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RAPORT
turystyka

(hotelarstwo)
Potrzeby branży turystycznej 

(hotelarstwo) i możliwości 
rozwoju współpracy ze szkołami 

w Warszawie
Ekspertyza

Idea projektu 

Wchwili obecnej pracodawcy wWarszawie borykają się z
poważnymi problemami z pozyskiwaniem cennych
pracowników.
Z drugiej strony, wiele osób ma kłopoty ze znalezieniem
wysokojakościowej, dającej możliwości rozwoju
zawodowego pracy zarobkowej.
Szkolnictwo zawodowe i techniczne po wielu latach
problemów wynikających z celowego, centralnie
wprowadzonego działania na rzec zniszczenia instytucji
kształcących na potrzeby rynku pracy spotyka się z
rosnącym zainteresowaniem młodzieży i rodziców.
Odzyskuje także dawny prestiż i szacunek. Obecne zmiany
zachodzące w systemie szkolnictwa mogą być
wykorzystane do rozwoju szkół kształcących na potrzeby
rynku pracy i powstania zupełnie nowych, potrzebnych
pracodawcom i pracownikom ofert edukacyjnych.

Ta sytuacja powoduje powstanie szansy na udoskonalenie
działania szkół „profesjonalnych” tj. przygotowujących do
zrealizowania kariery w konkretnych branżach dzięki
oferowaniu praktycznej, cennej na rynku wiedzy.
Osiągnięcie efektów wymaga współpracy wszystkich
zainteresowanych tj. władz samorządowych, pracodawców,
szkół i wielu innych osób i instytucji.
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realizacji) WARSZAWSKIEGO SYSTEMU KSZTAŁCENIA
PROFESJONALNEGO.

Przygotowując się do realizacji projektu dokonano
przeglądu dostępnych praktyk w obszarze budowy
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i szkołami. W
wyniku tych prac wskazano model czeski, jako najbliższy
potrzebom warszawskiego rynku. Opiera się on na
cyklicznych spotkaniach przedstawicieli konkretnych branż
(wiodący pracodawcy) mających na celu ustalanie potrzeb
rynku pracy oraz ocenę dotychczasowych działań.

Do tego rozwiązania zaproponowano istotną modyfikację.
Wiodąca rola przedsiębiorstw jest faktem, jednak dla
powodzenia całości działań do dyskusji muszą być
włączani reprezentanci wszystkich interesariuszy tj.
przedstawiciele władzy samorządowej, szkół, organizacji
pracodawców i inne osoby mające wpływ na sukces.

Koncepcja współpracy pomiędzy
szkolnictwem i pracodawcami nie
jest nowa. Istnieją dobre praktyki w
tym zakresie wypracowane w Polsce
i innych krajach. Ostatecznym celem
działań jest jednak wypracowanie
unikalnego (aby trafiał w lokalne
potrzeby pracodawców oraz
potencjalnych uczniów – przyszłych
pracowników), elastycznego (aby był
podatny na zmiany) i efektywnego
finansowo (aby był możliwy do

Przebieg projektu 

Jak to zostało powiedziane celem ostatecznym jest
stworzenie stabilnego systemu, ale narzędziem jego
wprowadzania powinien być zbiór działań, które nie będą
koncentrowały się na opracowaniu rozwiązania
„idealnego”. Tego rodzaju próby były już bezskutecznie
podejmowane w Polsce, a ich rezultaty były mało
skuteczne, a niekiedy nawet kontrproduktywne.
Dlatego w pierwszej kolejności wyłoniono 3 branże, w
których można oczekiwać zarówno zainteresowania szkół,
jak uczniów, rodziców i pracodawców.
Jedną z tych branż w Warszawie była turystyka
(hotelarstwo, gastronomia, obsługa ruchu turystycznego).
W kolejnym działaniu zadecydowano o przeprowadzeniu
szybkich badań źródeł wtórnych (kondycja branży,
kierunki rozwoju, popularne stanowiska pracy,
oczekiwania pracodawców, dostępne programy kształcenia
itp.).
W oparciu o tak zgromadzony materiał nawiązano
współpracę z Warszawską Organizacją Turystyczną (WOT)
i za jej pośrednictwem z przedstawicielami branży.
Współpraca z organizacją pracodawców (WOT) nie tylko
znacząco ułatwiła organizację badania, ale przede
wszystkim może być kluczowa w przyszłości – w sytuacji
wdrażania wszystkich lub jedynie wybranych
rekomendacji zawartych w ekspertyzie.
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Głównymi celami badania były:
1. Identyfikacja dobrych praktyk w zakresie współpracy

