 4 8 27 68 2+3 

5 
Pracownicy 

usług osobistych 
i sprzedawcy 

4 12 39 132 2+3 

6 
Rolnicy, 

ogrodnicy, 
leśnicy i rybacy 

3 9 17 54 2 

7 
Robotnicy 

przemysłowi i 
rzemieślnicy 

5 14 69 396 2 

8 

Operatorzy i 
monterzy 
maszyn i 
urządzeń 

3 14 41 334 2 

9 
Pracownicy przy 

pracach 
prostych 

6 11 32 98 1 

10 Siły zbrojne 3 3 3 3 1, 2+4 
RAZEM 43 132 444 2360 

Źródło: Ministerstwo pracy i polityki społecznej departament rynku pracy, Klasyfikacja zawodów  
i specjalności na potrzeby rynku pracy, Warszawa 2010 rok, s.12. 

 

Zgodnie z zestawieniem zaprezentowanym w powyższej tabeli, każdy zawód 

i specjalność posiada pewien sześciocyfrowy kod, który zgodnie ze schematem 

symbolizuje: wyróżnik grupy wielkiej, wyróżnik grupy dużej, wyróżnik grupy średniej, 

wyróżnik grupy elementarnej, wyróżnik zawodu specjalności (schemat poniżej). 
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Rysunek 1. Schemat symboliki kodów zawodów i specjalności w Polsce. 

 
Źródło: Ministerstwo pracy i polityki społecznej departament rynku pracy, Klasyfikacja zawodów 
i specjalności na potrzeby rynku pracy, Warszawa 2010 rok, s.13. 

 

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu 

jej stosowania z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z dnia 17.05.2010 

r.), obowiązującym od 1 lipca 2010 roku, występują następujące zawody 

i specjalności turystyczne: 
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Tabela 3. Zawody i specjalności turystyczne w systemie klasyfikacji urzędowej 3. 

Kod  Nazwa 
zawodu/specjalności Kod  Nazwa 

zawodu/specjalności Kod  Nazwa 
zawodu/specjalności 

141101 Kierownik działu w hotelu 343401 Organizator usług 
cateringowych - S 515204

Właściciel małego 
zakładu 

agroturystycznego / 
hotelarskiego / 

gastronomicznego 

141201 Kierownik działu w lokalu 
gastronomicznym 343403

Technik organizacji 
usług 

gastronomicznych - S 
515202 Organizator usług 

domowych 

143101 

Kierownik agencji do 
spraw usług sportowych / 

turystycznych / 
kulturalnych 

343401 Organizator usług 
cateringowych 515190

Pozostali pracownicy 
obsługi technicznej biur, 
hoteli i innych obiektów 

143901 Kierownik biura podróży 422402 Technik hotelarstwa - S 512001 Kucharz - S 

141102 Kierownik hostelu / 
motelu 422401 Recepcjonista 

hotelowy 512002 Kucharz małej 
gastronomii* 

141103 Kierownik hotelu 515203 Technik turystyki 
wiejskiej - S 343402 Szef kuchni (kuchmistrz) 

143908 Kierownik kempingu 331402 Technik agrobiznesu - 
S 512090 Pozostali kucharze 

143109 Kierownik klubu fitness 333201
Organizator imprez 

rozrywkowych 
(organizator eventów) 

513202 Barman 

143110 Kierownik klubu 
sportowego 342204 Menedżer imprez 

sportowych 524601 Wydawca posiłków / 
bufetowy 

141202 Kierownik lokalu 
gastronomicznego 333203 Organizator imprez 

sportowych 513101 Kelner - S 

143112 Kierownik parku rozrywki 
/ cyrku 333204 Organizator usług 

konferencyjnych 513201 Barista 

141104 Kierownik pensjonatu 343302 Pracownik galerii / 
muzeum 513203 Sommelier 

143114 Kierownik siłowni 422201
Pracownik centrum 
obsługi telefonicznej 

(call center) 
731901 Pamiątkarz 

143115 Kierownik szkółki 
jeździeckiej 422101 Pracownik biura 

podróży 911203 Pokojowa 

143904 Kierownik centrum 
konferencyjnego 422502 Pracownik informacji 

turystycznej 941201 Pomoc kuchenna 

143905 
Kierownik centrum 

obsługi telefonicznej 
(kierownik call center) 

422590 Pozostali pracownicy 
biur informacji 941101

Pracownik 
przygotowujący posiłki 

typu fast food 

                                            
3 W zestawieniu wyodrębniono (kolorem szarym) nowe zawody i specjalności wynikające 
z zestawienie KZIS 2007 roku (klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 265, poz. 2644) oraz rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U Nr 
106, poz. 728) (tzw. KZIS 2007), z KZIS 2010 (klasyfikacja obowiązująca od 1 lipca 2010 r. 
obowiązuje nowa klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz 
zakresu jej stosowania Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537). 
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143105 Kierownik domu kult 422102 Rezydent biura 
turystycznego 524601 Wydawca posiłków / 

bufetowy 

143106 Kierownik galerii sztuki 422602 Recepcjonista 911205 Pracownik pomocniczy 
obsługi hotelowej- S 

143107 Kierownik kasyna 422401 Recepcjonista 
hotelowy 912901 Czyściciel basenów 

pływackich 
143108 Kierownik kina 511301 Pilot wycieczek 912902 Czyściciel dywanów 

143111 Kierownik muzeum 511302 Przewodnik turystyczny 
górski 913290

Pozostałe pomoce i 
sprzątaczki biurowe, 
hotelowe i podobne 

143116 Kierownik teatru 511303 Przewodnik turystyczny 
miejski 941202 Zmywacz naczyń 

143190 
Pozostali kierownicy do 
spraw sportu, rekreacji i 

kultury 
511304 Przewodnik turystyczny 

terenowy 915101 Bagażowy 

262102 Muzealnik 511304 Przewodnik turystyczny 
terenowy 915102 Boy hotelowy 

422103 Technik obsługi 
turystycznej 515101 Inspektor hotelowy 915203 Parkingowy 

422101 Pracownik biura podróży 515102 Intendent 541306 Portier 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania 
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 82, poz. 537 z dnia 17.05.2010 r.) oraz  
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 265, poz. 2644) oraz 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej 
stosowania (Dz. U Nr 106, poz. 728).  
Jako, iż klasyfikacja nie uwzględnia podziału ze względu na branże wybrane (oznaczono kolorem 
szarym) zostały zawody wyszczególnione z ogółu na podstawie zbieżności z branżą turystyczną. 
litera „S” po zawodzie oznacza specjalność. 
 

Nowa klasyfikacja rozszerzyła zakres zawodów wcześniejszej klasyfikacji z 2007 

roku, jednak jak wypowiadają się eksperci rynku pracy, nowe zawody tak naprawdę 

mają wymiar „nowości” w porównaniu do klasyfikacji z 2007 roku. Wynika to  

z dynamicznego rozwoju rynku pracy, który w zależności od potrzeb „tworzy” nowe 

profesje. Elżbieta Flasińska, ekspert portalu Pracuj.pl. w artykule Gazety Prawnej4 

na zapytanie dotyczące nowej klasyfikacji stwierdziła: „ (..)To nie są żadne nowości, 

od blisko dekady mamy już takie zawody wśród ogłoszeń”. Dominika Staniewicz 

ekspert ds. rynku pracy BCC5 również zaznaczyła, że w klasyfikacji brakuje 

„nowatorskich profesji” i podkreśliła znaczenie dokumentu na rynku pracy: „Na jego 

                                            
4 Gazeta Prawna, „1 lipca nowa klasyfikacja zawodów i specjalności”, Artykuł z dnia 15.06.2010 r., 
aktualizacja: 15.06.2010 r.  
5 Gazeta Prawna, „1 lipca nowa klasyfikacja zawodów i specjalności”, Artykuł z dnia 15.06.2010 r., 
aktualizacja: 15.06.2010 r. 
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podstawie analizuje się rynek pracy – określa zawody, na które jest duży popyt, 

i według tego opisuje się prognozy na rynku”.  

 

Ponadto w kwestii norm prawnych regulujących uprawnienia zawodów turystycznych 

należy wymienić: 

• Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 223, poz. 2268, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. 

Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 106, poz. 672, 

z 2011 r. Nr 80, poz. 432.) – reguluje warunki, jakie powinien spełniać 

organizator turystyczny, agent turystyczny i pośrednik turystyczny, a także 

uprawienia, jakie powinien spełniać przewodnik turystyczny i pilot wycieczek.  

• Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r.  (Dz. U.  Nr 25, poz. 

113) tekst jednolity z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 889) tekst 

jednolity z dnia 21 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1675) – regulują 

kwestie nadania uprawnień w kwestii: płetwonurkowania, strzelectwa, 

żeglarstwa, 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2010 r. 

w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: drukarz, 

introligator, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, technik administracji, 

technik drogownictwa, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób 

i mienia, technik pojazdów samochodowych, technik poligraf i technik turystyki 

wiejskiej (Dziennik Ustaw Nr 195 Poz. 1296) – określa podstawy programowe 

między innymi dla zawodu technik turystyki wiejskiej,  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2011 r. 

w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent osoby 

niepełnosprawnej, florysta, kucharz małej gastronomii, operator maszyn 

leśnych, opiekun medyczny, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, 

sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji usług gastronomicznych, 

technik przetwórstwa mleczarskiego i technik weterynarii (Dz. U. Nr 49 Poz. 

254) –określa podstawy programowe kształcenia między innymi dla zawodów: 

kucharz małej gastronomii i technik organizacji usług gastronomicznych, 
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• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. 

w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: kaletnik, 

kominiarz, kuśnierz, monter konstrukcji budowlanych, obuwnik, operator 

obrabiarek skrawających, technik archiwista, technik hotelarstwa, technik 

księgarstwa i technik obsługi turystycznej (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2006 r. Nr 

226, poz. 1650) - określa podstawy programowe kształcenia między innymi 

dla zawodów: technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej, 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać 

organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego 

organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 218 Poz. 169) – określa warunki, 

warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży szkolnej, 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 8 listopada 2001 

r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z dnia 26 listopada 2001 r.) 

– określa wymagania i zakres czynności, jakie powinien spełniać: kierownik 

wycieczki lub imprezy, opiekun wycieczki lub imprezy, kierownik obozu 

wędrownego, kierownik imprezy turystyki kwalifikowanej, 

• Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 roku 

w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 60 Poz. 

302) – określa programy szkolenia, warunki uzyskania poszczególnych klas 

przewodników górskich, miasta i obszary, na jakich organizatorzy wycieczek 

mają obowiązek zapewnienia przewodnika turystycznego, wykaz miast, 

w których należy posiadać uprawnienia przewodnika miejskiego, 

• Stosowny program szkoleń oraz informacje o wymogach kwalifikacyjnych dla 

pilotów wycieczek i przewodników turystycznych jest także dostępny na 

stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej: 

http://msport.gov.pl/uznawanie-kwalifikacji/1234-Zasady-uznawania-

kwalifikacji-zawodowych?retpag=/uznawanie-kwalifikacji/.  
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Rynek pracy wyznacza nowe trendy i zapotrzebowanie na nowe zawody oraz 

specjalizacje, które są odpowiedzią na potrzeby pracodawców. W ostatnim czasie 

zauważalna jest moda na profesje niemal „nadzwyczajne”, kojarzące się 

z przyjemnościami, tzw. praca marzeń. Wśród takich ofert można spotkać takie 

zawody jak: tester win, tester destynacji, opiekun tropikalnej wyspy, czy tester 

luksusowych łóżek6. Scenariusz jest podobny: firma turystyczna ogłasza konkurs na 

stanowisko pracy, zwycięzca przez określony czas testuje dany produkt i następnie 

opisuje szczegółowo swoje odczucia i wrażenia,  uzyskując wynagrodzenie. 

Powyższy trend jest efektem prowadzenia skutecznego marketingu przez firmy  

z branży turystycznej, a z drugiej strony potwierdza, coraz dalej idący konsumpcyjny 

styl życia społeczeństwa. 

Na podstawie analizy 10 najbardziej popularnych portali pracy7, zostały 

wytypowane nowe zawody w branży turystyczne, które przedstawia tabela nr 4. 

Badanie zostało przeprowadzone przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARLEG” 

S.A. w dn. 16.08.2011. W portalach wyszukiwano ofert w kategoriach: turystyka, 

hotelarstwo, gastronomia, rekreacja. Na 6 portalach nie znaleziono nowych 

zawodów turystycznych, a na dwóch żadnej oferty pracy spełniającej dane kryteria 

(www.praca.allegro.pl, www.gowork.pl). Natomiast strona pracuj.pl zawierała te 

same oferty, co www.wp.pl. Najwięcej ofert pracy wg założonego kryterium 

proponował portal www.gazeta.praca.pl (75 ofert) i www.jobrapido.pl (73 oferty).  

 

                                            
6 Szerzej: rynekhoreca.pl: „Nowe zawody w branży turystycznej i HORECA?”,05.05.2010 r. rynek 
turystyczny.pl: „Nowe zawody w turystyce”. 
7 Zgodnie z rankingiem przeprowadzonym w grudniu 2010 roku, były to portale: Grupa Wirtualna 
Polska, Grupa Gazeta.pl Praca, Grupa Pracuj Praca, jobrapido.pl, infopraca.pl, Grupa Gowork.pl, 
Grupa Money.pl – praca.money.pl, Grupa Allegro.pl – Praca, Grupa Praca.pl, Grupa Polskapresse –
praca.gratka.pl , ranking przedstawiony na portalu: http://hrstandard.pl , Nowy lider witryn pracy?, stan 
na dzień 16.08.2011 r. 
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Tabela 4. Oczekiwane nowe zawody proturystyczne na Dolnym Śląsku w świetle 
zamieszczonych ofert na najpopularniejszych portalach pracy- 2011.  

Zawód Opis stanowiska Wymagania 
wp.pl - branża: hotelarstwo/ turystyka/ katering - region - dolnośląskie - liczba ofert pracy 15 

Concierge 

wysoki poziom obsługi gości w hotelu 
(rezerwacja, recepcja, konferencje, 
bar), 
pomoc w organizacji czasu wolnego 
gości, 
rozwiązywanie problemów, 
·współpraca z lokalnymi dostawcami 
usług. 

doskonała organizacja czasu i 
przestrzeni, 
kreatywność i komunikatywność, super 
zaawansowana znajomość miasta 
i znajomości w mieście,
języki angielski lub niemiecki w stopniu 
superbohaterskim, 
nieustające poczucie humoru i wieczny 
optymizm, 
nieugięta elastyczność kompatybilność 
z nowymi technologiami, doświadczenie 
na stanowiskach: kelner, recepcjonista, 
barman, agent rezerwacji lub consierge 
będzie dodatkowym atutem. 

