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Kwalifikacje
rynkowe
w branży

HoReCa
1

Kompetencje można i należy rozwijać, celowo
kształtować oraz wzmacniać. Kompetencje nie są
dane raz na zawsze – zaniedbywane, niepodlegające
stymulacji oraz te, z których permanentnie i aktywnie
nie korzysta się w działaniu, mają tendencję do
wygasania, a nawet do zaniku. Dlatego należy śledzić
poczynania rynku, aby przez pryzmat kwalifikacji
rynkowych odpowiadać na jego zmiany i oczekiwania.
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1.	Przykłady opisów kierunków studiów wyższych, studiów podyplomowych jak również przykłady kursów

Załączniki

rynkowych oferowanych na rynku w kontekście branży
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KWALIFIKACJE RYNKOWE W BRANŻY HoReCa

1

Wprowadzenie

R

ynek pracy poszukuje pracowników wykwalifikowanych,

W epoce szybko zachodzących zmian na rynku, głównym akty-

posiadających kompetencje zawodowe, profesjonali-

wem przedsiębiorstwa stał się kapitał ludzki, który bezpośred-

stów w branży oraz osób posiadających doświadczenie

nio odpowiada za jakość i rozwój oferowanych usług, a zatem

zawodowe. Dodatkowo, coraz

decyduje o przewadze konkurencyjnej na rynku. Badania pro-

częściej wymagane są rów-

wadzone w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego uwzględniają

nież kompetencje społeczne,

rożne formy, miejsca oraz ścieżki kształcenia i uczenia się.

zwane często miękkimi. Zna-

Umożliwiają, a zarazem zachęcają, do uczestnictwa w proce-

lezienie pracownika posiada-

sie uczenia się przez całe życie.

W epoce szybko
zachodzących zmian
na rynku, głównym
aktywem przedsiębiorstwa
stał się kapitał ludzki,
który bezpośrednio
odpowiada za jakość
i rozwój oferowanych
usług, a zatem decyduje
o przewadze
konkurencyjnej
na rynku.

jącego powyższe predyspozycje, to w dzisiejszych realiach

Od dawna błędne jest twierdzenie, że możliwy jest model

marzenie każdego pracodaw-

pracy przez całe życie w jednym miejscu i w wyuczonym za-

cy. Ponadto, posiadanie umie-

wodzie. Pracownik coraz częściej stoi nie tyle przed potrzebą,

jętności

interpersonalnych

co koniecznością zmiany wykonywanej profesji. Pociąga to

niezbędnych do komunikacji

za sobą konieczność nabywania i podnoszenia kwalifikacji,

z klientem niestety już nie

a także rozwijania kompetencji zawodowych oraz kształtowa-

wystarcza. Pożądane jest po-

nia kompetencji społecznych.

siadanie wiedzy społecznej,
która ułatwi dokonanie anali-

Niedostosowanie kształcenia zawodowego do rynku pracy

zy sytuacji i wybór właściwe-

w branży HoReCa to jedna z głównych barier w zatrudnieniu

go postępowania. W branży

pracowników. Tylko systematycznie prowadzone diagnozowa-

HoReCa szczególne znaczenie

nie zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w branży

ma pozytywne nastawienie

pozwoli na odpowiednie dostosowanie wykwalifikowanych

do działania i zaangażowa-

kadr do potrzeb rynku pracy. Przeprowadzone badania w za-

nie w bezpośredni kontakt z

kresie niedostosowania kadr mogą stanowić podstawę szyb-

klientem–gościem.

kiego reagowania na pojawiające się problemy, a opracowywane opisy standardów kwalifikacji rynkowych poszukiwanych

Wymagania osób korzystających z oferowanych przez branżę

na rynku pracy będą odpowiedzią na nie.