pomiędzy szkołami i pracodawcami;
2. Potrzeby kompetencyjne pracodawców;
3. Oczekiwany zakres współpracy pomiędzy szkołami i

pracodawcami.
Celem dodatkowym, ale najistotniejszym w długim okresie
była próba oszacowania zakresu możliwej współpracy, jej
stałego rozszerzania i nieustannej poprawy rezultatów
dzięki partnerskiemu wspieraniu się różnych instytucji.
Mając na uwadze deklaracje gotowości do współpracy,
uczestnictwo w spotkaniu pomimo natłoku standardowych
obowiązków związanych z natłokiem zadań biznesowych,
zaangażowanie w dyskusję, gotowość do jej
kontynuowania należy jednoznacznie ocenić, że w
Warszawie istnieje ogromny potencjał współpracy i
zaangażowania, dzięki któremu możliwe jest stosunkowo
łatwe i skokowe poprawienie zarówno sytuacji
pracodawców, jak szkół działających w obszarze
turystyki.

Następnie zaproszono do udziału w
badaniu jakościowym (FGI – Focus
Group Interwiev) zarówno
przedstawicieli Urzędu m.st.
Warszawy, jak przedstawicieli szkół
oraz organizacji pracodawców i,
przede wszystkim,, pracodawców.
Wyniki FGI zostały uzupełnione
poprzez wywiady pogłębione (IDI).

Branża i jej specyfika
Jak wspomniano powyżej badania obejmują kilka
głównych obszarów pogrupowanych według działów
PKD:
• dział 55: zakwaterowanie,
• dział 79: działalność organizatorów turystyki,

pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała
działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności
z nią związane,

• i w mniejszym zakresie dział 56: działalność usługowa
związana z wyżywieniem.
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Międzynarodowy ruch turystyczny w skali światowej, jak i
poszczególnych krajów dynamicznie wzrasta, a prognozy w
perspektywie najbliższych lat zakładają dalszy rozwój tej
branży.
Pierwszym obszarem dynamicznego rozwoju w skali
naszego kraju jest hotelarstwo i obszary dziedziny
pokrewne. Dane GUS (Turystyka w 2016 r., GUS 2017)
pokazują, że w Polsce zgodnie ze stanem na koniec lipca
2016 r. było 10 125 turystycznych obiektów hotelowych, w
których znajdowało się 724 tys. miejsc noclegowych. Hotele
stanowiły w tej liczebności 2373 obiekty, (więcej o 2,5% w
stosunku do 2015 r.), zaś 959 obiektów to inne obiekty
hotelowe (hotele, motele, pensjonaty, którym nie została
nadana żadna kategoria, jak również domu gościnne,
zajazdy itd.).
Ostatnie kwartały są dla rozwoju branży hotelarskiej
znaczące – już w I półroczu 2017 r. liczba hoteli wzrosła do
2540 (Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych
w 2017 roku, GUS 2018). Na koniec 2016 roku liczba pokoi
w hotelach wyniosła ponad 125 tys. (wzrost rok do roku o
ponad 8,7 tys., co jest wynikiem najlepszym od początku
XXI wieku). Co roku największy wzrost odnotowuje w
segmencie hoteli o standardzie trzygwiazdkowym.