Area Coach 

Zarządzanie restauracjami w regionie
Odpowiedzialność za wyniki finansowe 
w regionie
Budowanie silnego zespołu, rozwój 
pracowników i szkolenia
Otwarcie nowych sklepów
Tworzenie i rozwijanie kultury firmy 
skupionej na klienta 

Co najmniej 3-5 lat doświadczenia na 
stanowisku kierowniczym na podobnym 
stanowisku w gastronomii
Solidne doświadczenie analityczne 
wyrażone w kategoriach finansowych 
przenikliwości 
Myślenie strategiczne
Doskonałe umiejętności planowania i 
organizacji   
Dużo pozytywnej energii, sukcesywnej 
orientacji i kreatywności
Osobiste zaangażowanie w rolę i marki
Biegła znajomość języka angielskiego
Gotowość do podróży służbowych (prawo 
jazdy) 

Gazeta.praca.pl - branża: Gastronomia, Hotelarstwo i Turystyka - region - dolnośląskie - liczba ofert 
pracy 75 

pizzaiolo wyrób pizzy prawo jazdy 
jobrapido.pl - branża:  turystyka / hotelarstwo - region - dolnośląskie - liczba ofert pracy 73 

Front Office 
Manager 

koordynacja obowiązków odbioru 
i utrzymanie wysokiego poziomu 
obsługi klienta, zarządzanie naszym 
systemem rezerwacji hoteli i przydział 
pokoju, sprzedaż i maksymalizacja 
zysku, integracja zespołu 
i organizowanie harmonogramów 
pracy dla pracowników recepcji, 
rozpatrywanie skarg, ocena gości 

wykształcenie wyższe licencjackie, 
organizacja, motywacja, kreatywność, 
doświadczenie w tym lub podobnym 
stanowisku w gościnności, schludny 
i profesjonalny wygląd, umiejętności 
interpersonalne, duża wiedzę 
i umiejętności marketingowe, dobra 
znajomość języka angielskiego, 
(niemieckiego będzie dodatkowym 
atutem, ale nie jest niezbędna), 
umiejętność pracy pod presją 
i ze stresem, umiejętności obsługi 
komputera, doświadczenie z programami 
rezerwacji. 
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Trener 
Personalny Brak informacji 

min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu 
treningów personalnych 
udokumentowane legitymacją trenera 
personalnego, bardzo dobra znajomość j. 
angielskiego, elastyczność, łatwość 
nawiązywania kontaktów 

Kierowca 
melexa 

turystycznego 

przeprowadzanie wycieczek 
turystycznymi melexami według 
opracowanych standardów oraz 
pomoc w sprawach organizacyjnych. 

łatwość w nawiązywaniu kontaktów, 
sumienność w wykonywaniu 
powierzonych zadań, status studenta, 
znajomość języka obcego (angielski lub 
niemiecki na poziomie komunikatywnym), 
prawo jazdy kat B, dyspozycyjność. 

http://www.praca.pl - branże: Gastronomi/ Turystyka/ Hotelarstwo - region dolnośląskie - liczba ofert pracy  12 

Asystentka 
podróży 

Planowanie i organizacja podróży,
udział w podróżach,  sporządzanie 
podsumowań podróży 

Dobra znajomość niemieckiego i/lub 
angielskiego, reprezentacyjny wygląd, 
elastyczność 

Źródło: opracowanie na podstawie: www.wp.pl, www.praca.pl, jobrapido.pl, www.gazeta.praca.pl, stan 
na dzień 16.08.2011 r.  
 

Zapotrzebowanie rynku pracy na zawody i specjalności turystyczne 

odzwierciedlają organizowane kursy i szkolenia w województwie dolnośląskim 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5. Organizowane kursy i szkolenia turystyczne na Dolnym Śląsku. 
Kurs/ szkolenie Informacje  
pilot wycieczek  w 2010 roku zostało przeprowadzonych 6 szkoleń dla kandydatów na 

uprawnienia pilota wycieczek, natomiast w roku 2011 – 5 szkoleń8.  
przewodnik miejski po 
Wrocławiu  

na kurs, który będzie realizowany w okresie listopad 2011 - wrzesień 2012 
jest zapisanych 25 uczestników. Ukończenie kursu uprawnia do egzaminu 
państwowego na uprawnienia przewodnika miejskiego po Wrocławiu9.  

przewodników górskich 
sudeckich klasy III. 

na kurs, który będzie realizowany w okresie listopad 2011 – kwiecień 2013 
jest zapisanych 25 uczestników. Ukończenie kursu uprawnia do egzaminu 
państwowego na uprawnienia przewodnika górskiego sudeckiego kl. III10.  

cykl szkoleń:  
• język angielski , 
• obsługa klienta , 
• różnice 

międzykulturowe 
w kontekście obsługi 
klienta , 

• atrakcje regionu 
dolnośląskiego pod 
kątem organizacji 

W ramach projektu "Akademia Euro" realizowanego na terenie 
województwa dolnośląskiego zostanie przeszkolonych 720 pracowników, w 
tym min.40 % grupy stanowić będą kobiety.  
Realizatorami projektu są: Spółka PL.2012, w roli Lider i Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, jako Partner, realizują 
projekt „Akademia Euro” na terenie województwa dolnośląskiego, projekt 
jest współfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego, 
Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój 
pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Rozwój 

                                            
8 Dane uzyskane z Wydziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 
9 Dane uzyskane z Studenckiego Koło Przewodników Sudeckich we Wrocławiu, strona internetowa 
Koła to www.skps.wroclaw.pl/ 
10 Jak wyżej 
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imprez masowych  kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw11. 
Szkolenie jest bezpłatne. 

animator czasu wolnego Szkolenie jest organizowane przez Rainbow Tours, we Wrocławiu planuje 
się rozpocząć kursy w: 

• 7-8 stycznia 2012 rok. 
• 10-11 marca 2012 rok12. 

Instruktor wypoczynku Szkolenie jest  organizowane przez Rainbow Tours, we Wrocławiu planuje 
się rozpocząć kursy w: 

• 24-25.03.2012 rok13. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z: Wydziału Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Studenckiego Koło Przewodników Sudeckich 
we Wrocławiu, strona internetowa Koła: www.skps.wroclaw.pl, a także portali: www.akademiaeuro.pl, 
www.rainbowtours.edu.pl/. 
 

Zmieniający się rynek pracy w Polsce, odpowiadający dynamice globalizującego 

się i nieprzewidywalnego świata gospodarczego, staje się obszarem rywalizacji  

o  najlepsze miejsca pracy (stale deficytowe). Konkurujący ze sobą pracodawcy  

z branży turystycznej poszukują wysoko wykwalifikowanej kadry, która zapewni im 

sukces na rynku. Szansą na podwyższenie posiadanych kwalifikacji i kompetencji 

zawodowych pracowników jest udział w kursach i szkoleniach specjalistycznych. 

Dobrze przygotowane i przeprowadzone zajęcia szkoleniowe dają podstawy do 

uzyskania nowej wiedzy i  zalążków umiejętności, usprawniających pracę m.in. 

w zarządzaniu, marketingu i obsłudze klienta w podmiotach turystycznych. Istotnym 

jest, aby proces edukacji kadr turystycznych był długoterminowy i ukierunkowany 

w poszczególnych grupach zawodów turystycznych. Propozycje takich ścieżek 

szkoleniowych dla branży turystycznej z Dolnego Śląska zamieszczono m.in. 

w dokumencie przygotowanym dla potrzeb wdrożonego w 2010 roku Systemu 

Rekomendacji Podmiotów Turystycznych Dolnego Śląska14. W/w propozycje to: 

• Ścieżka I (adresowana dla kadry zarządzającej przemysłu czasu wolnego – 

hoteli, biur podróży oraz gastronomii) – 120 h. 

• Ścieżka II (adresowana dla kadry zarządzającej średniego szczebla 

przemysłu czasu wolnego – hoteli, biur podróży oraz gastronomii) – 120 h. 

                                            
11 Strona internetowa projektu www.akademiaeuro.pl. 
12 Na podstawie www.rainbowtours.edu.pl/. 
13 Jak wyżej. 
14 System Rekomendacji Produktów Turystycznych Dolnego Śląska, Założenia prawne, zadania 
operacyjne wraz z harmonogramem realizacji, źródłami finansowania oraz jednostkami 
odpowiedzialnymi za realizację, Open Mind Research Center Ł.H. Wrocław 2010. 
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• Ścieżka nr III (adresowana dla pracowników obsługi klienta) – 120 h15. 

 

Szkolenia i kursy są ważnym aspektem doskonalenia zawodowego. 

Szansą dla podniesienia, jakości pracy kadr turystycznych w województwie 

dolnośląskim jest możliwość pozyskiwania środków z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Działania prowadzone z w/w środków służą w branży turystycznej m.in. wyrównaniu 

szans, promowaniu osób aktywnych nieposiadających możliwości finansowych 

na rozwój kwalifikacji i kompetencji zawodowych.  

 

W trakcie prowadzonych w 2010 roku dla potrzeb przygotowania Systemu 

Certyfikacji Produktów Turystycznych i Rekomendacji Podmiotów Turystycznych16 

badań ustalono, że dla gestorów bazy noclegowej na Dolnym Śląsku w najbliższych 

latach szczególnie pożądane będą szkolenia związane z marketingiem usług 

turystycznych – 90, 2% wszystkich hoteli. W dalszej kolejności wymieniano szkolenia 

z szeroko rozumianego zarządzania w turystyce (86, 2%) i obsługi ruchu 

turystycznego (83,6%). Oczekiwane przez rynek Szkolenia kierowane do personelu 

gastronomicznego to głównie kucharz (44, 8% wskazań) i szkolenia kelnerskie 

(44,6%). Blisko, w co piątym badanym przedsiębiorstwie wskazywano potrzebę 

szkoleń z zakresu animacji turystycznej (24,1 %). 

                                            
15 System Rekomendacji Produktów Turystycznych Dolnego Śląska, Założenia prawne, zadania 
operacyjne wraz z harmonogramem realizacji, źródłami finansowania oraz jednostkami 
odpowiedzialnymi za realizację, Open Mind Research Center Ł.H. Wrocław 2010, s. 83. 
16 Dokumentu dostępny w biurze DOT. 
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Wykres 1. Deklarowane potrzeby szkoleniowe (w % wskazań) gestorów bazy 
noclegowej na Dolnym Śląsku w 2010r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Opracowanie Ł. Haromszeki, P. Jarco, Badania na zlecenie DOT we Wrocławiu, projekt: 
"Opracowanie i wdrożenie Regionalnego Systemu Rekomendacji Podmiotów Turystycznych 
i Systemu Certyfikacji Produktów Turystycznych Dolnego Śląska dla podnoszenia ich, 
jakości i konkurencyjności", 2010. 
 

Charakter zgłaszanych potrzeb szkoleniowych powiązany jest również  

z wielkością badanych hoteli. Największe zainteresowanie szkoleniami z zakresu 

Marketingu zgłaszają hotele zatrudniające do 20 osób. Natomiast największe 

potrzeby szkoleniowe z zakresu obsługi gastronomicznej (w zawodach kucharz, 

barman) zgłaszane są w hotelach zatrudniających powyżej 20 pracowników.  

Co interesujące, przedstawiciele tych firm ponad dwukrotnie częściej wykazywali 
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zainteresowanie szkoleniami związanymi z nabywaniem kwalifikacji przewodnika 

turystycznego (34, 5%), animatora turystycznego (36, 3%) oraz systemy ICT (36,3% 

wskazań). Świadczyć może to o wzrastającej świadomości wśród kadry badanych 

hoteli w zakresie przyszłych trendów i zmieniających się oczekiwań klientów branży 

turystycznej. Zestawienie deklarowanych potrzeb szkoleniowych badanych 

respondentów ze względu na wielkość badanych obiektów prezentuje tabela nr 5. 

 

Tabela 6. Deklarowane potrzeby szkoleniowe w przedsiębiorstwach hotelowych 

z Dolnego Śląska z podziałem na ilość zatrudnionych pracowników (N-149). 

Typ szkoleń 
1- 20 osób (N-94) Pow.20 osób (N-55) 

Liczba 
wskazań % Liczba 

wskazań % 

Marketing i sprzedaż 88 93,6 46 83,3 
Zarządzanie w turystyce 83 88,3 45 81,8 

Obsługa ruchu turystycznego 81 86,2 43 78,2 
Kucharz 37 39,4 31 56,4 

Barman, kelner 36 38,3 32 58,2 
Przewodnik turystyczny 15 16,0 19 34,5 

Animator turystyczny 17 18,1 20 36,3 
Systemy ICT 14 14,9 20 36,3 

Group menadżer 8 8,5 9 16,4 
Źródło: Ł. Haromszeki, P. Jarco, Badania na zlecenie DOT we Wrocławiu, projekt: "Opracowanie 
i wdrożenie Regionalnego Systemu Rekomendacji Podmiotów Turystycznych i Systemu Certyfikacji 
Produktów Turystycznych Dolnego Śląska dla podnoszenia ich, jakości i konkurencyjności", 2010. 
 

Wykształcona kadra turystyczna ma być w przyszłości podstawą systemu 

nowoczesnej informacji turystycznej prowadzonej przez recepcje obiektów 

hotelowych. Już dziś zwraca się uwagę, że w nowoczesnym systemie, kadra 

recepcjonistów (pełniących często rolę informatorów turystycznych), powinna także 

mieć dodatkową rolę doradców w zakresie konstruowania oferty wypoczynku 

i rekreacji.  

Warto również zwrócić uwagę na znaczący odsetek wskazań ze strony obiektów 

hotelowych związanych ze szkoleniami dla animatorów turystycznych. 

Kwalifikacje te zgodnie z przewidywaniami, będą szczególnie cenione w tych 

obiektach, w których oferta ukierunkowana jest na np. obsługę małych grup 
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narciarskich, jeździeckich, wypoczynku dzieci i młodzieży, podróży motywacyjnych, 

czy także obsługi grup typu VIP i study-tours17.  