HoReCa usług nieustannie się zmieniają. Podobnie zmieniają
się też potrzeby pracodawców, którzy, aby nadążyć za wszech-

W ramach prowadzonych badań udało się uzyskać informacje

obecną konkurencją wymagają od swoich pracowników coraz

o potrzebach przedsiębiorców w zakresie kompetencji kadr.

wyższych kwalifikacji i kompetencji. Pracownicy i pracodawcy

Zidentyfikowane elementy z zakresu wiedzy, umiejętności

próbują nieustannie nadążyć za postępem technologicznym,

i kompetencji społecznych stanowią materiał będący podsta-

globalizacją, jak również zmianami demograficznymi.

wą opracowanych opisów standardów kwalifikacji.

P atrz: Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy: Chalanges for Developing Countries, World Bank, Washington 2002, www1.worldbank.org/education/, Information and
Communication Technology in Education. A Curriculum for Schools and Programme of Teacher Development, Paris 2002, Commission of the European Communities, A Memorandum on
Lifelong Learning, SEC (2000) 1832; eLearning – designing tomorrow’s education, SEC (2000) Making a European Area of Lifelong Learning a Reality, COM (2001)
2
Commission of the European Communities, A Memorandum on Lifelong Learning, Bruksela 2000
1
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Opracowane opisy standardów wypełniają lukę kompetencyjną na rynku pomiędzy ofertą edukacji formalnej i nieformal-

1
etap

nej, a oczekiwaniami rynku pracy.
Zespołom opracowującym opisy wymaganych kwalifikacji
przyświecała również idea: „Pracodawcy, którzy zatrudniają,
najlepiej wiedzą dla wykonania jakich zadań poszukują pracowników i jakiej wiedzy, umiejętności i postaw oczekują od

Przeprowadzenie badań w celu ustalenia, jaka wiedza
i umiejętności są potrzebne w zawodach: kucharz, szef
kuchni, menedżer hotelu/gastronomii, jakie są zdaniem
pracodawców luki kompetencyjne w aplikowaniu na
poszczególne stanowiska/zawody.

tych, którzy będą wykonywali te zadania” 1.
Oczekiwania przedsiębiorców wskazują ponadto obszary (które powinny być w dalszej perspektywie rozwijane i wykorzystywane) w jakich należy modyfikować programy kształcenia

2
etap

i szkolenia, aby umożliwiały zdobycie kwalifikacji przez nich
poszukiwanych. Ważnym elementem, który został wskazany
w toku badań pogłębionych, była jakość kadry dydaktycznej.
Ten aspekt nie był jednak przedmiotem badań i analizy objętej
projektem.
Głównym celem przeprowadzonych badań było zidentyfiko-

6

wanie rozbieżności jakie istnieją pomiędzy potrzebami praco-

Przekazanie wiedzy o potrzebach branży
jednostkom zajmującym się kształceniem i szkoleniem.
Wprowadzenie do ZRK opracowanych opisów 3 kwalifikacji
spowoduje, że szkolenia w tym zakresie będą miały
porównywalną jakość i staną się źródłem informacji
dla pracowników oraz pracodawców.

dawców w zakresie kompetencji poszukiwanych pracowników,
a tymi posiadanymi przez pracowników aplikujących na dane
stanowiska. Badania miały również na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czego najbardziej potrzebuje branża HoRe-

3
etap

Ca w kontekście kompetencji pracowników? oraz wskazanie
nowych kierunków uczenia się (niezbędnych, poszukiwanych i
wykazujących tendencje rozwojowe).

Uwzględnianie zidentyfikowanych potrzeb
w programach kształcenia lub szkolenia.

Wyniki badań są odzwierciedleniem tego, co dzieje się obecnie
na rynku HoReCa, tj.: jakie są oczekiwania, niedostosowania,
jakie rysują się tendencje i potrzeby, jakie występują luki i w
jakim zakresie można im przeciwdziałać. Przeprowadzone badania pokazały również, że zbyt mało wiemy o rzeczywistych

4
etap

potrzebach przedsiębiorców. Potwierdza to od lat znaną teorię,
iż brak w dalszym ciągu stałej komunikacji między tymi, którzy
kształcą, a tymi, którzy zatrudniają 2.
Opracowanie opisów standardów kwalifikacji dla potrzeb rynku pracy było procesem złożonym, w którym można wyróżnić
cztery etapy.