Współcześnie szeroko rozumiana turystyka
stanowi jeden z najprężniej rozwijających
się sektorów usługowych gospodarek
świata. Dynamiczny rozwój tej dziedziny
jest stymulowany poprzez wzrost potrzeb i
motywacji człowieka przybierających
różnorodne formy w wyniku zmian
społecznych, kulturowych, politycznych itd. Największa część zainwestowanych pieniędzy przypadła

na województwo mazowieckie. Charakterystyczne dla
Mazowsza jest także to, że wskaźnik RevPAR (Revenue Per
Available Room – dochód z dostępnego pokoju) wzrósł w
Warszawie o 11,7% (239 złotych) w porównaniu do wzrostu
o 8,6% w skali całego kraju (J. Miklewski, Rynek hotelarski
w Polsce – raport 2017,HoReCa 2017).
W 2016 roku 57% Polaków w wieku 15 lat i więcej (18,4
mln) brało udział w chociaż jednym wyjeździe krajowym,
przy czym 28,3% stanowiły wyjazdy długookresowe (5 dni
i więcej). 11,3 mln Polaków wzięło udział w wyjazdach
zagranicznych (Charakterystyka krajowych i zagranicznych
podróży mieszkańców Polski w 2016 roku, Ministerstwo
Sportu i Turystyki 2017 ). Należy jednak pamiętać, że tylko
część tych wyjazdów była organizowane przez biura
podroży.
W pierwszym półroczu 2017 roku polscy turyści podczas
podróży długookresowych najczęściej odwiedzali
województwo małopolskie (1 mln), pomorskie (0,7 mln) i
zachodniopomorskie (0,7 mln), na czwartym miejscu co
do liczby odwiedzin znalazło się województwo
mazowieckie (0,5 mln). Tendencja zmienia si dla
wyjazdów krótkookresowych: tu dominują zdecydowanie
województwa mazowieckie i małopolskie, które
odwiedziło kolejno 2 mln i 1,8 mln osób.

Z perspektywy celu badania warto zwrócić
uwagę, iż największy przyrost liczby hoteli
odnotowuje się w woj. mazowieckim. W
roku 2016 zaangażowano największą ilość
kapitału w rozwój hotelarstwa od 2000
roku; było to 3,883 mld złotych, czyli aż o 2
mld złotych więcej niż w 2015 roku.
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zł (i spadał w stosunku do 2016 roku) o 4%, wzrosły zaś
fundusze własne biur podróży (do 710,6 mln zł, tj. o 9,9%).
Udział turystyki w PKB to wedle szacunków 6%, ale
potencjał rozwoju tej branży jest ciągle duży.

Dla branży turystycznej rok 2017 był
najlepszy od czasu przed kryzysem 2008
roku. Szacuje się, że przychody z imprez
turystycznych 30 wiodących
touroperatorów wzrosły o blisko 28% do
6,68 mld zł, liczba klientów wzrosła o
blisko ¼ do 2,57 mln, zysk netto 30
największych operatorów wyniósł 136 mln

Stanowiska typowe dla 
branży

W niniejszym raporcie – z uwagi na jego cel, tj.
wypracowanie systemu kształcenia dedykowanego przede
wszystkim osobom młodym, rozpoczynającym karier
zawodową w branży – skupiono się przede wszystkim na
stanowiskach masowych – takich, na których nie są
oczekiwane kompetencje wysokospecjalistyczne. Dobrym
ujęciem będzie wobec tego skupienie się na stanowiskach
najbardziej poszukiwanych przez pracodawców z branży.
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Dla realizacji celów badania skupiono
się na zewnętrznych (z punktu widzenia
pracodawców) źródłach rekrutacyjnych
i dokonano przeglądu ogłoszeń
rekrutacyjnych na portalu pracuj.pl oraz
hotelcareer.pl.

Grupa Pracuj to wiodący dostawca rozwiązań
wspomagających firmy w rekrutacji, utrzymaniu i rozwoju
pracowników, zaś portal pracuj.pl jest jedną z najbardziej
rozpoznawalnych marek rekrutacyjnych w Polsce. Wedle
stanu na 3 lipca 2018 roku na portalu tym znajdowało się
645 ogłoszeń skategoryzowanych jako oferta pracy w
hotelarstwie, gastronomii i turystyce. Z tej grupy
wybrano oferty pracy wWarszawie (około 140).
Grupując oferty można zauważyć dominujące stanowiska/
grupy stanowisk oferowanych dla pracobiorców
zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w Warszawie:
• pomoc kuchenna/ zaplecze kuchni – 9 ogłoszeń,
• kucharz i stanowiska pokrewne – 14 ogłoszeń,
• barista – 6 ogłoszeń,