 

W ramach procesu tworzenia raportu „Antycypacja dziedzin gospodarki 

turystycznej o największych i najmniejszych perspektywach rozwoju, a co za tym 

idzie potrzeb gospodarki turystycznej w dziedzinie potencjału ludzkiego w podziale K-

M18”, realizowanego w ramach I etapu projektu systemowego pn. „Ocena szans 

rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012” w 

poddziałaniu 8.1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Agencja Rozwoju 

Regionalnego „ARLEG” S.A. przeprowadziła badania dotyczące wielkości i struktury 

zatrudnionych kadr turystyki w województwie dolnośląskim. Badaniami ankietowymi 

objęte zostały wybrane podmioty sektora turystycznego funkcjonujące na Dolnym 

Śląsku, tj. podmioty: 

• sektora noclegowego i gastronomicznego, 

• sektora transportu pasażerskiego, 

• sektora biur podróży, 

• sektora organizatorów i pośredników turystycznych. 

Stan zatrudnienia kadry turystycznej na Dolnym Śląsku określono w w/w raporcie na 

podstawie badań (wywiadów telefonicznych) przeprowadzonych na próbie 360 

podmiotów działających w 92 miejscowościach. Ankietowane przedsiębiorstwa 

zatrudniają w sumie powyżej 2 tysięcy pracowników. Luka informacyjna 

(rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym a opisywanym) dotycząca stanu 

zatrudnienia w branży turystycznej, wynika przede wszystkim z odmowy 

respondentów odpowiedzi na niektóre pytania z ankiety. Jednym z podstawowych 

celów badania było określenie przyszłego zatrudnienia w badanych obiektach. 

Większość uczestników badania wskazała, że w 2011 roku planuje zwiększyć 

zatrudnienie. Największe zapotrzebowanie zgłaszają pracodawcy na zawody: 

                                            
17 Ł. Haromszeki, P. Jarco, ,,Doskonalenie zasobów ludzkich w kontekście wdrażania Systemu 
Rekomendacji Podmiotów Turystycznych Dolnego Śląska, Turystyka, jako rytuał”, Zeszyty Naukowe 
WSZ „Edukacja”, Wrocław 2011. 
18 Raport 2c, dostępny na portalu: http://projekt.turystyka.dolnyslask.pl/. 
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barman, kelner oraz kucharz. Aż 46% badanych firm nie zamierza zwiększyć 

zatrudnienia na czas Mistrzostw w Piłce Nożnej, które odbedą się w Polsce w 2012r.  

Temat zbadania zapotrzebowania branży turystycznej podjęła także Dolnośląska 

Izba Gospodarcza oraz Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju 

w opracowaniu pt.: „Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa 

zawodowego w zakresie hotelarstwa i gastronomii na Dolnym Śląsku” (nr projektu 

WND-POKL.09.02.00-02-116/108)19. W ramach projektu, jego realizatorzy 

przeprowadzili bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe z 367 przedsiębiorstwami 

branży hotelarsko – gastronomicznej w regionie Dolnego Śląska 

w 64 miejscowościach. 

W trakcie prowadzonych badań 23% respondentów wskazało na potrzebę 

zwiększenia zatrudnienia personelu w sezonie letnim, a jedynie 5% w sezonie 

zimowym. 10% ankietowanych firm posiada potrzeby kadrowe i zgłasza chęć 

zatrudnienia pracowników. 

Ankietowani pracodawcy zgłaszali zapotrzebowanie na nowych pracowników 

w takich zawodach jak:  

1. kelnerzy – 27% odpowiedzi,  
2. kucharze – 23% odpowiedzi,  
3. pracownicy kuchni – 15% odpowiedzi,  
4. pracownicy recepcji – 13% odpowiedzi,  
5. barmani – 9% odpowiedzi.  

Najniższe zgłoszone zapotrzebowanie wykazały stanowiska menedżerskie (1%) 

i kierownicze (0,4%). 

Porównując wyniki badań realizowanych przez ARR „ARLEG” S.A., Dolnośląską 

Izbę Gospodarczą i  Regionalną Szkołę Turystyczną w Polanicy Zdroju, Open Mind 

Research Center zauważono zwiększone zapotrzebowanie na zawody takie jak: 

kucharz, kelner, barman, recepcjonista (patrz: tabela nr 7.). 

 

                                            
19 Dokument dostępny na stronie http://www.dig.wroc.pl/turystyka/n_publikacje.php.  
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Tabela 7. Wyniki analizy porównawczej badań dotyczących zapotrzebowania na 
zawody turystyczne na Dolnym Śląsku 

Zawód Udział w 
odpowiedział (w %) Zawód 

Udział w 
odpowiedział (w 

%) 

ARR ARLEG S.A. Dolnośląska Izba Gospodarcza oraz Regionalna 
Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju 

„Antycypacja dziedzin gospodarki turystycznej o 
największych i najmniejszych perspektywach 
rozwoju, a co za tym idzie potrzeb gospodarki 

turystycznej w dziedzinie potencjału ludzkiego w 
podziale K-M” 

„Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze 
szkolnictwa zawodowego w zakresie 

hotelarstwa i gastronomii na Dolnym Śląsku”  

barman, kelner 25% kelnerzy  27% 
kucharz 21% kucharze 23% 

pracownicy kuchni  15% 
pracownicy recepcji  13% 

barmani  9% 
Źródło: Opracowanie na podstawie dokumentów: „Antycypacja dziedzin gospodarki turystycznej 
o największych i najmniejszych perspektywach rozwoju, a co za tym idzie potrzeb gospodarki 
turystycznej w dziedzinie potencjału ludzkiego w podziale K-M”, realizowanego w ramach I etapu 
projektu systemowego pn. „Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście 
Mistrzostw Europy 2012” w poddziałaniu 8.1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Agencja 
Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A i „Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa 
zawodowego w zakresie hotelarstwa i gastronomii na Dolnym Śląsku” Dolnośląska Izba Gospodarcza 
oraz Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju (nr projektu WND-POKL.09.02.00-02-
116/108). 

 

Poniżej zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych dla całego rynku pracy 

na Dolnym Śląsku, w których podmioty branży turystycznej stanowią element 

badania, a nie są jego głównym przedmiotem.  

W ramach opracowania pn. „Kształtowania się potrzeb edukacyjnych i rynku 

pracy wśród kobiet dolnośląskiego rynku pracy”20, które stanowi część złożonego 

projektu badawczego pn. „Diagnoza potrzeb edukacyjnych – rozwój rynku pracy 

województwa dolnośląskiego poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa 

zawodowego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – 

Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego przeprowadzono 

łącznie 2023 wywiady z dwiema grupami badanymi: z popytową częścią rynku pracy, 

czyli z pracodawcami oraz z podażową – absolwentami z województwa 
                                            
20 Dokument dostępny na stronie: http://obserwatorium.dwup.pl/biblioteka/raporty?page=3. 
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dolnośląskiego. W rezultacie zrealizowano 1001 wywiadów z przedsiębiorcami21 

i 1022 wywiadów z absolwentami szkół zasadniczych zawodowych lub technicznych, 

z czego 544 respondentów stanowiły kobiety. Z przeprowadzonych badań 

(wywiadów z pracodawcami) wynika, że kucharze zajęli 3, a kelnerzy 4 miejsce, 

wśród poszukiwanych w 2009 roku pracowników z  wykształceniem zawodowym lub 

technicznym. Wyniki badania potwierdzają wzrost zapotrzebowania na pracowników 

w w/w zawodach. Natomiast w zestawieniu najczęściej zatrudnianych pracowników 

z wykształceniem zawodowym/technicznym w województwie dolnośląskim kucharze 

uzyskali 5 pozycje, a kelnerzy 15. Inne ważne z punktu widzenia prowadzonej 

analizy zestawienie wskazuje, że najtrudniej w województwie dolnośląskim jest 

znaleźć odpowiednich pracowników w zawodach: kucharz (4 miejsce), kelner (14 

miejsce), bufetowy (18 miejsce). Powyższe wyniki przedstawia poniższa tabela 

(Tab.4). 

 
Tabela 8. Zawody, w których pracodawcy szukali, najczęściej zatrudniali  
oraz w których najtrudniej jest znaleźć pracowników z wykształceniem zawodowym 
lub technicznym w ciągu roku 2009 na Dolnym Śląsku.  

Kategoria 
rankingu 

Zawód turystyczny Zawód I miejsca 
/ % wskazań  Miejsce 

w rankingu 
% 

wskazań 

Szukają 
Kucharz 4 5, 1 

Fryzjer / 23 % Kelner 5 4, 9 
Pomoc kuchenna 32 1, 7 

Zatrudniają 
Kucharz 5 4, 3 

Sprzedawca / 22,1% Kelner 18 1, 6 
Bufetowy (barman) 25 1 

Ciężko znaleźć 

Kucharz 4 6, 9 

Sprzątaczka / 13, 4% 
Kelner 14 2,9 

Bufetowy 18 2 

Pomoc kuchenna 23 1,4 

Źródło: Opracowanie na podstawie: 4P research mix Sp. z o.o., Kształtowanie się potrzeb 
edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dotyczących kobiet, Warszawa 2010. 

 

Kolejnym istotnym dla prowadzonej analizy dokumentem jest raport pn. „Sytuacja  

na dolnośląskim rynku pracy – badanie zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje 

                                            
21 Zgodnie z klasyfikacją sektorową według GUS, wśród nich branża - hotele i restauracje.  
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i umiejętności” opracowany w ramach projektu pt. „Obserwatorium dolnośląskiego 

rynku pracy i edukacji” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.2 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach opisywanego raportu 

przedstawiono ranking 20 najczęściej poszukiwanych zawodów (w tym także 

w branży turystycznej). Ranking powstał po przeprowadzaniu analiz ofert pracy 

skierowanych do ponad 270 różnych zawodów wg klasyfikacji zawodów 

i specjalności 2007. W rankingu zawody z branży turystycznej: kelner - pozycja 11 

oraz kucharz – miejsce 1322.  

W ramach badania zdiagnozowano wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na 

kelnerów. Pełne zestawienie przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 9. Najczęstsze wymagania formułowane w ofertach pracy dla kelnerów 
i pokrewnych na Dolnym Śląsku. 
Wymagania Liczba ofert Procent ofert 
Preferowana kobieta 58 31,7% 
Doświadczenie zawodowe w branży/ na podobnych stanowisku 43 23,5% 
Wiek 14 7,7% 
Języki obce wymagane – angielski 13 7,1% 
Dyspozycyjność 10 5,5% 
Minimum sanitarne 10 5,5% 
Preferowany mężczyzna 10 5,5% 
Źródło: GALLUP ORGANIZATION POLAND SP. Z O.O. „Sytuacja na dolnośląskim rynku pracy – 
badanie zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności”, raport cząstkowy, Warszawa 
2010.s. 111.  
 

W publikacji Wyższej Szkoły Handlowej, pod redakcją T. Kupczyk 

„Zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia pracowników przedsiębiorstw z Dolnego 

Śląska”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013 (nr umowy UDA-POKL.08.01.02-02-065/08-00),  

przeprowadzono badanie ankietowe wśród 789 przedsiębiorstw funkcjonujących na 

Dolnym Śląsku23. Jednym z elementów badania był aspekt oczekiwanych 

                                            
22 Szerzej: GALLUP ORGANIZATION POLAND SP. Z O.O. „Sytuacja na dolnośląskim rynku pracy – 
badanie zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności”, raport cząstkowy, Warszawa 2010, 
s. 104. 
23 Teresa Kupczyk, Anna Cierniak-Emerych, ,,Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym oraz potrzeby 
kwalifikacyjne i szkoleniowe pracowników przedsiębiorstw z Dolnego Śląska”, [w]: praca zbiorowa  
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kompetencji pracowników w branży hotelarsko-gastronomicznej. 

Pracodawcy poszczególne kompetencje oceniali wg skali 0-5, przy czym ocena 

5 była ocena najwyższą. Uzyskano następujące wyniki:  

• kultura osobista – średnia nota 4,55  

• pozytywny stosunek do klienta – średnia nota 4,51  

• przestrzeganie etyki zawodowej – średnia nota 4,19  

• praktyczne umiejętności pracy w zawodzie – średnia nota 3,95  

• umiejętność prawidłowego posługiwania się językiem polskim – średnia nota 

3,9324. 

Wysoko ceniona przez pracodawców była dobra znajomość języków obcych, 

szczególnie języka angielskiego oraz niemieckiego25. 

 

Wyniki badań potwierdzają rosnące zainteresowanie korzystaniem z usług 

gastronomicznych i hotelarskich, będące efektem opisywanego w trendach 

rozwojowych w turystyce bogacenia się społeczeństwa polskiego, wzrostu znaczenia 

czasu wolnego i większych oczekiwań, wobec jakości świadczonych usług.  

 

                                                                                                                                        
pod redakcją T. Kupczyk, ,,Zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia pracowników przedsiębiorstw  
z Dolnego Śląska”, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2011, s.19. 
24 S. Lasota, ,,Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje pracowników na Dolnym Śląsku 
w kontekście zmian systemu szkolnictwa zawodowego”,[w]: praca zbiorowa pod redakcją T. Kupczyk, 
,,Zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia pracowników przedsiębiorstw z Dolnego Śląska”, 
Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2011, s.105. 
25 Tamże, s.106. 
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2. Analiza zapotrzebowania na kwalifikacje (zawody) i umiejętności 
zgłaszane przez podmioty turystyczne działające na terenie 
województwa dolnośląskiego (w tym atrakcje turystyczne i obiekty 
noclegowo-gastronomiczne) w trakcie badań ankietowych 
prowadzonych dla potrzeb projektu 

 

 W celu określenia potrzeb szkoleniowych podmiotów sektora regionalnej 

gospodarki turystycznej funkcjonujących na Dolnym Śląsku zostało przeprowadzone 

badanie w formie wywiadów telefonicznych w dn. 01 -08.08.2011 roku na grupie 104 

respondentów reprezentujących: 

• gestorów atrakcji turystycznych regionu, 

• obiekty noclegowe, 

• obiekty gastronomiczne, 

• sektor transportu turystycznego, 

• sektor organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów, 

• sektor organizacji i stowarzyszeń turystycznych, 

• sektor informacji turystycznej, 

• sektor promocji turystyczne. 

Szczegółowa metodologia badania została przedstawiona w załącznikach: 1 s. 57 i 2 

s. 64 niniejszego raportu, natomiast wyniki badania - w załączniku nr 3 s. Załącznik 

3. Zestawienie wyników przeprowadzonego badania. 
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Poniżej zaprezentowano w formie graficznej wyniki zagregowane 

z przeprowadzonych badań wskazujące na kilka cech rozwoju regionalnej 

gospodarki turystycznej w sferze kapitału ludzkiego. 