Sprawdzenie przez jednostkę walidującą i certyfikującą,
czy osoba zainteresowana wykonywaniem określonych
zadań posiada niezbędną wiedzę i umiejętności. Pozytywny
efekt tej weryfikacji skutkuje wydaniem certyfikatu
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji. Certyfikat będzie
dla przedsiębiorcy dowodem, że osoba, która się nim
posługuje, posiada wiedzę i umiejętności niezbędne
do realizacji określonych zadań.

K ruczek Z.: Sektorowa Rama Kwalifikacji w Turystyce i jej znaczenie dla kształcenia i certyfikowania kadr turystycznych. Gospodarka Turystyczna w Regionie, Uniwersytet Ekonomiczny,
Wrocław nr 379, 2015. Barometr zawodów 2017. Raport podsumowujący badanie w Polsce. MRPiPS, WUP w Krakowie. 2017
3
Barometr zawodów 2017. Raport podsumowujący badanie w Polsce. MRPiPS, WUP w Krakowie. 2017
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Rynek edukacyjny
dla branży HoReCa w Polsce

2

Zapotrzebowanie na kwalifikację

S

ektor HoReCa - w ostatnich latach - rozwija się bardzo

niejszą grupę stanowili specjaliści w 2016 – 19% 4. Wzrost liczby

dynamicznie na rynku krajowym oraz międzynarodo-

pracujących powoduje, że ludzie chętniej uczestniczą w życiu

wym. Przyczyną tych zmian jest m.in. zwiększenie po-

kulturalnym i społecznym oraz częściej wyjeżdżają korzysta-

ziomu edukacji i świadomości obywateli w zakresie własnego

jąc z gościnności oferowanej przez hotele i gastronomię 5.

zdrowia, jak również w zakresie dostępu do informacji. Ludzie
przemieszczają się, utrzymują szybkie tempo życia, częściej

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, od poło-

odpoczywają i oczekują coraz wyższych standardów obsługi.

wy 2014 nastąpił wzrost wynagrodzeń pracowników, jednak

Wykwalifikowany personel - pracownicy, to wysoka jakość

nadal występuje znaczne ich zróżnicowanie, zarówno między

świadczonych usług, zadowolony gość/klient (powracający

powiatami, jak i branżami. Taka sytuacja powoduje trudności

i reklamujący obiekt) oraz dobre wyniki finansowe pracodaw-

w pozyskaniu i zatrzymaniu pracowników 6. Pracownicy w po-

cy. Świadczenie nowoczesnych usług w branży HoReCa ozna-

szukiwaniu lepszych warunków pracy i płacy częściej zmienia-

cza świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych w du-

ją miejsce zamieszkania.

ecie z zaawansowanymi technologiami. Wymaga to posiadania
określonych kompetencji zawodowych, a także umiejętności

Z danych zawartych w Barometrze zawodów z 2017 wynika, że

miękkich zwanych kompetencjami społecznymi. Aby aktywnie

do urzędów pracy w 2016 r. wpłynęło więcej ofert pracy niż

uczestniczyć w rynku pracy i rozwijać tą branżę, wymagana

w roku 2015. Duża liczba ofert pracy zgłaszanych do powiato-

jest znajomość języków obcych, umiejętność identyfikowania

wych urzędów pracy, jak również pojawiających się poza nim,

i reagowania na pojawiające się trendy, a także zapewnienie

w połączeniu z malejącym bezrobociem i deklaracjami praco-

tradycyjnej gościnności. Nowoczesny hotel/restauracja to nie

dawców prowadzących rekrutacje potwierdza, iż coraz trud-

budynek czy pomieszczenie, ale przede wszystkim personel

niej znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy. Świadczyć

- kompetentny, uprzejmy, gotowy służyć gościom i zaspoka-

to może zarówno o wyczerpaniu się zasobów kadrowych w

jać ich potrzeby 3. W tym kontekście istotne są umiejętności

Polsce, jak i o ich niedostosowaniu do obecnego rynku pracy.