• recepcjonista i stanowiska pokrewne (w tym np.
recepcjonista nocny) – 5 ogłoszeń,

• portier – 3 ogłoszenia,
• pokojowy – 6 ogłoszeń,
• sprzątający otocznie obiektów zakwaterowania – 2

ogłoszenia,
• różnorodne stanowiska związane ze sprzedażą

produktów turystycznych (przykładowe nazwy
stanowisk z ogłoszeń: Specjalista ds. sprzedaży, Travel
Operations Specialist, Prezenter Oferty Turystycznej,
Konsultant ds. organizacji podróży służbowych) – 19
ogłoszeń,

• kasjer lotniczy – 3 ogłoszenia,
• rezydent – 2 ogłoszenia,
• stanowiska handlowe w branży HoReCa – 36 ogłoszeń.
Powyższe ogłoszenia to ponad 120 ofert, oprócz tego
pracodawcy poszukiwali jeszcze osób na stanowiska:
informatyk w hotelu, kierownik biura podróży (na zasadzie
franszyzy), koordynator biura. Tylko jedno ogłoszenie
dotyczyło stażu menedżerskiego (w dziale Food&
Beverage). Najwięcej ogłoszeń dotyczyło stanowisk
sprzedażowych produktów/usług gastronomicznych. Z
uwagi na to, że potrzebne są te stanowiska kompetencje
sprzedażowe zbliżone do handlowców w innych branżach,
nie będą one podlegać dalszej analizie.

• kelner – 14 ogłoszeń,
• stanowiska kierownicze w gastronomii

(np. kierownik zmiany, kierownik
kuchni) – 21 ogłoszeń,

• menadżer restauracji – 3 ogłoszenia,
• serwisant urządzeń gastronomicznych

– 3 ogłoszenia,
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Około 25% ogłoszeń dotyczyło stanowisk
związanych z pracą w kuchni i przy
bezpośredniej obsłudze klienta (pomoc
kuchenna, kucharz, barista, kelner), oprócz
tego ponad 15% ofert dotyczyło stanowisk
kierowniczych w gastronomii.
Przykładowe oferty pracy (w tym zadania
na danym stanowisku i oczekiwania
kompetencyjne) przedstawiono poniżej.
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Stanowiska 
typowe dla branży

Kolejna grupa ogłoszeń to praca na stanowiskach
recepcjonisty, portiera, pokojowego i stanowiskach
pokrewnych.
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Duża grupę ofert pracy na rynku warszawskim stanowiły
te dotyczące sprzedaży produktów turystycznych (dla
osób indywidualnych, służbowych wyjazdów grupowych
itp.) oraz kasjerów lotniczych. Kluczowe oczekiwania w
odniesieniu do kompetencji kandydatów prezentowane są
poniżej.
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Stanowiska 
typowe dla branży
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Analizie poddano dodatkowo ogłoszenia o pracę
zamieszczone na portalu hotelcareer.com. W dn. 5 lipca
2018 r. na portalu znajdowało się ponad 22 tys. ogłoszeń o
pracę. Filtr zawężający poszukiwanie ofert pracy do
Warszawy pokazał 140 ogłoszeń.
Poniżej zawarto spis najczęściej występujących ofert (w
kolejności od najpopularniejszych/najliczniejszych):
• kelner, barman – 22 ogłoszenia,
• recepcjonista – 21 ogłoszeń,
• kucharz i cukiernik – 14 ogłoszeń,
• pokojowy – 10 ogłoszeń,
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• stanowiska związane ze sprzedażą ofert
(specjalista, asystent) – 8 ogłoszeń,

• pracownicy działu rezerwacji, konsultanci
telefonicznej obsługi klienta – 8 ogłoszeń,

• stanowiska w działach finansowych
(specjalista, asystent) – 6 ogłoszeń,

• pracownik działu rezerwacji, konsultanci
telefonicznej obsługi klienta – 8 ogłoszeń,

• stanowiska związane z obsługą techniczną
– 5 ogłoszeń,

• pracownik porządkowy – 4 ogłoszenia,
• bagażowy, odźwierny – 4 ogłoszenia,
• pracownik zaplecza kuchni – 4 ogłoszenia,
• kierownik restauracji – 4 ogłoszenia,
• pracownik działów IT – 3 ogłoszenia.
Ponadto pracodawcy proponowali kilka staży i praktyk (w
działach sprzedaży, HR, finansowych, zaopatrzenia.