 
Wykres 2. Wynik badania podmiotów turystycznych funkcjonujących na Dolnym 
Śląsku w 2011 roku – wg korzystania ze środków POKL na szkolenie swoich 
pracowników. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych w dniach 01.-
08.08.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.57) i 2 (s.64). 
 

Tylko, co piąty ankietowany przedsiębiorca (21 %) korzystał ze środków Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) na szkolenie swoich pracowników. 
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(38,5%). Wśród twierdzących odpowiedzi respondenci korzystali ze szkoleń 

finansowanych z26: 

- gestorzy atrakcji turystycznych – głównie z projektu „Turystyka – wspólna sprawa” 

(66,7% udzielonych odpowiedzi), 

- sektor organizacji i stowarzyszeń turystycznych – z działania 8.1.1. POKL (75,0% 

udzielonych odpowiedzi) i z działania 6.3 POKL (25,0% odpowiedź), 

- sektor promocji turystycznej - głównie z działania 5.2.1. POKL (100 % udzielonych 

odpowiedzi). 

 
Wykres 3. Wynik badania podmiotów turystycznych funkcjonujących na Dolnym 
Śląsku w 2011 roku – wg kryterium zamiaru szkolenia pracowników.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych w dniach 01.-
08.08.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.57) i 2 (s.64). 
 
                                            
26 Pytanie miało charakter otwarty, respondenci reprezentujący: sektor noclegowy, gastronomiczny, 
transportu turystycznego, organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów oraz sektor 
informacji turystycznej nie odpowiedzieli w ogóle na dane pytanie,   
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Ankietowani przedsiębiorcy zdecydowanie potwierdzają wolę i zamiar szkolenia 

swoich pracowników (Wykres 3) – respondenci z czterech sektorów gospodarki 

turystycznej odpowiedzieli w 100 % twierdząco na zadane pytanie. 

Duże zróżnicowanie spośród udzielonych odpowiedzi zanotował sektor 

gastronomiczny oraz organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów. 

Jeśli będzie taka możliwość, ankietowani przedsiębiorcy zamierzają korzystać 

ze szkoleń finansowanych z POKL (oprócz sektora transportu turystycznego (76,9% 

negatywnych odpowiedzi) (Wykres 5). Natomiast, jeśli chodzi o termin 

przeprowadzenia szkolenia to respondenci preferują okres wiosenny (46,2% 

udzielonych odpowiedzi) i zimowy (30,8% odpowiedzi), co zapewne wynika 

ze zmniejszonego ruchu turystycznego w danym czasie, a tym samym możliwości 

technicznych udziału w szkoleniu.  

 
Wykres 4. Wynik badania podmiotów turystycznych funkcjonujących na Dolnym 
Śląsku w 2011 roku – wg kryterium zamiaru korzystania ze szkoleń finansowanych 
z POKL jeśli była by taka możliwość? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych w dniach 01.-
08.08.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.57) i 2 (s.64). 
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Na podstawie 67 udzielonych odpowiedzi przez respondentów na pytanie: 

ile pracowników zamierzają przeszkolić, oszacowano, że liczba ogólna osób do 

przeszkolenia może osiągnąć wartość 730 osób, w tym 469 kobiet. Natomiast biorąc 

pod uwagę specjalności, w jakich zamierzają respondenci szkolić swoich 

pracowników zauważono, że: 

• ankietowani gestorzy atrakcji turystycznych są zainteresowani szkoleniami: 

z obsługi ruchu turystycznego (19,1% odpowiedzi) oraz na przewodnika 

turystycznego, animatora turystycznego, zarządzania w turystyce (10,6% 

odpowiedzi), 

• respondenci sektora obiektów noclegowych zamierzają szkolić swoich 

pracowników zakresu: marketing i sprzedaż (18, 8%) a także z obsługi ruchu 

turystycznego (16,4%), 

• ankietowani przedsiębiorcy z sektora gastronomicznego i transportu 

turystycznego nie udzielili odpowiedzi na dane pytanie, 

• respondenci z sektora organizatorów turystyki, pośredników turystycznych 

i agentów są zainteresowani szkoleniami z zakresu zarządzania w turystyce 

oraz zarządzania, jakością (15,4%), 

• ankietowane informacje turystycznej zamierzają skorzystać ze szkoleń 

w zakresie obsługi ruchu turystycznego, informator turystyczny (12,9% 

odpowiedzi) oraz promocja & PR w turystyce (11,8% odpowiedzi), 

• respondenci z sektora promocji turystycznej preferują szkolenia z zakresu 

pozyskiwanie i obsługa funduszy europejskich (11,2% odpowiedzi) oraz 

promocja & PR w turystyce (10,3 % odpowiedzi). 

Zestawienie wyników badania przedstawiono na wykresie nr 5 i 6, a następnie dla 

poszczególnych sektorów na wykresach 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
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Wykres 5. Wynik badania podmiotów turystycznych funkcjonujących na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium zamiaru 
korzystania ze szkoleń w poniższych specjalnościach – cz.1. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych w dniach 01.-08.08.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w 
załączniku 1 (s.57) i 2 (s.64). 
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Wykres 6. Wynik badania podmiotów turystycznych funkcjonujących na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium zamiaru 
korzystania ze szkoleń w poniższych specjalnościach – cz.2. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych w dniach 01.-08.08.2011r. Metodologia badania została przedstawiona 
w załączniku 1 (s.57) i 2 (s.64). 
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Wykres 7. Wynik badania podmiotów turystycznych funkcjonujących na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium zamiaru 
korzystania ze szkoleń w poniższych specjalnościach – wyniki dla sektora promocji turystycznej 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych w dniach 01.-08.08.2011r. Metodologia badania została przedstawiona 
w załączniku 1 (s.57) i 2 (s.64). 
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Wykres 8. Wynik badania podmiotów turystycznych funkcjonujących na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium zamiaru 
korzystania ze szkoleń w poniższych specjalnościach – wyniki dla sektora informacji turystycznej. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych w dniach 01.-08.08.2011r. Metodologia badania została przedstawiona 
w załączniku 1 (s.57) i 2 (s.64). 
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Wykres 9. Wynik badania podmiotów turystycznych funkcjonujących na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium zamiaru 
korzystania ze szkoleń w poniższych specjalnościach – wyniki dla sektora organizacji i stowarzyszeń turystycznych. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych w dniach 01.-08.08.2011r. Metodologia badania została przedstawiona 
w załączniku 1 (s.57) i 2 (s.64). 
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Wykres 10. Wynik badania podmiotów turystycznych funkcjonujących na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium zamiaru 
korzystania ze szkoleń w poniższych specjalnościach – wyniki dla sektora organizatorów turystyki, pośredników turystycznych 
i agentów 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych w dniach 01.-08.08.2011r. Metodologia badania została przedstawiona 
w załączniku 1 (s.57) i 2 (s.64). 
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Wykres 11. Wynik badania podmiotów turystycznych funkcjonujących na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium zamiaru 
korzystania ze szkoleń w poniższych specjalnościach – wyniki dla sektora obiektów noclegowych.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych w dniach 01.-08.08.2011r. Metodologia badania została przedstawiona 
w załączniku 1 (s.57) i 2 (s.64). 
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Wykres 12. Wynik badania podmiotów turystycznych funkcjonujących na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium zamiaru 
korzystania ze szkoleń w poniższych specjalnościach – wyniki dla gestorów atrakcji turystycznych.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych w dniach 01.-08.08.2011r. Metodologia badania została przedstawiona 
w załączniku 1 (s.57) i 2 (s.64).
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Biorąc pod uwagę odpowiedzi respondentów na temat zamiaru szkoleń 

w zakresie rozwoju posiadanych przez nich umiejętności technicznych, zauważono 

stosunkowo niskie zainteresowanie - (wyjątek stanowi jedynie sektor promocji 

turystycznej – 76,9% odpowiedzi na tak).  

 

Wykres 13. Wynik badania podmiotów turystycznych funkcjonujących na Dolnym 
Śląsku w 2011 roku – wg kryterium zamiaru szkolenia pracowników w zakresie 
rozwoju posiadanych przez nich umiejętności technicznych (związanych 
z wykonywanymi przez nich codziennymi czynnościami zawodowymi). 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych w dniach 01.-
08.08.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.57) i 2 (s.64). 
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– 35,8% odpowiedzi, język francuski – 7,3% odpowiedzi, język hiszpański - 6,4 % 

odpowiedzi, język czeski – 5,5% odpowiedzi, język rosyjski – 0,9% odpowiedzi. 

 

Respondenci wyrazili także zainteresowanie szkoleniami z zakresu techniki 

bezpośredniej obsługi klienta (głównie obiekty gastronomiczne) - 18,5% ogółem 

udzielonych odpowiedzi oraz na temat radzenia sobie z trudnym klientem (sektor 

informacji turystycznej oraz sektor organizatorów turystyki, pośredników 

turystycznych i agentów – 15,1%). Szczegółowe wyniki badania zostały 

przedstawione na wykresie nr 14 oraz w załączniku nr 3 s. 67.  
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Wykres 14. Wynik badania podmiotów turystycznych funkcjonujących na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium zamiaru 
szkolenia pracowników w zakresie rozwoju posiadanych przez nich umiejętności interpersonalnych (komunikacji międzyludzkiej). 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych w dniach 01.-08.08.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w 
załączniku 1 (s.57) i 2 (s.64). 
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Wykres 15. Wynik badania podmiotów turystycznych funkcjonujących na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium specjalności  
kluczowych pod kątem obsługi Mistrzostw Europy 2012 – cz.1. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych w dniach 01.-08.08.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w 
załączniku 1 (s.57) i 2 (s.64). 
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Wykres 16. Wynik badania podmiotów turystycznych funkcjonujących na Dolnym Śląsku w 2011 roku – wg kryterium specjalności  
kluczowych pod kątem obsługi Mistrzostw Europy 2012 – cz.2. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych w dniach 01.-08.08.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w 
załączniku 1 (s.57) i 2 (s.64). 
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Ankietowane przedsiębiorstwa uważają, iż specjalnością kluczową pod kątem 

obsługi Mistrzostw Europy 2012 jest obsługa ruchu turystycznego (wykres 15 i 16). 

Jak już zaznaczono wyżej na podstawie 67 udzielonych odpowiedzi przez 

respondentów na pytanie: ile pracowników zamierzają przeszkolić, oszacowano, że 

liczba ogólna osób do przeszkolenia może osiągnąć wartość 730 osób, w tym 469 

kobiet. Aby ukazać wielkość zapotrzebowania na szkolenia sektora regionalnej 

gospodarki turystycznej funkcjonujących na Dolnym Śląsku dokonano analizy 

wyników przeprowadzonego badania z uwzględnieniem statusu przedsiębiorstwa  

Na podstawie udzielonych odpowiedzi Tabela 10 zauważono, że: 

• Ankietowane przedsiębiorstwa niechętnie korzystali ze środków, POKL na 

szkolenia swoich pracowników (małe przedsiębiorstwa najwięcej brały udział 

w szkoleniach), 

• Respondenci chcą korzystać ze szkoleń dla swoich pracowników - 

zauważalna jest tendencja, że małe i średnie przedsiębiorstwa chętniej 

inwestują w swoich pracowników niż mikroprzedsiębiorstwa. 

• Mniejsze zainteresowanie szkoleniami pracowników w zakresie rozwoju 

posiadanych przez nich umiejętności technicznych (związanych 

z wykonywanymi przez nich codziennymi czynnościami zawodowymi). 

 

Tabela 10. Wynik badania podmiotów turystycznych funkcjonujących na Dolnym 
Śląsku w 2011 roku – wg wielkości zapotrzebowania na szkolenia sektora 
regionalnej gospodarki turystycznej funkcjonujących na Dolnym Śląsku wg statusu 
zatrudnienia. 

 
Mikroprzedsiębiorstwo

(zatrudniające do 10 
osób) 

Małe 
przedsiębiorstwo 
(zatrudniające do 

50 osób) 

Średnie 
przedsiębiorstwo 
(zatrudniające do 

250 osób) 
1. Czy korzystaliście Państwo ze środków POKL na szkolenie swoich pracowników? 

Tak 19,4% 31,8% 20,0% 
Nie 80,6% 68,2% 80,0% 

ile osób zostało 
przeszkolonych? (średnia 

ilość osób przypadająca na 1 
przedsiębiorstwo) 

2 9 68 

w tym kobiet 55,6% 84,6% 66,0% 

2. Czy zamierzacie Państwo szkolić swoich pracowników? 
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Tak 82,8% 100,0% 100,0% 
Nie 17,2% 0,0% 0,0% 

ile osób chcielibyście 
przeszkolić  (średnia ilość 
osób przypadająca na 1 

przedsiębiorstwo) 

2 6 48 

w tym kobiet 75,3% 58,3% 64,3% 

3. Czy zamierzacie korzystać ze szkoleń finansowanych z POKL jeśli była by taka możliwość? 
Tak 69,5% 95,8% 84,6% 
Nie 30,5% 4,2% 15,4% 

ile osób chcielibyście 
przeszkolić  (średnia ilość 
osób przypadająca na 1 

przedsiębiorstwo) 

2 6 9 

w tym kobiet 69,6% 66,4% 49,7% 

4. Czy zamierzacie Państwo szkolić pracowników w zakresie rozwoju posiadanych przez nich 
umiejętności technicznych (związanych z wykonywanymi przez nich codziennymi czynnościami 

zawodowymi)? 
Tak 18,5% 41,7% 46,2% 
Nie 81,5% 58,3% 53,8% 

ile osób chcielibyście 
przeszkolić  (średnia ilość 
osób przypadająca na 1 

przedsiębiorstwo) 

2 4 31 

w tym kobiet 66,7% 64,5% 49,0% 

5. Czy zamierzacie Państwo szkolić pracowników w zakresie rozwoju posiadanych przez nich 
umiejętności interpersonalnych (komunikacji międzyludzkiej), tj.: 

ile osób chcielibyście 
przeszkolić  (średnia ilość 
osób przypadająca na 1 

przedsiębiorstwo) 

2 5 9 

w tym kobiet 72,3% 60,9% 73,2% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych w dniach 01.-
08.08.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.57) i 2 (s.64). 
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Podsumowanie 
 

W ostatnich czasach zauważalne są dynamiczne zmiany na rynku pracy. 