kadry, która bezpośrednio lub pośrednio, wpływa na stopień

Właśnie w niedostosowaniu rynku pracy w branży HoReCa pra-

zadowolenia klienta ze świadczonych usług.

codawcy dostrzegają największy problem. System kształcenia
w kraju jest niedostosowany do potrzeb rynku, nie uwzględnia

3

4
5
6

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, liczba osób

zachodzących zmian i pojawiających się trendów. Na rynku

pracujących w 2016 r. wzrosła w porównaniu z rokiem 2015.

pracy co roku odnotowuje się dużą liczbę osób z nieaktual-

W II kwartale 2016 według GUS pracowało 16 mln 182 tys. osób,

nymi kompetencjami, przerwą w wykonywaniu zawodu, bez

czyli o 196 tys. (tj. 1,1%), więcej niż w tym samym kwartale 2015.

doświadczenia zawodowego, z wykształceniem na kierunkach

Wzrósł również wskaźnik aktywności zawodowej (z 55,8% do

na które nie ma zapotrzebowania. W wielu zawodach robotni-

56,2%). Na uwagę zasługuje fakt, iż pośród pracujących najlicz-

czych można zaobserwować lukę pokoleniową związaną z za-

Kruczek Z.: Sektorowa Rama Kwalifikacji w Turystyce i jej znaczenie dla kształcenia i certyfikowania kadr turystycznych. Gospodarka Turystyczna w Regionie, Uniwersytet Ekonomiczny,
Wrocław nr 379, 2015.
Barometr zawodów 2017. Raport podsumowujący badanie w Polsce. MRPiPS, WUP w Krakowie. 2017,
Tamże
Aktywność ekonomiczna ludności Polski. II kw. 2016, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.
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przestaniem kształcenia w szkołach zasadniczych. Niedosko-

w poszukiwaniu zatrudnienia zaraz po ukończeniu szkoły. Jako

nałości systemu kształcenia zawodowego, mała liczba godzin

przykład można podać zawód technik technologii żywności.

na praktyki zawodowe, teoretyczne podejście do zawodu, brak

Jest to zawód na kilku podbudowach m.in. piekarz, cukiernik.

środków w szkołach zawodowych na kształcenie praktyczne,
nauka na przestarzałych urządzeniach, kształcenie większej

Do zawodów deficytowych na rynku pracy zaliczany jest ku-

niż zapotrzebowanie liczby uczniów w zawodach modnych, a

charz. Zgodnie z Barometrem zawodów w Polsce w roku 2017,

także znikoma współpraca z firmami powodują, że absolwen-

wskaźnik deficytu dla zawodów deficytowych został określony

ci polskich szkół nie spełniają oczekiwań i wymagań praco-

na poziomie 65,5%. Wskaźnik deficytu w roku 2016 dla kucharza

dawców poszukujących wykwalifikowanych i profesjonalnych

wynosił 44,2% i wykazuje największą tendencję wzrostową wo-

pracowników.

bec innych zawodów deficytowych w stosunku do roku 2016 r.7
Ponadto, w 2017 r. niedobór pracowników nadal występuje w

Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż w rejestrach powia-

takich zawodach jak kucharz i szef kuchni 8. Należy zauważyć,

towych urzędów pracy znajduje się wiele ofert pracy m.in. dla

że maleje z roku na rok liczba zawodów z przedziału równowa-

kucharza. Jednak umiejętności i kwalifikacje osób zaintereso-

gi, maleje również wykaz zawodów z obszaru nadwyżki. Rośnie

wanych nie pozwalają zaliczyć ich do potencjalnych kandyda-

natomiast liczba zawodów w obszarze zawodów deficytowych.