Przedstawione powyżej analizy pokazują, że pracodawcy w
analizowanej branży poszukują w znaczącej większości
pracowników na stanowiska wykonawcze oraz
sprzedażowe. Ograniczoną liczbę ofert na stanowiska
menedżerskie należy tłumaczyć po pierwsze tym, że te
stanowiska są mniej liczne, po drugie – wykorzystuje się w
przypadku tych stanowisk rekrutacjęwewnętrzną.

Ogólne wnioski dla 
systemu edukacji

Dyskusja ekspertów skoncentrowana była na problemach
branży turystycznej w Warszawie, ale istotna część
wniosków adresowana była nie tyle do szkół kształcących
na potrzeby branży, ale całości systemu edukacji w
Warszawie.

Wśród najistotniejszych wniosków tego rodzaju wymienić
można:
1. Konieczność edukacji z zakresie wiedzy o rynku pracy i

zawodów oraz pracodawców i ich potrzeb (w tym
promocja aktualnych źródeł wiedzy o potrzebach);

2. Zwiększenie nacisku na kształcenie praktyczne i zmianę
stosowanych metod dydaktycznych;

3. Konieczność kształtowania podstawowych kompetencji
zawodowych (przedsiębiorczość, samodzielność,
kreatywność, rozwiązywanie problemów itp.);

4. Konieczność kształtowania kompetencji językowych w
zakresie potrzebnym w biznesie.

Chodzi o to, aby firma, która dostaje praktykanta 
dostawała osobę, która już sporo potrafi i rozumie o co 

chodzi w biznesie. Wtedy korzyści będą duże, a bez tego 
to będą raczej straty. Więc pewnych postaw należy uczyć 
ludzi od razu – w pierwszych miesiącach kształcenia. Jak 

pracownik konkretnej branży powinien wyglądać, jak się 
odzywać, co osiągnąć. Praca w usługach turystycznej 

wymaga ogromnej kultury.
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Dobre dotychczasowe 
praktyki 

Branża turystyczna dysponuje długą i generalnie
pozytywną tradycjąwspółpracy ze szkolnictwem.
Dlatego dyskusja skoncentrowana była przede wszystkim
na doskonaleniu dotychczasowej współpracy oraz
możliwości wykorzystania innych podobnych praktyk (np.
ze współpracy z warszawskimi uczelniami wyższymi oraz
współpracy międzynarodowej).

Pozytywnie oceniano:
1. Ogólną współpracę ze szkołami (gotowość do

współpracy ze strony szkół);
2. Targi pracy;
3. Wymianę wiedzy i doświadczeń (w tym przede

wszystkim udostępnianie bezpośredniego kontaktu z
ekspertami ze strony pracodawców („zarażanie pasją do
zawodu”);

4. Możliwość pozyskiwania pracowników za
pośrednictwem praktyk i staży;

Jest potrzebna duża ilość praktyki! Połowa czasu pracy na 
praktyki to jest konieczność! Bez tego ludzie umieją rzeczy 

całkowicie niepotrzebne, a tych potrzebnych i tak nie 
potrafią użyć w praktyce.

5. Możliwość rozwiązywania
problemów przez praktykantów;

6. Możliwość zlecania praktykantom
konkretnych zadań innowacyjnych;

7. Możliwość przekazania uczniom
praktycznej wiedzy w zakresie
stosowanych narzędzi
informatycznych (np. Fidelio, Opera
itp..)

8. Możliwość pozyskania stażystów / praktykantów i
przekazania im podstawowych faktów na temat
organizacji, rodzajach stanowisk, ścieżkach kariery,
konkretnych zadaniach i narzędziach wykorzystywanych
w pracy w branży turystycznej.