Część zawodów, które niegdyś były bardzo modne, tracą na znaczeniu a w ich 

miejsce pojawiają się nowe, odpowiadające zapotrzebowaniu rynku pracy. Światowe 

trendy turystyczne zwracają uwagę na znaczenie i rozwój branży turystycznej 

w dzisiejszym świecie. Turystyka jest jedną z prężniej rozwijających się gałęzi 

gospodarki, której rozwój uzależniony jest od innych sektorów (ze względu na swój 

interdyscyplinarny charakter). Zmiana stylu życia społeczeństwa sprawia, iż ludzie 

częściej podróżują, wybierając aktywne formy spędzania czasu. Potencjalny turysta 

ceni sobie wysoko wygodę i komfort. Ponadto zauważalny jest wzrost 

zainteresowania produktami regionalnymi i lokalnymi, a także wypoczynkiem bliżej 

natury. Trendy rozwojowe turystyki wskazują na kierunki zmian zachodzących 

w danym sektorze, a tym samym determinują pojawianie się nowych zawodów 

i specjalizacji turystycznych.  

W oparciu o dostępne specjalistyczne badania podejmujące problematykę 

z dziedziny turystyki, zauważono zapotrzebowanie na zawody typowo hotelarsko-

gastronomiczne tj. kucharz, kelner, recepcjonista.  

Na podstawie przeprowadzonego badania (na potrzeby niniejszego raportu) 

podmiotów gospodarki turystycznej, zauważono duże zainteresowanie szkoleniami 

dla pracowników tych firm. Za istotne obserwacje uznać należy następujące 

zdiagnozowane fakty: respondenci preferują, aby szkolenia odbywały się w czasie 

zmniejszonego ruchu turystycznego (głównie na wiosnę i zimę), respondenci są 

bardziej zainteresowani szkoleniami interpersonalnymi (szczególnie znajomość 

języków obcych) niż rozwojem technicznych umiejętności; zidentyfikowano także 

mniejsze zainteresowane szkoleniami mikroprzedsiębiorstw turystycznych (jednak 

należy podjąć działania, by dotrzeć do tej grupy odbiorów). 
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Załącznik 1. Metodologia badania  
 

Cel główny badania 
Celem badania jest określenie aktualnego oraz przyszłego zapotrzebowania na dotacje 

z Funduszu Europejskiego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki na szkolenie kadr 

turystycznych na Dolnym Śląsku. 

 

Cele szczegółowe 
1. Określenie potrzeb szkoleniowych w obszarze turystyki oraz komercjalizacji 

produktów turystycznych zgłaszanych przez podmioty z sektora gospodarki 

turystycznej w regionie. 

2. Określenie zapotrzebowania podmiotów sektora regionalnej gospodarki turystycznej 

na nowe umiejętności techniczne pracowników w sferze zarządzania w turystyce 

i komercjalizacji produktów turystycznych. 

3. Określenie zapotrzebowania podmiotów sektora regionalnej gospodarki turystycznej 

na umiejętności interpersonalne pracowników w sferze zarządzania w turystyce 

i komercjalizacji produktów turystycznych. 

 

Ankieterzy  
 
Grupa ankieterów posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań ankietowych – 

w roku 2010 przeprowadziła 820 sztuk wywiadów metodą CATI: w ramach następujących 

projektów: 

• Koncepcja Rozwoju Turystyki weekendowej na Dolnym Śląsku – Działanie 

dofinansowane przez MSiT RP - 160 wywiadów, 

• System Certyfikacji i Rekomendacji produktów turystycznych Dolnego Śląska – 

działanie dofinansowane przez MSiT RP oraz UMWD – 300 wywiadów, 

• Badania realizowane w ramach niniejszego projektu – Etap I na zlecenie ARR 

„ARLEG” S.A. - 360 wywiadów.  
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Wszystkie badania zakończone zostały raportami z badań.27 Respondentami tych badań 

byli przedstawiciele podmiotów gospodarki turystycznej, w tym następujących sektorów: 

atrakcji turystycznych, bazy noclegowej, bazy gastronomicznej, biur podróży oraz 

transportu. Zespół w składzie: 

• Małgorzata Lewandowska, 

• Zuzanna Sakowska, 

• Katarzyna Wasilewska, 

• Anna Piskozub, 

• Michał Łoś. 

 
Wielkość próby 
Próbę określono na poziomie 104 wywiadów (zgodnie z SIWZ) i podzielono równomiernie 

/przy podziale proporcjonalnym podgrupy badawcze mniej liczne byłyby w zbyt niskim 

stopniu reprezentowane, co znacznie obniżyłoby reprezentatywność wyników w tych 

podgrupach/  pomiędzy 8 następujących grup respondentów:  

1. Gestorzy atrakcji turystycznych regionu /podgrupa populacji badanej ok. 300 podmiotów - 

zatem badaniami zostało objęte 4,3 % podgrupy badanej/28. 

2. Obiekty noclegowe /podgrupa populacji badanej 726 podmiotów, zatem badaniami 

zostało objęte 1,8 % podgrupy badanej/29. 

3. Obiekty gastronomiczne /podgrupa populacji badanej 717 podmiotów - zatem badaniami 

zostało objęte 1,8 % podgrupy badanej/30. 

4. Sektor transportu turystycznego /podgrupa populacji badanej ok. 100 podmiotów - zatem 

badaniami zostało objęte 13 % podgrupy badanej/31. 

                                            
27 Koncepcja Rozwoju Turystyki weekendowej na Dolnym Śląsku, DOT 2010, System Certyfikacji produktów 
turystycznych Dolnego Śląska, DOT 2010, System Rekomendacji podmiotów turystycznych Dolnego Śląska, 
DOT 2010, Charakterystyka aktualnej sytuacji gospodarki turystycznej na Dolnym Śląsku, ARLEG 2010, 
Antycypacja dziedzin gospodarki turystycznej o największych i najmniejszych perspektywach rozwoju. 
28 Dane szacunkowe na podstawie Bazy Danych DOT znajdują się tam wszystkie muzea, większość 
kluczowych atrakcji turystyki kulturowej, aktywnej itd w regionie.  Baza była wykorzystywana w procesie 
tworzenia Systemu Certyfikacji Produktów Turystycznych Dolnego Śląska zadanie realizowane w 2010 roku 
przy współfinansowaniu UMWD, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz DOT, jak również w badaniach 
służących realizacji I etapu niniejszego projektu 
29 GUS 2011 stan na 20.08.2011r.  
30 GUS 2011 stan na 20.08.2011r.  
31 Dane szacunkowe według posiadanej bazy danych ARLEG skonfrontowanych z danymi GUS baza 
wykorzystywana była również w badaniach służących realizacji I etapu niniejszego projektu  
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5. Sektor organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów /podgrupa populacji 

badanej 687 podmiotów - zatem badaniami zostało objęte 1,9 % podgrupy badanej/32. 

6. Sektor organizacji i stowarzyszeń turystycznych /podgrupa populacji badanej ok. 29 

podmiotów - zatem badaniami zostało objęte 44, 8% podgrupy badanej/33. 

7. Sektor informacji turystycznej /podgrupa populacji badanej 37 podmiotów - zatem 

badaniami zostało objęte 35 % podgrupy badanej/34. 

8. Sektor promocji turystycznej /podgrupa populacji badanej /23/ podmiotów, które uzyskały 

dofinansowanie w ramach działania 6.5. promocja oraz instytucje z rynku zajmujące się 

promocją: komercyjne stowarzyszenia promocji, agencje promocji, portale promocyjne 

działające w regionie /zatem badaniami zostało objęte 56,5 % podgrupy badanej/35. 

Wywiady telefoniczne zostaną przeprowadzane w dniu pracy (funkcjonowania) danego 

podmiotu z grupy respondentów w systemie CATI z zastosowaniem kwestionariusza 

ankietowego sporządzonego w programie MS Excel. Ankieter podczas wywiadu 

telefonicznego będzie równocześnie wprowadzał uzyskane informacje do w/w programu. 

W przypadku pytań półotwartych zostanie wpisana odpowiedź udzielona przez respondenta 

i przeanalizowana (w celach statystyczno-analitycznych zostanie przygotowane odrębne 

zestawienie z próbą agregowania zbieżnych odpowiedzi na pytania ankietowe). 

Zastosowano pytania zamknięte i półotwarte. Zastosowany tryb wprowadzania rekordów do 

arkusza Excel był testowany w badaniach prowadzonych na potrzeby innych raportów 

zleconych przez UMWD - wykazanych w przypisie nr 1 i nie wywoływał problemów 

z agregacją danych statystycznych. 

Badanie będzie przebiegać w dwóch następujących po sobie turach: badanie próbne 

obejmie 33 respondentów36, tj. 33,3% próby, co zapewnia reprezentatywność i ograniczenie 

                                            
32 Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników turystycznych (stan na 20.08.2011r.) 
33 Szacunki na podstawie baz danych DOT w podgrupie znajdują się jednostki które wśród swoich celów 
głównych działalności mają działania w polu turystyki: Lokalne Organizacje Turystyczne/8/, Stowarzyszenia 
LGD /19/, DIT /1/, Stowarzyszenie Promocji Dolnego Śląska /1/   
34 Punkty informacji turystycznej objęte systemem kategoryzacji punktów it na Dolnym Śląsku prowadzonej 
przez DOT wg wytycznych POT 
35 Dane według wyników naborów wniosków do realizacji projektów w dziedzinie promocji Działanie 
6 Turystyka RPO Dolny Śląsk, Wyniki naborów konkurs 36/K/6.5./2009 
36 Badanie próbne obejmie wszystkie podgrupy badawcze po 4 respondentów, a w przypadku obiektów 
noclegowych będzie to 5 respondentów 
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błędu statystycznego (następnie ewentualne korekty treści ankiety i metodologii w wyniku 

przeprowadzonego testowania), badanie właściwe 77 respondentów37.  

 

Podział próby  
W celu uzyskania reprezentatywności badań losowo38 wytypowano po 13 podmiotów z 

poszczególnych sektorów gospodarki turystycznej w regionie według kategorii podanych 

poniżej. Zastosowano równy podział próby pomiędzy 8 grup respondentów, bowiem przy 

podziale proporcjonalnym podgrupy badawcze mniej liczne byłyby w zbyt niskim stopniu 

reprezentowane, co znacznie obniżyłoby reprezentatywność wyników w tych podgrupach.  

1. Gestorzy atrakcji turystycznych regionu (wg typów produktów turystycznych 

wskazanych w pytaniu 2.1 ankiety A badania 6A w celu weryfikacji tez i korelacji 

uzyskanych danych). Podział próby w tabeli poniżej. 

Tabela 1. Podział próby według kategorii atrakcji turystycznych.39  
Kategoria atrakcji turystycznej Ilość wywiadów 

Muzea 2 
parki rozrywki 2 

ośrodki narciarskie 2 
trasy podziemne 2 

Twierdze 2 
pałace i zamki 3 

Razem 13 
Źródło: Opracowanie własne.  
 

2. Obiekty noclegowe (wg zasad jak do grupy respondentów nr 1 oraz w podziale na 

typy obiektów analogicznie jak badaniu 6A Komponent B, Tabela 2) w celu weryfikacji 

tez i korelacji uzyskanych danych. Obiekty będą losowane z listy obiektów 

noclegowych, która była wykorzystywana w badaniach realizowanych przez ARLEG 

S.A. w ramach realizacji I etapu niniejszego projektu.  

                                            
37 Badanie obejmie brakującą ilość respondentów  w próbie według charakterystyk z tabel 1 do 3 
38 W losowaniu brane będzie pod uwagę głównie jedno kryterium: przynależność do subregionu, w miarę 
możliwości w danej podgrupie badawczej reprezentowane będą wszystkie subregiony /13/. 
39 Reprezentowane  będą wszystkie produkty turystyki  wskazane jako kluczowe w Programie Rozwoju 
Turystyki Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 jak również w  Aktualizacji tegoż Programu to jest  
kulturowej, aktywnej, weekendowej i tranzytowej. W pytaniu 2.1. ankiety badań 6A badane jest również  ujęcie 
produktów turystyki biznesowej i wiejskiej na stronach WWW samorządu terytorialnego. Należy zaznaczyć iż 
wskazane w tabeli atrakcje turystyczne są często elementami szerszych pakietów w tych kategoriach 
produktowych  czyli turystyki wiejskiej oraz biznesowej.   
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Tabela 1. Podział próby regionalnej obiektów noclegowych. 
Kategoria obiektu noclegowego Procent bazy 

regionu 
Ilość wywiadów 

kwestionariuszowych 
Hotel /od * do ***** według ich liczby, 
liczba  ankiet proporcjonalna do liczby 

obiektów w danych kategoriach na 
podstawie statystyk GUS i korelacji z 
bazą obiektów skategoryzowanych w 

ewidencji UMWD 

27,5% 4 

Motel40 0,8% 0 
Pensjonat 8,0% 1 

Inne obiekty hotelowe 13,6% 2 
Domy wycieczkowe 0,7% 0 

Schroniska 1,8% 0 
Schroniska młodzieżowe 3,0% 1 

Ośrodki wczasowe 14,3% 2 
Ośrodki kolonijne 1,2% 0 

Ośrodki Szkoleniowo – wypoczynkowe 5,9% 1 
Hostele41 1,8% 0 

Domy Pracy Twórczej 0,6% 0 
Zespoły Domków turystycznych 1,4% 0 

Kempingi 1,4% 0 
Pola Biwakowe 0,6% 0 

Zakłady uzdrowiskowe 1,7% 0 
Pozostałe obiekty niesklasyfikowane 12,8% 2 

Razem 100 % 13 
Źródło: Opracowanie własne.  
 

3. Obiekty gastronomiczne. 
Wylosowane zostaną firmy po jednej z każdego z subregionów.  
 
Tabela 3 podział próby obiektów gastronomicznych.  

Kategoria obiektu według GUS Ilość wywiadów 
Restauracja 5 

Kawiarnia, cukiernia 5 
Bar 3 

Razem 13 
Źródło: Opracowanie własne.  
 

4. Sektor transportu turystycznego (dobór z bazy danych ARR ARLEG S.A. 

wykorzystywanej w badaniach realizowanych w I etapie realizacji projektu). Każdy 

z subregionów będzie reprezentowany przez 1 respondenta).42 

                                            
40 Ta i kategorie Domy wycieczkowe, schroniska, itd. nie zostały wytypowane do badania z powodu niewielkiej 
liczebności w strukturze populacji badanej.  
41 Kategoria hostel powstała w obiegu rynkowym i nie jest kategorią wynikającą z obowiązującej Ustawy o 
usługach turystycznych, zatem nie jest to obiekt skategoryzowany, choć należy zaznaczyć, iż kategoria 
hostel pojawia się w statystyce GUS. 
42 Dobór z listy według bazy danych z podpunktu wielkość próby   
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5. Sektor organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów (dobór z listy 

podmiotów w rejestrze WT UMWD posiadających ustawowe zezwolenia oraz 

podmiotów skupionych w Dolnośląskiej Izbie Turystycznej, ankietowani będą zarówno 

touroperatorzy, agenci, jak i pośrednicy turystyczni). 