tów do pracy. Dodatkowo, dużą nadwyżkę stanowią absolwenci

Wśród Ekspertów prowadzących badania coraz częściej moż-

techników, którzy nie posiadają praktycznego przygotowania

na spotkać się ze stwierdzeniem, że rynek pracy zaczyna być

do wykonywania zawodu. Kierunki kształcenia są także zbyt

rynkiem pracownika, a nie jak dotychczas pracodawcy.

ogólne, by uzyskać konkretną kwalifikację, która pomogłaby

Rynek pracy
pracodawców. Problem ten dotyczy również stanowisk
EKSPERCI OPRACOWUJĄCY WYNIKI

8

PRZEPROWADZONEGO BADANIA WSKAZALI
NASTĘPUJĄCE CZTERY GŁÓWNE PRZYCZYNY
DEFICYTU:

kierowniczych.

3.	
Nieaktualne kompetencje – oferowane na rynku kursy są
kosztowne i czasochłonne, ich jakość nie jest porównywalna, nie dają gwarancji zatrudnienia.

4. Nieatrakcyjne wynagrodzenie w stosunku do wykonywanej pracy – jest to bardzo częsty powód niepodejmowania

1. Brak doświadczenia zawodowego – to podstawowy wy-

zatrudnienia. Są również zawody, w których płaca jest re-

móg w większości branż uwzględniany przy rekrutacji,

latywnie wysoka, a charakter pracy powoduje, że osoba

niejednokrotnie niemożliwy do spełnienia np. w przypadku

wykwalifikowana uznaje ją za niską (np. zawody kierowni-

absolwentów rozpoczynających swoją przygodę z pracą.

cze, menedżerowie). Wiele osób w tej grupie wykorzystuje

Pracodawcy nie chcą powierzać wykonywania zadań za-

aktualną sytuację i liczy na wyższe zarobki.

wodowych osobom bez doświadczenia. Na prestiż lokalu
latami pracowały niekiedy pokolenia. Nieprofesjonalna

Zmniejszająca się nadwyżka zawodów na rynku pracy wskazu-

obsługa i niskiej jakości usługi mogą narazić firmę na

je tendencję niedoboru wykwalifikowanych osób na rynku. W

utratę zaufania klienta oraz straty.

obecnej sytuacji wśród zawodów z branży HoReCa Barometr

2.	
Niewielka liczba kandydatów dostępnych na rynku – brak

2017 wskazuje tylko jeden zawód jako nadwyżkowy: technik

specjalistów (np. szefów kuchni). Coraz częściej mamy do

hotelarstwa. Przyczyną takiej sytuacji jest duża liczba absol-

czynienia z sytuacją, w której pomimo wielu zgłoszonych

wentów technikum oraz kierunkowych studiów wyższych w

ofert, kandydaci nie spełniają zakładanych oczekiwań

roku 2016.

Odniesienie do kwalifikacji, zawodów funkcjonujących na rynku

W

marcu 2017 roku zmianie uległo Rozporządzenie w

wadzone we wszystkich polskich szkołach. Dotyczy ono również

sprawie Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodo-

możliwości prowadzenia kształcenia w danym typie szkoły. Po-

wego . Rozporządzenie to określa wykaz zawodów, w

nadto, wskazuje kwalifikacje, w ramach których może być pro-

9

których kształcenie zawodowe od września 2017 może być pro-

7
8
9

wadzone kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Barometr zawodów 2017. Raport podsumowujący badanie w Polsce. MRPiPS, WUP w Krakowie. 2017, s. 16.
Tamże s. 17
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017 r. poz. 622)

KWALIFIKACJE RYNKOWE W BRANŻY HoReCa

Zmiany zawarte w rozporządzeniu wynikają z przeprowadzo-

 poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji cząst-

nych prac w zakresie przeglądu i aktualizacji 54 zawodów

kowych,

wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych

Zmian tych dokonano w ramach realizacji projektu Partner-

kursach zawodowych w zakresie wyodrębnionych kwali-

stwo na rzecz kształcenia zawodowego.