Doświadczenia ze współpracy wskazują, że atuty
dotychczasowej współpracy rodzą kolejne oczekiwania
dotyczące doskonalenia współpracy. Generalnie wnioski z
dyskusji dotyczą przede wszystkim pozyskiwania
kandydatów / stażystów / praktykantów o wyższych
kompetencjach i zaangażowaniu, ale także rozszerzaniu
dostępnej puli kandydatów / stażystów / praktykantów
(zwiększenie liczby osób kształconych oraz zwiększanie
odsetka absolwentów realizujących karierę w branży
turystycznej.
Z tej perspektywy branża turystyczna może być przykładem
dla innych branż, w których współpraca pomiędzy
przedsiębiorstwami, a szkołami nie znajduje się obecnie na
wysokim poziomie. Dodatkowo, świadczy o tym fakt
podawania przykładów z branży turystycznej w trakcie
innych spotkań eksperckich organizowanych w ramach
projektu.
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Możliwości rozwoju 
współpracy 

przedsiębiorstw i szkół

Wśród konkretnych i możliwych do wprowadzenia działań
prowadzących do poprawy współpracy wskazywano:
1. Możliwość zbudowania dedykowanych warszawskim

pracodawcom programów kształcenia w najbardziej
popularnych zawodach / stanowiskach (obowiązujące
klasyfikacje prowadzone przez MEN, MRPiPS nie
przystają do potrzeb pracodawców);

2. Doskonalenie informacji o branży, zawodach i
potrzebnych pracodawcom kompetencjach (obecnie
dostępne informacje są niepełne, mało praktyczne i źle
zaadresowane);

3. Wprowadzenie rekrutacji na staże / praktyki (obecny
system nie gwarantuje pozyskania nie tylko
kompetentnych, ale także „zainteresowanych”
praktykami Uczniów co zniechęca pracodawców);

Czy wystarczy jeden semestr, aby się ludzie nauczyli 
wszystkiego co człowiek powinien umieć? 

Wystarczy, a najwyżej potrzeba 12 miesięcy. Mamy system 
awansów wewnętrznych więc jeśli człowiek będzie się uczył 
to jego umiejętności zostaną wykorzystane więc dobrze jest 

zacząć np. od recepcjonisty, a potem planować dalszy 
rozwój.

4. Wprowadzenie dobrych praktyk w zakresie realizacji
staży / praktyk oraz wzajemnych zobowiązań (obecny
sposób organizacji staży / praktyk nie w pełni
gwarantuje wysoką jakość tych działań dla uczniów,
ale także nie gwarantuje przydatności tych działań dla
praktyki);

5. Zmianę sposobu funkcjonowania szkół w kierunku
centrów kształcenia profesjonalnego – praktycznego
(obecny system nie gwarantuje pełnego wykorzystania
potencjału szkół, w tym rozwiązywania z ich pomocą
podstawowych wyzwań nowoczesnego rynku pracy.
System ukierunkowany jest przede wszystkim na
młodzież, a mógłby odgrywać swoją rolę wobec
wszystkich zainteresowanych np. dorośli pragnący
zmienić zawód, matki powracające na rynek pracy.
Szkoły mogłyby także odgrywać ważną rolę
innowacyjną, jako centra testowania nowych
rozwiązań technologicznych, czy organizatorskich i
promocji branży turystycznej i turystyki jako takiej).

Praktyki powinny się odbywać wtedy, 
kiedy coś się ciekawego w biznesie 

dzieje, bo wtedy widać efekty i na 
koniec praktyki ktoś może zobaczyć co 
zrobił i czego się konkretnego nauczył.

Nie jesteśmy zadowoleni, gdy trafiają do nas osoby 
przypadkowe. 
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Rekomendowane 
działania (nawiązanie i 

utrzymanie współpracy)
Przeprowadzone działania dostarczyły bardzo wielu
cennych inspiracji. Poniższa lista nie jest pełna. Przy jej
konstruowaniu szczególną uwagę zwrócono na możliwości
aplikacyjne. Pominięto zatem słuszne, ale pozostające poza
gestią m. st. Warszawy postulaty dotyczące całkowitej
zmiany systemu kształcenia zawodowego i technicznego
oraz całości systemu edukacji.
Proponowane poniżej
rozwiązania zostaną w
szczegółach omówione w
ramach spotkania z osobami
odpowiedzialnymi za
rozwiązanie problemów
edukacji i promocji rozwoju
gospodarczego m.st.
Warszawy.
Ponadto wdrożenie
proponowanych rozwiązań
wymaga współpracy z
pracodawcami i
zaangażowania ze strony
praktyki.
Dlatego proponowane
rozwiązania wskazane
zostały jedynie hasłowo.