6. Sektor organizacji i stowarzyszeń turystycznych (dobór z listy według bazy danych 

z podpunktu wielkość próby) po 1 jednostce reprezentującej z  subregionu). 

7. Sektor informacji turystycznej (dobór z listy podmiotów skategoryzowanych przez 

POT-DOT, co gwarantuje wybór podmiotów reprezentatywnych dla systemu IT oraz 

jakość badania). 

8. Sektor promocji turystycznej (dobór z listy podmiotów, które otrzymały dotacje z RPO 

6.5 na działania promocyjne oraz instytucje z rynku zajmujące się promocją: 

komercyjne stowarzyszenia promocji, agencje promocji, portale promocyjne 

działające w regionie)43. 

 

Kryterium doboru respondentów: 
Przewiduje się dodatkowe kryterium doboru respondentów (poza wskazanymi powyżej) 

w postaci: 

- pozyskania podmiotów z istniejących regionalnych systemów rekomendacji i certyfikacji 

podmiotów rynku turystycznego /dotyczy to podgrupy gestorów atrakcji turystycznych oraz 

obiektów noclegowych, a także punktów IT/ oraz instytucji zrzeszających tego typu 

podmioty /np. w przypadku podgrupy biur podróży/, – co pozwoli na wyselekcjonowanie 

podmiotów zapewniając wysoką rzetelność otrzymanych odpowiedzi, a tym samym 

reprezentatywnych danych, 

- rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej na terenie regionu44. 

 

Narzędzie badawcze: 
Formularze ankietowe zostały opracowane w pliku Excel. Wszystkie kwestionariusze będą 

realizowane w systemie CATI. Ankieterzy na bieżąco będą wprowadzali wywiady 

                                            
43 Dane według wyników naborów wniosków do realizacji projektów w dziedzinie promocji Działanie 6.5. 
Turystyka RPO Dolny Śląsk, konkurs 36/K/6.5./2009 
44 Zostanie to zweryfikowane w oparciu o adres siedziby oraz badanie internetowe  
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w przygotowany plik Excel według wzoru kwestionariusza ankietowego, gdzie 1 oznacza 

zaznaczenie odpowiedzi. 

W przypadku pytań półotwartych zostanie wpisana odpowiedź udzielona przez respondenta 

i przeanalizowana (w celach statystyczno-analitycznych zostanie przygotowane odrębne 

zestawienie z próbą agregowania zbieżnych odpowiedzi na pytania ankietowe). 

Zastosowano pytania zamknięte i półotwarte.  Zastosowany tryb wprowadzania rekordów 

do arkusza Excel był testowany w badaniach prowadzonych na potrzeby innych raportów 

zleconych przez UMWD - wykazanych w przypisie nr 1 i nie wywoływał problemów 

z agregacją danych statystycznych. 
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Załącznik 2. Kwestionariusz ankietowy. 
Ankieter                Numer Ankiety.:      Sektor Turystyczny                   Data Badania.:           

 
1. Czy korzystaliście Państwo ze środków POKL na szkolenie swoich pracowników? 
tak      nie   

Jeśli tak: 

jakie to były szkolenia?……………………………………………………………………………… 

W którym priorytecie ? 

ile osób zostało przeszkolonych?........................................................................................... 

W tym kobiet ?....................................................................................................................... 

 

2. Czy zamierzacie Państwo szkolić swoich pracowników? 
tak      nie   

Jeśli tak: 

jakie to będą szkolenia? ……………………………………………………………………………. 

ile osób chcielibyście Państwo przeszkolić ?......................................................................... 

W tym kobiet ?....................................................................................................................... 

3. Czy zamierzacie korzystać ze szkoleń finansowanych z POKL, jeśli była by taka 
możliwość? 

tak      nie      w jakim terminie      ……………..miesiąc/rok 

a. Czy zamierzacie korzystać Państwo ze szkoleń w następujących 
specjalnościach? 

• marketing i sprzedaż      tak      nie   
• zarządzanie w turystyce     tak      nie   
• zarządzanie jakością     tak      nie   
• pozyskiwanie i obsługa funduszy europejskich  tak      nie   
• promocja & PR w turystyce    tak      nie   
• e – marketing w turystyce     tak      nie   
• badania marketingowe     tak      nie   
• marketing miejsc      tak      nie   
• obsługa ruchu turystycznego      tak      nie   
• agromanadżer (technik turystyki wiejskiej)  tak      nie   
• systemy ICT(komunikacji z klientem przez Internet)  tak      nie   
• systemy rezerwacyjne w turystyce   tak      nie   
• przewodnik turystyczny     tak      nie   
• pracownik biura podróży     tak      nie   
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• animator turystyczny     tak      nie    
• kucharz       tak      nie   
• barman, kelner      tak      nie   
• recepcjonista      tak      nie   
• informator turystyczny     tak      nie   
• instruktor jazdy konnej      tak      nie   
• organizator mega imprez i w sektorze MICE  tak      nie   
• inne, jakie? …………………………………………………………….…………………… 

ile osób chcielibyście Państwo przeszkolić ?....................................................................... 

W tym kobiet ?..................................................................................................................... 

4. Czy zamierzacie Państwo szkolić pracowników w zakresie rozwoju posiadanych przez 
nich umiejętności technicznych (związanych z wykonywanymi przez nich codziennymi 
czynnościami zawodowymi)? 

tak      nie    w jakim terminie     ………………….miesiąc/rok.  

jakie to były by szkolenia:……………………………………………………………….………… 

ile osób chcielibyście Państwo przeszkolić ?....................................................................... 

W tym kobiet ?..................................................................................................................... 

5. Czy zamierzacie Państwo szkolić pracowników w zakresie rozwoju posiadanych przez 
nich umiejętności interpersonalnych (komunikacji międzyludzkiej), tj.: 
• znajomość języków obcych     tak      nie   
• jakich? ……………………………………………………………………..……………….. 
• techniki bezpośredniej obsługi klienta     tak      nie   
• techniki prowadzenie rozmowy telefonicznej z klientem  tak      nie   
• radzenie sobie z trudnym klientem    tak      nie   
• umiejętność pracy w zespole     tak      nie   
• inne? 

………………………………………………………………………………………………. 
w jakim terminie     ………………….miesiąc/rok. 

ile osób chcielibyście Państwo przeszkolić ?...................................................................... 

W tym kobiet ?.................................................................................................................... 

6. Które specjalności  wydają się Państwu kluczowe pod kątem obsługi imprezy EURO 
2012: 
• marketing i sprzedaż      tak      nie   
• zarządzanie w turystyce     tak      nie   
• zarządzanie jakością     tak      nie   
• pozyskiwanie i obsługa funduszy europejskich  tak      nie   
• promocja & PR w turystyce    tak      nie   
• e – marketing w turystyce     tak      nie   
• badania marketingowe     tak      nie   
• marketing miejsc      tak      nie   
• obsługa ruchu turystycznego      tak      nie   
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• agromanadżer      tak      nie   
• systemy ICT(komunikacji z klientem przez Internet)  tak      nie   
• systemy rezerwacyjne w turystyce   tak      nie   
• przewodnik turystyczny     tak      nie   
• pracownik biura podróży     tak      nie   
• animator turystyczny     tak      nie    
• kucharz       tak      nie   
• barman, kelner      tak      nie   
• recepcjonista      tak      nie   
• informator turystyczny     tak      nie   
• instruktor jazdy konnej      tak      nie   
• inne, jakie? …………………………………………………………….…………………… 

 

Metryczka 
8.. Dane Firmy  

Ilu pracowników zatrudnionych jest w państwa firmie? ……………W tym kobiety? ………… 

Ile osób to kadra zarządzająca? …………………………. W tym kobiety? …………….……… 

Ile osób to kadra obsługi klienta? ……………………….. W tym kobiety? …………….……… 

Ile osób to kadra  o wykształceniu kierunkowym turystycznym: 

wyższym ………………..w tym kobiety? …………….. 

średnim, zawodowym …………w tym kobiety?..................  

Forma prawna działalności……………………………………. 

Status Przedsiębiorstwa to: 

Mikro                  

Małe                             

Średnie                 

Duże                

Numer telefonu ……………………………………………………………………………………….. 

Adres…………………………………………………………………………………………………… 

Adres własnej strony internetowej………………………………………………………….………. 
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Załącznik 3. Zestawienie wyników przeprowadzonego badania. 

 

Gestorzy 
Atrakcji 

Turystycznych
Obiekty 

noclegowe 
Obikety 

gastronomiczne
Sektor 

transportu 
turystycznego

Sektor 
organizatorów 

turystyki, 
pośredników 
turystycznych 

i agentów 

Sektor 
organizacji i 

stowarzyszeń 
turystycznych

Sektor 
informacji 

turystycznej

Sektor 
promocji 

turystycznej
Wszystkie sektory razem 

1. Czy korzystaliście Państwo ze środków POKL na szkolenie swoich pracowników? 

Tak 23,1% 15,4% 7,7% 15,4% 21,4% 38,5% 7,7% 50,0% 21,0% 
Nie 76,9% 84,6% 92,3% 84,6% 78,6% 61,5% 92,3% 50,0% 79,0% 

2. Czy zamierzacie Państwo szkolić swoich pracowników? 

Tak 92,3% 100,0% 46,2% 100,0% 53,8% 100,0% 100,0% 100,0% 86,1% 
Nie 7,7% 0,0% 53,8% 0,0% 46,2% 0,0% 0,0% 0,0% 13,9% 

3. Czy zamierzacie korzystać ze szkoleń finansowanych z POKL, jeśli była by taka możliwość? 

Tak 92,3% 92,3% 46,2% 23,1% 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 75,5% 
Nie 7,7% 7,7% 53,8% 76,9% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 24,5% 

3a. Czy zamierzacie korzystać Państwo ze szkoleń w następujących specjalnościach? 

• marketing 
i sprzedaż 6,4% 18,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 4,7% 0,9% 4,8% 

• 
zarządzanie 
w turystyce 

10,6% 10,4% 0,0% 0,0% 15,4% 7,9% 3,5% 7,5% 7,7% 
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Gestorzy 
Atrakcji 

Turystycznych 
Obiekty 

noclegowe
Obiekty 

gastronomiczne
Sektor 

transportu 
turystycznego 

Sektor 
organizatorów 

turystyki, 
pośredników 

turystycznych i 
agentów 

Sektor 
organizacji i 

stowarzyszeń 
turystycznych 

Sektor 
informacji 

turystycznej 

Sektor 
promocji 

turystycznej 
Wszystkie sektory razem 

• zarządzanie, 
jakością 4,3% 4,2% 0,0% 0,0% 15,4% 2,6% 0,0% 9,3% 4,8% 

• pozyskiwanie i 
obsługa funduszy 

europejskich 
2,1% 2,1% 0,0% 0,0% 7,7% 10,5% 8,2% 11,2% 8,0% 

• promocja & PR 
w turystyce 8,5% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 11,8% 11,8% 10,3% 9,3% 

• e – marketing w 
turystyce 2,1% 2,1% 0,0% 0,0% 7,7% 6,6% 7,1% 8,4% 6,1% 

• badania 
marketingowe 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 0,0% 3,7% 1,9% 

• marketing miejsc 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,9% 4,7% 3,7% 4,3% 
• obsługa ruchu 
turystycznego 19,1% 16,7% 0,0% 0,0% 7,7% 9,2% 12,9% 6,5% 11,4% 

• agromanadżer 
(technik turystyki 

wiejskiej) 
2,1% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 1,2% 1,9% 2,7% 

• systemy 
ICT(komunikacji z 

klientem przez 
Internet) 

6,4% 6,3% 0,0% 0,0% 7,7% 1,3% 4,7% 8,4% 5,6% 

• systemy 
rezerwacyjne w 

turystyce 
0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 3,5% 1,9% 1,9% 

• przewodnik 
turystyczny 10,6% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 6,6% 9,4% 9,3% 7,7% 
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Gestorzy 
Atrakcji 

Turystycznych 
Obiekty 

noclegowe 
Obiekty 

gastronomiczne
Sektor 

transportu 
turystycznego 

Sektor 
organizatorów 

turystyki, 
pośredników 

turystycznych i 
agentów 

Sektor 
organizacji i 

stowarzyszeń 
turystycznych 

Sektor 
informacji 

turystycznej 

Sektor 
promocji 

turystycznej 
Wszystkie sektory razem 

• pracownik 
biura podróży 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 2,6% 1,2% 0,0% 1,1% 

• animator 
turystyczny 10,6% 2,1% 0,0% 0,0% 7,7% 7,9% 7,1% 2,8% 5,9% 

• kucharz 4,3% 10,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,2% 0,0% 2,4% 
• barman, 

kelner 4,3% 10,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,2% 0,0% 2,4% 

• recepcjonista 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 
• informator 
turystyczny 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,9% 12,9% 9,3% 6,6% 

• instruktor 
jazdy konnej 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 1,2% 0,0% 0,8% 

• organizator 
mega imprez i 

w sektorze 
MICE 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 6,6% 3,5% 4,7% 3,7% 

* inne 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

4. Czy zamierzacie Państwo szkolić pracowników w zakresie rozwoju posiadanych przez nich umiejętności technicznych (związanych z wykonywanymi przez 
nich codziennymi czynnościami zawodowymi)? 