fikacji,
 szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane

Zmiany w strukturze zawodów są konsekwencją pogłębionej

z kształceniem w danym zawodzie.

analizy przeprowadzonej w ramach projektu przez ekspertów.
Uwzględniała one m.in.: aktualne trendy w danej branży, po-

W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zawody przy-

trzeby rozwojowe przemysłu, postęp techniczny, nowe rozwią-

porządkowane zostały do ośmiu obszarów kształcenia. Obszary

zania technologiczne, którym towarzyszą nowe formy organi-

kształcenia obejmują zestawy zawodów pogrupowanych pod

zacji pracy, jak również struktura szkolnictwa zawodowego.

względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji wymaganych
do realizacji zadań zawodowych w obrębie danego zawodu.

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA
Z AW O D O W E G O J E S T U SY S TE M AT Y Z O WA N Y M

UWZGLĘDNIAJĄC POLSKĄ KLASYFIKACJĘ

U KŁA D E M TA BE L A R Y C Z N Y M , K T Ó R Y O BEJ M U J E M . I N .

DZIAŁALNOŚCI (PKD) WYODRĘBNIONO NASTĘPUJĄCE

WYMIENIONE PONIŻEJ INFORMACJE

10

:

 nazwy zawodów nauczanych w systemie oświaty, uporządkowanych według grup wielkich, dużych i średnich
zgodnych z nazwami grup ustalonymi w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy ,
 poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych,
 obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa

O B S Z A R Y KS Z TAŁ C E N I A :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

administracyjno-usługowy (AU),
budowlany (BD),
elektryczno-elektroniczny (EE),
mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG),
rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL),
turystyczno-gastronomiczny (TG),
medyczno-społeczny (MS),
artystyczny (ST).

zawodowego,
 typy szkół ponadpodstawowych, w których można prowadzić kształcenie w danym zawodzie,
 nazwy kwalifikacji wyodrębnionych zawodzie,

10
11

Tamże.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucji rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z późn.zm.

Zawody objęte analizą w niniejszym opracowaniu należą do
obszaru turystyczno-gastronomicznego, i są oznaczone symbolem TG.

9
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O B S Z A R T U R Y S T Y C Z N O - G A S T R O N O M I C Z N Y T G 1 2 Z A W I E R A J Ą C Y W Y K A Z K W A L I F I K A C J I O R A Z Z A W O D Ó W _T A B E L A 1 .

SYMBOL
KLASYFIKACJI

NAZWA
KWALIFIKACJI

NUMER
ZAWODU

NAZWA ZAWODU

PODSTAWY DO KSZTAŁCENIA
W ZAWODZIE

TG.01.

Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

911205

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

PKZ(TG.a)

TG.02.

Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem
maszyn i urządzeń

816003

PKZ(TG.b)

314403
314402

Operator maszyn
i urządzeń przemysłu spożywczego
Technik technologii żywności
Technik przetwórstwa mleczarskiego

TG.03.

Produkcja wyrobów
piekarskich

751204
314403

Piekarz
Technik technologii żywności

PKZ(TG.b)

TG.04.

Produkcja wyrobów
cukierniczych

751201
314403

Cukiernik
Technik technologii żywności

PKZ(TG.b)

TG.05.

Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

751107
314403

Wędliniarz
Technik technologii żywności

PKZ(TG.b)

TG.06.

Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych

751103
314403

Przetwórca ryb
Technik technologii żywności

PKZ(TG.b)

TG.07.

Sporządzanie potraw
i napojów

512001
343404

Kucharz
Technik żywienia i usług
gastronomicznych

PKZ(TG.c)

TG.08.

Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

512303

Technik turystyki wiejskiej

OMZ
PKZ(TG.d)

TG.09.

Prowadzenie gospodarstwa
agroturystycznego

515203

Technik turystyki wiejskiej

OMZ
PKZ(TG.d)

TG.10.