Oprowadzamy 
uczniów o 

poszczególnych 
działach naszej firmy. 
Nasi ludzie pokazują 

na czym polega praca. 
To motywuje młodych 
ludzi na zasadzie: „O! 

To jest to co chciałbym 
robić”. 

My przedstawiamy 
każdy dział, aby 

uczniowie mogli sobie 
sami wybrać co 

chcieliby robić, w 
jakim kierunku się 

rozwijać.

1. Opracowanie warszawskiego systemu kształcenia na
potrzeby rynku pracy obejmującego wszystkie szkoły
średnie oraz inne instytucje. System powinien
uwzględniać konieczność PRAKTYCZNEGO rozwoju
podstawowych kompetencji pracowniczych:
• Samodzielność;
• Przedsiębiorczość;
• Skuteczne przygotowanie się do pracy zawodowej i

realizacji kariery;
• Szybkie uczenie się (fast learning);
• Kompetencje językowe (business English i

słownictwo branżowe);
• Kompetencje informatyczne (wykorzystanie

istniejących zasobów wiedzy i obsługa
oprogramowania).

2. Opracowanie dedykowanego programu kształcenia w
kluczowych dla branży hotelarskiej stanowiskach:
• Recepcjonista / Tour Operator;
• Kelner;
• Kucharz;
W porównaniu z obecnymi propozycjami program
powinien kłaść większy nacisk na kształcenie
praktyczne i współpracę z pracodawcami oraz krótki i
intensywny czas kształcenia (do 12 miesięcy).

Targi pracy są takim miejscem, gdzie 
ludzie mogą się sporo dowiedzieć i to 

jest ciekawe, ale to są wydarzenia, 
które odbywają się raz na jakiś czas.
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3. Przygotowanie i wdrożenie programu promocji
pracodawców i zawodów w turystyce.
• Włączenie do działania także Urzędu Pracy m. st.

Warszawy, WCIESiS, Poradni PP, Pracodawców,
WOT i innych jednostek;

• Opracowanie i wdrożenie programów
informacyjnych (zróżnicowanych, prostych i
praktycznych) adresowanych do Uczniów,
Rodziców, Dyrektorów Szkół, Nauczycieli,
Doardców Zawodowych itp. (programy
informacyjne dla Uczniów i Rodziców powinny być
przygotowane przez Uczniów);

• Program powinien być ogólnodostępny (Internet) i
powinien minimalizować czas ekspertów z
przedsiębiorstw w jego realizację (np. spotkania
informacyjne transmitowane przez internet i
organizowane w jednej szkole na potrzeby wielu
szkół)

4. Wdrożenie programu rekrutacji do programów
stażowych i praktycznych:
• Wykorzystanie wywiadów kompetencyjnych;
• Wykorzystanie rozwiązań Assessment /

Development Centre;
• Wykorzystanie portfolio osiągnięć (e-indeksy).

Języki to jest baza, ale ważne jest, aby 

szkoły kształciły np. w 2-3 systemach 

informatycznych (Fidelio, czy Opera). W 

tym względzie musi się dokształcać 

przede wszystkim kadra – nauczyciele, bo 

mamy komputery. Czy są dobrze 

wykorzystywane? 

Różnie to bywa, ale można to doskonalić.

5. Upowszechnienie narzędzi poprawiających jakość staży
i praktyk w branży turystycznej oraz zaangażowania
Uczniów:
• Wykorzystanie polskich ram jakości staży i praktyk;
• Wykorzystanie dobrych praktyk opracowywania

programów kształcenia u pracodawców;
• Wykorzystanie dobrych praktyk zwiększających

zaangażowanie uczniów i ustalania wzajemnych
zobowiązań.