Tak 15,4% 30,8% 15,4% 7,7% 12,5% 25,0% 25,0% 76,9% 26,8% 
Nie 84,6% 69,2% 84,6% 92,3% 87,5% 75,0% 75,0% 23,1% 73,2% 

5. Czy zamierzacie Państwo szkolić pracowników w zakresie rozwoju posiadanych przez nich umiejętności interpersonalnych (komunikacji międzyludzkiej), tj.: 
• znajomość 

języków obcych 0,52 52,2% 42,9% 100,0% 60,0% 52,0% 57,1% 26,3% 46,6% 

• techniki 
bezpośredniej 
obsługi klienta 

0,24 17,4% 57,1% 0,0% 20,0% 12,0% 9,5% 18,4% 18,5% 
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Gestorzy 
Atrakcji 

Turystycznych 

Obiekty 
noclegow

e 
Obiekty 

gastronomiczne 
Sektor 

transportu 
turystycznego 

Sektor 
organizatorów 

turystyki, 
pośredników 

turystycznych i 
agentów 

Sektor 
organizacji i 

stowarzyszeń 
turystycznych 

Sektor 
informacji 

turystycznej 

Sektor 
promocji 

turystyczne
j 

Wszystkie sektory 
razem 

• techniki 
prowadzenie 

rozmowy 
telefonicznej z 

klientem 

0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,0% 4,8% 15,8% 6,8% 

• radzenie 
sobie z 
trudnym 
klientem 

0,16 8,7% 0,0% 0,0% 20,0% 12,0% 23,8% 18,4% 15,1% 

• umiejętność 
pracy w 
zespole 

0,08 21,7% 0,0% 0,0% 0,0% 12,0% 4,8% 21,1% 13,0% 

inne 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

6. Które specjalności  wydają się Państwu kluczowe pod kątem obsługi imprezy EURO 2012: 

• marketing i 
sprzedaż 8,5% 9,7% 9,1% 50,0% 0,0% 5,7% 4,5% 5,3% 7,1% 

• zarządzanie w 
turystyce 4,9% 4,8% 9,1% 8,3% 8,2% 4,3% 1,5% 8,0% 5,6% 

• zarządzanie 
jakością 7,3% 8,1% 0,0% 0,0% 14,3% 5,7% 6,1% 7,1% 7,3% 

• pozyskiwanie i 
obsługa 
funduszy 

europejskich 

0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 6,1% 2,9% 4,5% 4,4% 3,0% 

• promocja & 
PR w turystyce 7,3% 6,5% 27,3% 8,3% 2,0% 14,3% 13,6% 9,7% 9,7% 

• e – marketing 
w turystyce 1,2% 1,6% 0,0% 0,0% 2,0% 4,3% 4,5% 7,1% 3,7% 
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Gestorzy 
Atrakcji 

Turystycznych 

Obiekty 
noclegow

e 
Obiekty 

gastronomiczne 
Sektor 

transportu 
turystycznego 

Sektor 
organizatorów 

turystyki, 
pośredników 

turystycznych i 
agentów 

Sektor 
organizacji i 

stowarzyszeń 
turystycznych 

Sektor 
informacji 

turystycznej 

Sektor 
promocji 

turystyczne
j 

Wszystkie sektory 
razem 

• badania 
marketingowe 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 3,5% 1,5% 

• marketing 
miejsc 8,5% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 12,9% 9,1% 4,4% 6,7% 

• obsługa ruchu 
turystycznego 13,4% 14,5% 27,3% 25,0% 12,2% 14,3% 18,2% 9,7% 14,0% 

• agromanadżer 
(technik 
turystyki 
wiejskiej) 

0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 4,1% 1,4% 0,0% 1,8% 1,3% 

• systemy 
ICT(komunikacj

i z klientem 
przez Internet) 

7,3% 4,8% 0,0% 0,0% 16,3% 2,9% 3,0% 8,0% 6,5% 

• systemy 
rezerwacyjne w 

turystyce 
1,2% 1,6% 9,1% 0,0% 16,3% 2,9% 1,5% 8,0% 4,9% 

• przewodnik 
turystyczny 9,8% 3,2% 9,1% 0,0% 2,0% 4,3% 12,1% 8,8% 7,1% 

• pracownik 
biura podróży 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% 1,4% 1,5% 0,9% 1,3% 

• animator 
turystyczny 7,3% 3,2% 0,0% 0,0% 8,2% 7,1% 4,5% 5,3% 5,6% 

• kucharz 4,9% 9,7% 0,0% 0,0% 4,1% 2,9% 1,5% 0,0% 3,2% 
• barman, 

kelner 4,9% 8,1% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 1,5% 0,0% 2,6% 

• recepcjonista 4,9% 11,3% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 1,5% 0,0% 3,0% 
• informator 
turystyczny 6,1% 3,2% 9,1% 8,3% 0,0% 4,3% 10,6% 8,0% 6,0% 
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Gestorzy 
Atrakcji 

Turystycznych 

Obiekty 
noclegow

e 
Obiekty 

gastronomiczne 
Sektor 

transportu 
turystycznego 

Sektor 
organizatorów 

turystyki, 
pośredników 

turystycznych i 
agentów 

Sektor 
organizacji i 

stowarzyszeń 
turystycznych 

Sektor 
informacji 

turystycznej 

Sektor 
promocji 

turystyczne
j 

Wszystkie sektory 
razem 

• instruktor 
jazdy konnej 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Inne 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań przeprowadzonych w dniach 01.-08.08.2011r. Metodologia badania została przedstawiona w załączniku 1 (s.57) 
i 2 (s.64). Kolorem niebieskim oznaczono najwyższy wynik w danej kategorii. 
 



  
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Projekt pn. ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012”  
POKL.08.01.04-02-001/09” 

 

73 
 

Załącznik 4. Katalog typów i szczegółowych programów merytorycznych 
szkolenia kadr turystycznych ze wskazaniem kluczowych typów nowych 
zawodów i specjalizacji turystycznych wynikających z popytu rynku 
turystycznego i regionalnej gospodarki turystycznej w kontekście 
Mistrzostw Europy 2012. 

 

Poniżej zaproponowano autorskie programy merytoryczne szkoleń kadr turystycznych 

dla nowych zawodów i specjalizacji turystycznych oczekiwanych przez rynek turystyczny, tj. 

dla: 

• animator turystyki, 

• agromenadżer. 

• area coach, 

• concergie, 

• barista, 

• informator turystyczny,  

• instruktor jazdy konnej, 

• obsługa ruchu turystycznego,   

• organizator mega imprez i w sektorze MICE, 

• pamiątkarz i wytwórca produktu lokalnego,   

• pracownik biura podróży, 

• recepcjonista. 

Każde szkolenie składa z bloków tematycznych, których ilość jest uwarunkowana od 

specyfiki danego zawodu/specjalizacji. Dla każdego proponowanego nowego 

zawodu/specjalizacji zostały sformułowane umiejętności kluczowe45 i praktyczne, które 

                                            
45 Zgodnie z dokumentem „Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie Europejskie Ramy 
Odniesienia” (załącznik do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia  2006 r. w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej z dnia 30 grudnia 2006  r./L394.) s. 3 dostępnego na stronie 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_pl.pdf,  pod pojęciem kompetencji 
kluczowych rozumie się „połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji” i są to: 
 „1)  porozumiewanie się w języku ojczystym; 
2)  porozumiewanie się w językach obcych; 
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absolwent nabędzie w drodze szkolenia. Przy formułowaniu danych umiejętności kierowano 

się wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ofertami rynku pracy ( patrz Tabela 

nr 4 – badanie portali pracy www.wp.pl, www.praca.pl, jobrapido.pl, www.gazeta.praca.pl, 

stan na dzień 16.08.2011 r.). 

Każde szkolenie zakończone zostanie podsumowaniem uzyskanej wiedzy (np. w formie 

testu zamkniętego) i uzyskaniem certyfikatu. 

 

 
 
 
 

PROGRAMY SZKOLEŃ 

                                                                                                                                                   
3)  kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 
4)  kompetencje informatyczne; 
5)  umiejętność uczenia się; 
6)  kompetencje społeczne i obywatelskie; 
7)  inicjatywność i przedsiębiorczość; 
8)  świadomość i ekspresja kulturalna.” 
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Tabela 11. Program merytorycznych szkolenia – Animator turystyki. 
 

ANIMATOR TURYSTYKI  

Umiejętności kluczowe  

nabycie/wzrost umiejętności komunikacyjnych w kontaktach interpersonalnych,  

wzrost umiejętności porozumienia się językiem obcym.  

Umiejętności praktyczne  

nabycie wiedzy z zakresu psychologii pracy z grupą;   

 nabycie wiedzy na temat różnych rodzajów gier i zabaw dla wszystkich grup wiekowych;   

nabycie wiedzy z zakresu zasad pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi;   

nabycie wiedzy na temat podstaw organizacji i planowania czasu wolnego,  

nabycie wiedzy z zakresu zasad opracowywania programu animacji dla obiektu,  

nabycie wiedzy z zakres podstaw marketingu turystycznego.   

ZAKRES TEMATYCZNY (wykłady i ćwiczenia) Godziny 

1 Animator – zagadnienia podstawowe (definicje, cechy osobowościowe, społeczno-
zawodowe i kompetencyjne,  relacjom animatorów ze społecznością lokalną 

2 

2 Podstawy psychologii społecznej. Psychologia w pracy animatora  2 

3  Podstawy komunikacji społecznej.  2 

4  Komunikacja i autoprezentacja (komunikacja niewerbalna i werbalna, 
autoprezentacja, ekspresja, wystąpienia publiczne, formy i sposoby komunikacji z 
grupą) 

4 

5 Negocjacje i techniki negocjacji 2 

6 Doradztwo turystyczne 6 

7 Zagadnienia bezpieczeństwa i prawa turystycznego (w tym d/t imprez masowych)  3 

8 Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach (zajęcia praktyczne) 3 

9 Przemysł turystyczny w Polsce i regionie 2 

10 Geografia turystyczna Śląska 8 

11 Systemy informatyczne w turystyce, techniki informatyczne wykorzystywane w 
animacji 

4 

12 Kultura i sztuka (w tym dziedzictwo Śląska). Turystyka kulturowa w regionie. 12 

13  Architektura Śląska ( w tym dziedzictwo poprzemysłowe) 10 

14 Zagadnienia stosowanej techniki i technologii w obiektach dziedzictwa 
poprzemysłowego Śląska (w tym wizyty studyjne w obiektach – 3 wycieczki x 8 godz) 

6 (24) 

15 Animacja czasu wolnego (założenia animacji, grupy docelowe animacji) 4 

16 Obsługa grup niszowych-specjalistycznych (podróży motywacyjnych i pakietów 
incentive –tours, obsługi grup typu VIP i study-tours, obsługi osób 
niepełnosprawnych, obsługi dzieci) 

12 
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17 Organizacja i prowadzenie imprez oraz zajęć integracyjnych, zajęcia praktyczne 6 

18 Praktyczna nauka konferansjerki, praca z mikrofonem 2 

 Ogółem 112 

 Opcjonalnie  

19 Specjalistyczny język obcy – 20h (wg grup strategicznych na rynku śląskim ) oraz 
dodatkowo 100 godzin w formie e – learning ( stworzenie profesjonalnej platformy 
 e - learningowej ) – zakres wsparcia eksperckiego do odrębnych uzgodnień 

20  
(100) 

Łącznie 132 
212 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 12. Program merytorycznych szkolenia – Area coach. 
 

AREA COACH 

Umiejętności kluczowe  

- podniesienie/nabycie umiejętności organizowania, planowania,  

- nabycie umiejętności przywódczych, szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, 

- wzrost umiejętności komunikacyjnych w kontaktach interpersonalnych, pracy w zespole, 

- wzrost umiejętności porozumienia się językiem obcym.  

Umiejętności praktyczne  

nabycie i doskonalenie umiejętności zarządzania firmą, diagnozy i reakcji na zagrożenia rozwoju 
przedsiębiorstwa 
nabycie umiejętności z zakresu zarządzania, negocjacji,  

nabycie umiejętności dotyczących branży turystycznej w regionie (hotele, restauracje) 

ZAKRES TEMATYCZNY (wykłady i ćwiczenia) Godziny 

1 Rynek turystyczny, (podstawowe pojęcia, trendy i tendencje). 4 

2 Topografia zakładu, miejscowości i okolicy. 4 

3 Branża hotelarsko-gastronomiczna. 4 

4 Zarządzanie małą i średnią firmą. 8 

5 Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 8 

6 Strategie konkurencji rozwoju przedsiębiorstwa. 8 

7 Pozyskiwanie partnerów do  współpracy. 6 

8 Ocena efektywności przedsiębiorstwa. 6 

9 Zarządzanie zasobami ludzkimi - skuteczny system informacyjny, 
motywacyjny. 

6 

10 Negocjacje handlowe. 6 

11 Zasady marketingu i public relations. 6 

12 Marketing wewnątrz przedsiębiorstwa. 6 

13 Zasady przygotowywania i przedstawiania raportów. 4 

14 Zasady windykacji należności. 4 

15 Interpersonalna komunikacja językowa. 4 

16 Język angielski w branży turystycznej. 32 

Łącznie  116 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 13. Program merytorycznych szkolenia – Agromenadżer. 
 

AGROMENADŻER 

Umiejętności kluczowe  

wzrost kompetencji inicjatywnych i przedsiębiorczych,  

wzrost umiejętności obsługi turysty,  

wzrost kompetencji informatycznych,  

nabycie/wzrost umiejętności porozumienia się językiem obcym.  

Umiejętności praktyczne  

nabycie wiedzy z zakresu turystyki wiejskiej,  

nabycie wiedzy z zakres podstaw zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu turystycznego. 

nabycie wiedzy z zakresu negocjacji, obsługi komutera, prowadzenia strony internetowej, 

ZAKRES TEMATYCZNY (wykłady i ćwiczenia) Godziny 

1  Podstawy turystyki wiejskiej. 4 

2 Obsługa ruchu turystycznego. 4 

3 Organizacja usług noclegowych. 4 

4 Obsługa gastronomiczna  turystów. 4 

5 Produkcja roślinna. 12 

6 Produkcja zwierzęca. 12 

7 Zarządzanie przedsiębiorstwem. 6 

8 Marketing turystyczny. 6 

9 Negocjacje i techniki negocjacji. 8 

10 Umowy prawne, ubezpieczenia. 4 

11 Obsługa komputera i urządzeń preferencyjnych. 12 

12 Wykorzystanie Internetu (strona internetowa, email, ). 12 

13 Język angielski w branży turystycznej. 32 

Łącznie 120 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 14. Program merytorycznych szkolenia – Barista. 
 

BARISTA 

Umiejętności kluczowe  

nabycie umiejętności parzenia kawy rożnego gatunku,   

nabycie umiejętności serwowania napojów kawowych,  

wzrost umiejętności porozumienia się językiem obcym.  

   

Umiejętności praktyczne  

nabycie wiedzy na temat gatunków kawy.  

nabycie wiedzy z obsługi ekspresów, młynka.   

nabycie wiedzy na temat parzenia kawy i poszczególnych etapach jej parzenia (mielenie kawy, 
poziomowanie kawy, techniki ubijania kawy, techniki spieniania mleka). 

nabycie wiedzy z zakresu obsługi klienta.  