6. Poszukiwanie możliwości zwiększenia ilościowego
(większa liczba absolwentów) i poprawy jakości
kształcenia (kompetencje potrzebne pracodawcom)
funkcjonowania szkół i zmiany ich roli poprzez
rozszerzenie zakresu oddziaływania na inne niż
Uczniowie grupy mieszkańców Warszawy:
• Pozaszkolne formy edukacji;
• Centra wiedzy, kompetencji i doradztwa;
• Centra certyfikacji kompetencji we współpracy z

pracodawcami, stowarzyszeniami pracodawców,
uczelniami.

To jest ważne dla 
motywacji uczniów, bo 

uczeń musi wiedzieć po 
co się uczy i jakie ma z 

tego korzyści.

Młodzież czy kandydaci, którzy do nas przychodzą nie rozumieją, że 
jest pewna ścieżka kariery. Od razu chcieliby być kierownikami, ale 

muszą wcześniej „złapać” doświadczenie i to ono jest po prostu 
niezbędne. To jest droga do wyższych stanowisk.
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Rekomendacje 
wykorzystania 

dotychczasowych 
praktyk

W chwili obecnej branża turystyczna w zdecydowanie
większym stopniu niż inne branże poddane badaniu
korzysta ze współpracy ze szkołami średnimi. Tego rodzaju
współpraca polega m.in. na:
1. Organizacji spotkań uczniów z praktykami;
2. Organizacji „wycieczek” u pracodawców;
3. Organizacji staży i praktyk;
4. Udostępnianiu materiałów pracodawców;
5. Dzielenie się doświadczeniami, a nawet: bieżącej, stałej

współpracy pomiędzy pracodawcami i szkołami
organizowanej w ramach klas patronackich.

Niewątpliwie tego rodzaju działania należy uznać za duży
sukces zarówno pracodawców, jak szkół. Tego rodzaju
współpraca może być jednak znacząco usprawniona tj.
większe korzyści można osiągnąć przy wykorzystaniu tych
samych środków. Możliwości usprawnianie należy
poszukiwać przede wszystkim na poziomie systemowych.
Przykładowo, dzięki temu na spotkania z praktykami mogą
trafiać uczniowie z różnych szkół o ponadprzeciętnym
poziomie zaangażowania, a w spotkaniach informacyjnych
może uczestniczyć większa liczba osób. Nowe możliwości
tworzy wykorzystanie Internetu. Korzyści z systemowego
podejścia dotyczą zarówno uczniów, jak pracodawców,
nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców. Podsumowanie

Branża turystyczna tworzy bardzo ciekawe i stosunkowo
łatwe do wykorzystania możliwości rozwoju współpracy
pomiędzy szkołami, a pracodawcami. Wynika to z
wieloletniej tradycji współpracy, która wymaga jedynie
usprawnienia. Istniejąca współpracę pomiędzy szkołami, a
pracodawcami należy ocenić jako bardzo dobrą w ramach
istniejących możliwości organizacyjnych i formalno-
prawnych. Problemy, które zostały zidentyfikowane to
przede wszystkim problemy fundamentalne – dotyczące
programu i sposobu kształcenia.

Inaczej mówiąc, obecnie współpraca jest pozytywnie
oceniana pomimo tego, że istnieje pełna świadomość, że
program kształcenia nie pasuje do potrzeb pracodawcy.
Można sobie zatem łatwo wyobrazić poziom satysfakcji
pracodawców, gdy działania szkół zostaną w pełni
ukierunkowane na potrzeby pracodawców.

Dajmy sobie jeszcze raz szansę. Może znajdziemy jakąś 
możliwość. Nie na poziomie krajowym tylko lokalnym. 
Może np. z wykorzystaniem Warszawskiej Organizacji 

Turystycznej, bo to od razu bardzo wielu członków.  
Stworzymy wspólne wymagania, które potrzebne są nam, 
praktykom. W takim przypadku możemy później nawiązać 
bilateralne kontakty, bo szkoła wykształci osoby, które my 

później przyjmiemy na dłuższe staże, a w konsekwencji 
zatrudnimy. 

Kandydat też ma wtedy dobrze, bo ma do wyboru nie 
jeden hotel, ale kilkadziesiąt i nie jedną firmę obsługi ruchu 

turystycznego, ale kilkadziesiąt lub nawet więcej.
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