ZAKRES TEMATYCZNY (wykłady i ćwiczenia) Godziny 

1 Podstawowe zagadnienia. 4 

2 Rodzaje kawy  8 

3 etapy zaparzania kawy 8 

4 Obsługa młynków do kawy. 8 

5 Obsługa ekspresów do kawy 8 

6 Obsługa klienta 4 

7 Język angielski w branży turystycznej. 32 

Łącznie  72 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 15. Program merytorycznych szkolenia – Concergie. 
CONCERGIE – osobisty asystent  

Umiejętności kluczowe  

nabycie/wzrost umiejętności komunikacyjnych w kontaktach interpersonalnych,  

podniesienie umiejętności organizacji czasu i przestrzeni,  

wzrost umiejętności porozumienia się językiem obcym.  

Umiejętności praktyczne  

nabycie umiejętności profesjonalnej obsługi klienta,   

nabycie/ pogłębienie wiedzy z etykiety, Savoir vivre.  

nabycie umiejętności korzystania z różnych kanałów komunikacyjnych i informacyjnych (telefon, faks, 
Internet, e-mail) oraz podstaw marketingu. 

ZAKRES TEMATYCZNY (wykłady i ćwiczenia) Godziny 

1 Usługi Concierge. 4 
2 Rodzaje usług Concierge. 4 

3 Zasoby Concierge. 4 

4 Concierge wizytówką hotelu. 2 

5 Profesjonalne standardy w obsłudze Gości hotelowych. 6 

6 Podstawy marketingu w turystyce. 6 

7 Obsługa klienta, gościa. 8 

8 Kluczowe zasady prowadzenia rozmów z Gośćmi. 8 

9 Nawiązywanie i budowanie pozytywnej i trwałej relacji z klientem. 8 

10 Etyka i etykieta w biznesie. 4 

11 Obsługa kanałów komunikacyjnych. 8 

12 Organizacja podróży, zarówno służbowych, jak i prywatnych (rezerwacje 
biletów i hoteli). 

12 

13 Rezerwacja różnego rodzaju biletów (kino, koncert, teatr). 12 

14 Sprawy nagłe i pilne. 12 

15 Język angielski w branży turystycznej (konwersacja, negocjacje). 32 

Łącznie  130 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 16. Program merytorycznych szkolenia – Informator Turystyczny. 
 

INFORMATOR TURYSTYCZNY  

Umiejętności kluczowe  

nabycie/wzrost umiejętności komunikacyjnych w kontaktach interpersonalnych, 

wzrost umiejętności porozumienia się językiem obcym.  

podniesienie umiejętności organizacji czasu i przestrzeni  

Umiejętności praktyczne  

nabycie umiejętności z wykorzystania kanałów komunikacyjnych do pozyskiwania informacji, 

nabycie wiedzy z zakresu baz danych,  

nabycie wiedzy z zakresu tworzenia i prowadzenia, aktualizacji strony internetowych, 

nabycie wiedzy z zakresu obsługi klienta.  

ZAKRES TEMATYCZNY (wykłady i ćwiczenia) Godziny 

1 Historia turystyki w Polsce. 4 

2 Społeczna i gospodarcza rola turystyki. 2 

3 Geografia turystyczna Polski. 5 

4 Geografia. 5 

5 Historia 4 

6 Architektura Regionu. 4 

7 Zagospodarowanie turystyczne regionu. 4 

8 Turystyka - ochrona środowiska. 3 

9 System IT w Polsce/Regionie. 2 

10 Organizacja biura IT i metody obsługi. 3 

11 Zadania informatora turystycznego - obowiązki, samokształcenie 3 

12 Etyka 3 

13 Obsługa ruchu turystycznego -podstawy psychologiczne 4 

14 Motywacja, negocjacje, komunikacja interpersonalna 4 

15 Marketing turystyczny. 4 

16 Prawo w turystyce. 3 

17 Podatki w turystyce. 3 

18 Organizacja imprez. 4 

19 sytuacje kryzysowe 4 
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20 obsługa Vip 3 

21 współpraca z konsulatami, policją. 4 
22 Zasad y dobrego wychowania 4 
23 Prowadzenie usług: rent a car, pilockich, sprzedaż biletów, itp. 4 
24 Terminologia obcojęzyczna (język angielski, język niemiecki) 

w zakresie informacji turystycznej. 
8 

25 Opracowanie informacji turystycznej na różnych nośnikach 4 
26 Pierwsza pomoc przedlekarska( 5 

Łącznie  100 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 17. Program merytorycznych szkolenia – Instruktor jazdy konnej. 
 

INSTRUKTOR JAZDY KONNEJ   

Umiejętności kluczowe  

wzrost umiejętności komunikacyjnych i nauczających w kontaktach interpersonalnych, pracy w zespole, 

podniesienie/nabycie umiejętności organizowania, planowania własnej pracy  

Umiejętności praktyczne  

przysposobienie teorii i metodyki prowadzenia zajęć i treningów z jazdy konnej, 

podniesienie wiedzy z zakresu: historii jeździectwa, psychologii koni, hodowli, żywienia i pielęgnacji koni,

nabycie wiedzy z zakresu przepisów jeździeckich i kodeksu drogowego, 

nabycie wiedzy z zakresu organizacji rekreacji konnej, usług jeździeckich, 

nabycie wiedzy z zakresu postępowania w nagłych wypadkach,  

nabycie wiedzy z zakresie ćwiczeń gimnastycznych na koniu i ćwiczeń usprawniających. 

ZAKRES TEMATYCZNY (wykłady i ćwiczenia) Godziny 

1 Teoria i metodyka prowadzenia zajęć i treningów z jazdy konnej. 3 

2 Historia jeździectwa. 2 

3 Dokumentacja hodowlana i sportowa. 2 

4 Przepisy prawne w kulturze fizycznej ze szczególnym 
uwzględnieniem  jeździectwa. Ubezpieczenia. 

3 

5 Przepisy jeździeckie i kodeksu drogowego. 2 

6 Psychologia konia. 2 

7 Hipoterapia. 2 

8 Hodowla, żywienie i pielęgnacja koni. 4 

9 Dobrostan koni. 4 

10 Podstawowa opieka weterynaryjna i kowalska. 4 

11 Organizacja rekreacji konnej, usług jeździeckich. 8 

12 Metodyka instruktażu. 4 

13 Prowadzenie rajdów konnych i lekcji jazdy. 8 

14 Ćwiczenia gimnastyczne na koniu i ćwiczenia usprawniające. 8 

15 Pierwsza pomoc, zasady postępowania w nagłych wypadkach. 6 

16 Branżowy język obcy-angielski. 8 

17 Staż w ośrodku jeździeckim. 40 

Łącznie  110 
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Tabela 18. Program merytorycznych szkolenia – Obsługa ruchu turystycznego i animacja 
czasu wolnego. 
 

OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO i ANIMACJA CZASU WOLNEGO. 

Umiejętności kluczowe  

nabycie/wzrost umiejętności komunikacyjnych w kontaktach interpersonalnych, 

wzrost umiejętności porozumienia się językiem obcym.  

Umiejętności praktyczne  

nabycie wiedzy na temat atrakcji turystycznych województwa dolnośląskiego,  

nabycie wiedzy z zakresu obsługi klienta,  

nabycie wiedzy z zagadnienia etyki zawodu,   

nabycie wiedzy z  zakresu organizacji, struktury i zakresu działalności biur podróży oraz obiektów bazy 
noclegowej, 

nabycie wiedzy z podstaw marketingu w turystyce.  

ZAKRES TEMATYCZNY (wykłady i ćwiczenia) Godziny 

1 Produkty turystyczne Dolnego Śląska,  6 

2 Zarządzanie atrakcjami turystycznymi, tworzenie oferty turystycznej. 6 

3 Teorie i funkcje animacji 6 

4 Obowiązki i zadania animatora 6 

5 Etyka i etykieta w turystyce. 6 

6 Marketing  i PR w turystyce. 6 

7 Animacja czasu wolnego (założenia animacji, grupy docelowe animacji) 8 

8 Obsługa sprzęt technicznego (praca z mikrofonem, na scenie, 
wykorzystanie sprzętu mulitimedialnego) 

6 

9 Międzynarodowe tańce i zabawy. 32 

10 Organizowanie zajęć sportowych, fitnes, aqua-aerobic, nordic walking. 32 

11 Język angielski w branży turystycznej. 32 

12 Pierwsza pomoc przedlekarska  

Łącznie  146 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 19. Program merytorycznych szkolenia – Organizator mega imprez i w sektorze 
Mice 
 

ORGANIZATOR MEGA IMPREZ I W SEKTORZE MICE 

Umiejętności kluczowe  

nabycie społecznych i obywatelskich,  

wzrost świadomości i ekspresji kulturalnej,  

Umiejętności praktyczne  

nabycie wiedzy na temat podstaw organizacji i planowania czasu wolnego dla dużych grup ludzi, 

nabycie wiedzy z zakresu zasad opracowywania programu animacji imprez, 

nabycie wiedzy z zakres podstaw marketingu turystycznego.  

nabycie wiedzy z zakresu negocjacji,   

ZAKRES TEMATYCZNY (wykłady i ćwiczenia) Godziny 

1 Marketing wydarzeń. 6 

2 Promocja mega imprezy. 3 

3 Biznes plan mega imprezy. 4 

5 Multimedia w organizacji mega imprezy. 6 

6 Organizacja megaimprezy (kongresów, targów, imprez 
sportowych ,turystycznych). 

16 

7 Komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa. 16 

8 Zarządzanie projektem mega imprezy. 16 

9 Metodyki zarządzania mega imprezą (zajęcia wyjazdowe -
megaimpreza biznesowa, turystyczna i sportowa). 

16 

10 Projektowanie scenariusza mega imprezy. 4 

13 Zagadnienia bezpieczeństwa i prawa turystycznego (w tym d/t 
imprez masowych). 

8 

15 Marketing turystyczny. 16 

16 Zawieranie i negocjacja umów. 4 

Łącznie  115 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 20. Program merytorycznych szkolenia – Pamiątkarz i wytwórca produktu lokalnego. 
 

PAMIĄTKARZ I WYTWÓRCA PRODUKTU LOKALNEGO 

Umiejętności kluczowe  

nabycie/wzrost umiejętności komunikacyjnych w kontaktach interpersonalnych, 

nabycie/wzrost umiejętności organizacji miejsca pracy i czasu,  

Umiejętności praktyczne  

nabycie wiedzy z zakresu branży turystycznej,  

nabycie wiedzy z zakresu obsługi klienta, sprzedaży rękodzieł,  

poznanie technik wykorzystywanych do produkcji pamiątek,   

nabycie wiedzy z zakresu praw autorskich.  

nabycie wiedzy z zakresu marketingu.   

ZAKRES TEMATYCZNY (wykłady i ćwiczenia) Godziny 

1 Dziedzictwo kultury. 8 

2 Wzornictwo artystyczne i użytkowa sztuka. 8 

3 Podstawy marketingu. 6 

4 Wiedza o rynku turystycznym. 6 

5 psychologia sprzedaży. 6 

6 Prawo autorskie. 8 

7 Zapoznanie z przykładami dobrych praktyk. 8 

8 Techniki produkcji pamiątek z różnych materiałów(tkanina, 
papier, drewno, metal, glina, artykuły spożywcze) ,np. 
krawiectwo, wyroby z gliny, metalu, drewna, papieru, tkaniny, 
artystyczne techniki konfekcjonowania i dekorowania 
przedmiotów, w tym artykułów spożywczych). 

48 

9 Nowatorska indywidualna praktyka. 32 

Łącznie  130 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 21. Program merytorycznych szkolenia – Pracownik biura podróży 
 

PRACOWNIK BIURA PODRÓŻY 

Umiejętności kluczowe  

nabycie/wzrost umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych w kontaktach interpersonalnych, 

wzrost umiejętności porozumienia się językiem obcym.  

Umiejętności praktyczne  

nabycie wiedzy z zakresu turystyki zorganizowanej,  

nabycie wiedzy z zakresu technik sprzedaży, obsługi klienta,  

nabycie wiedzy z zakresu marketingu w turystyce  

ZAKRES TEMATYCZNY (wykłady i ćwiczenia) Godziny 

1 Zasady planowania pracy. 6 

2 Techniki komunikowania się. 12 

4 Zagadnienia związane z turystyką zorganizowaną. 6 

5 Geografia turystyczna. 8 

6 Obsługa klienta. 12 

8 Techniki sprzedaży i etapy rozmowy sprzedażowej. 12 

10 Marketing i PR w turystyce. 5 

11 Bazy danych, arkusze kalkulacyjne, edytory tekstu, programy 
komputerowe, Internet. 

7 

12 Język angielski w branży turystycznej. 32 

Łącznie  100 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 22. Program merytorycznych szkolenia – Recepcjonista. 
 

RECEPCJONISTA   

Umiejętności kluczowe  

podniesienie umiejętności organizacji czasu i przestrzeni  

nabycie/wzrost umiejętności komunikacyjnych w kontaktach interpersonalnych, pracy w zespole 

wzrost umiejętności porozumienia się językiem obcym.  

nabycie umiejętności koncentracyjnych, orientacyjnych, dokładności. 

Umiejętności praktyczne  

nabycie wiedzy z zakresu obsługi klientów, sprzedaży produktów hotelowych, 

nabycie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji hotelowej, 

nabycie wiedzy z zakresu marketingu w turystyce  

nabycie umiejętności obsługi komputera w tym urządzeń biurowych,  

ZAKRES TEMATYCZNY (wykłady i ćwiczenia) Godziny 

1 Obsługa hotelowych systemów komputerowych. 10 

2 Znajomość oferty hotelu i cen świadczonych usług. 8 

3 Informacje o walorach turystycznych regionu, wydarzeniach 
kulturalnych, targach i konferencjach. 

4 

4 Wewnętrzne procedury obsługi gości hotelowych. 4 

5 Zasady prowadzenia rozmowy bezpośredniej i telefonicznej. 6 

6 Topografia hotelu i okolicy. 6 

7 Kursy walut. 4 

8 Katalogi, foldery przedsiębiorstw turystycznych i innych 
usługodawców. 

6 

9 Zasady przygotowywania i przedstawiania przełożonemu 
raportów z pracy. 

6 

10 Zasady wypełniania druków i formularzy. 3 

11 Podstawowa obsługa użytkowych programów komputerowych. 13 

12 Zasady wypełniania druków, raportów obowiązujących w hotelu. 6 

13 Przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych 
wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych i zasady 
przechowywania danych osobowych zgodnie z ww. ustawą. 

6 

14 Metody rozwiązywania problemów. 6 

15 Język angielski w branży turystycznej. 32 

Łącznie  120 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Krajowego Standardu Kwalifikacji Zawodowych Recepcjonista 
(422201) - Kwalifikacje ogólno zawodowe. 