Wykonywanie usług
kelnerskich

513101

Kelner

OMZ
PKZ(TG.e)

TG.11.

Organizacja usług
gastronomicznych

513101

Kelner

OMZ
PKZ(TG.e)

TG.12.

Planowanie i realizacja usług
w recepcji

422402

Technik hotelarstwa

OMZ
PKZ(TG.f)

TG.13.

Obsługa gości w obiekcie
świadczącym usługi hotelarskie

422402

Technik hotelarstwa

OMZ
PKZ(TG.f)

TG.14.

Planowanie i realizacja imprez i
usług turystycznych

422103

Technik obsługi turystycznej

OMZ
PKZ(TG.g)

TG.15.

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaży usług
turystycznych

422103

Technik obsługi turystycznej

OMZ
PKZ(TG.g)

TG.16.

Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych

343404

Technik żywienia i usług
gastronomicznych

OMZ

TG.17.

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

314403

Technik technologii żywności

OMZ
PKZ(TG.b) PKZ(TG.i)

TG.18.

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

314402

Technik przetwórstwa mleczarskiego

OMZ
PKZ(TG.b) PKZ(TG.i)
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860).
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Kolejny ważny dokument związany z edukacją formalną to

cji i zostały obligatoryjnie wprowadzone do Zintegrowanego

Podstawa programowa kształcenia w zawodach. Zawiera ona

Rejestru Kwalifikacji. Zawierają szczegółowy wykaz efektów

wykaz kwalifikacji właściwych dla poszczególnych zawodów.

kształcenia będących podstawą do opracowania programów

Kwalifikacje te, mają nadany poziom Polskiej Ramy Kwalifika-

nauczania oraz zadań egzaminacyjnych.

Podstawy programowe kształcenia w zawodach 13

P

rzeanalizowano przyporządkowane do obszaru tury-

 Wykonywać działania składające się na dobranie metody i

styczno-gastronomicznego kwalifikacje zawodowe, za-

urządzeń do przechowywania i utrwalania żywności.

dania zawodowe oraz efekty kształcenia dla zawodów.

 Przestrzega zasad dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo
własne i innych: rozróżnia i przestrzega procedur zapew-

P O D S TAW Y D O R O Z P O C Z Ę C I A KS Z TAŁ C E N I A
W BRANŻY HORECA WYZNACZAJĄ ZAWODY:

nienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
 Przygotowuje i koryguje stosownie do okoliczności plan
wykonania w zakresie doboru surowców do sporządzenia
potraw i napojów; sporządza półprodukty oraz potrawy i na-

 Kucharz 512001, KW. TG.07 poziom 3 PRK

poje, przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością.

 Kelner 513101, KW. TG.10 + TG.11 poziom 4 PRK

Szczegółowy wykaz efektów kształcenia zawartych w podsta-

 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404,

wie programowej kształcenia w zawodzie kucharza dla kwalifikacji właściwej 14 TG07. Sporządzanie potraw i napojów. Kwali-

KW. TG.16
 Technik hotelarstwa, TG.12 + TG.13"

fikacja składa się z 2 zestawów efektów kształcenia.

Podstawa programowa w zawodzie Kucharz 512001 i kwali-

1. Przechowywanie żywności

fikacja TG.07 Sporządzanie potraw i napojów, określa efekty

1) ocenia żywność pod względem towaroznawczym;

kształcenia do czerwca 2017 w zasadniczej szkole zawodowej,

2) lasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej;

a od września 2017 możliwość kształcenia w szkole branżowej
I stopnia. Kwalifikacji TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

3) przestrzega zasad oceny jakościowej żywności;

– zgodnie z Klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego

4) dobiera warunki do przechowywania żywności;

przypisany został 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

5) rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej żyw-

Osoba posiadająca kwalifikację KW: Sporządzanie potraw i na-

6) rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdro-

ności;
wotnego żywności;

pojów z poziomu 3. Polskiej Ramy Kwalifikacji, jest przygotowana do częściowo samodzielnego wykonywania niezbyt złożonych

7) dobiera metody utrwalania żywności;

zadań oraz organizowania pracy małego zespołu pracownicze-

8) 
rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych;

go realizującego zadania z zakresu: zasad przechowywania żywności, sporządzania i ekspedycji potraw i napojów.
W SZCZEGÓLNOŚCI POTRAFI:

9) użytkuje urządzenia do przechowywania żywności.

2. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
Uczeń:

 Posługiwać się dokumentacją dotyczącą niezbyt złożonych zadań w zakresie przestrzegania zasad oceny jakościowej żywności; oceniania żywności pod względem
towaroznawczym.
 Wyszukiwać, porównywać, oceniać i analizować informacje potrzebne m.in. do klasyfikowania żywności w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przy-

13
14

1) określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego;
2) rozróżnia i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
3) stosuje receptury gastronomiczne;
4) rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów;

datności kulinarnej, dobierać warunki do przechowywania

5) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;

żywności, rozpoznawać zmiany zachodzące w przechowy-

6) sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje;

wanej żywności.

7) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860)
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8) rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas
sporządzania potraw i napojów;
9) rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
10) użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
11) ocenia organoleptycznie żywność;
12) dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów;

5) planuje posiłki oraz układa jadłospisy;
6) przestrzega zasad zamienności produktów;
7) oblicza wartość energetyczną i odżywczą potraw;
8) stosuje metody oceny sposobów żywienia;
9) ocenia jadłospisy i podejmuje działania korygujące,
przestrzegając zasad racjonalnego żywienia;
10) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania, rozliczania i oceny żywienia;
11) rozróżnia alternatywne sposoby żywienia;

13) porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje;
14) monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z
Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good

12) rozróżnia zagrożenia zdrowotne wynikające z nieracjonalnego żywienia;
13) określa rolę instytucji zajmujących się problematyką
żywienia.

Hygiene Practice), Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP
(ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP

2. Organizowanie produkcji gastronomicznej

(ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).
1) przestrzega zasad planowania produkcji potraw
Kwalifikacja Sporządzanie potraw i napojów stanowi podstawę

i napojów;

do kontynuowania kształcenia w szkole branżowej II stopnia w

2) planuje produkcję potraw i napojów;

zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych 15.

3) kontroluje procesy produkcji potraw i napojów;
4) ocenia jakość sporządzonych potraw i napojów;

Zawód Technik żywienia i usług gastronomicznych może być

5) rozróżnia rodzaje kart menu;

kształcony w technikum i składa się z 2 kwalifikacji. Absolwent

6) opracowuje karty menu zawierające informacje doty-

kształcony w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicz-

12

czące wartości odżywczej potraw;

nych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań

7) oblicza zapotrzebowanie na surowce i półprodukty;

zawodowych: ocenianie jakości żywności oraz jej przechowy-

8) sporządza kalkulację cen potraw i napojów;

wania; sporządzanie i ekspedycji potraw i napojów; planowanie

9) opracowuje receptury gastronomiczne;

i oceny żywienia; organizowanie produkcji gastronomicznej;

10) korzysta ze specjalistycznych programów komputero-

planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

wych do planowania i rozliczania produkcji gastronomicznej.

Drugą kwalifikacją, która składa się na zawód Technik żywienia
i usług gastronomicznych jest kwalifikacja oznaczona w klasy-

3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

fikacji zawodów szkolnych TG.16. Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych (poziom 4 PRK).

1) klasyfikuje usługi gastronomiczne;
2) przygotowuje oferty usług gastronomicznych;

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ JEDNOSTEK EFEKTÓW
KS Z TAŁ C E N I A I E F E K T Ó W KS Z TAŁ C E N I A Z AWA R T Y
W P O D S TAW I E PR O GR A M O W EJ KS Z TAŁ C E N I A
W ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
GASTRONOMICZNYCH ORAZ W KWALIFIKACJI
WŁAŚCIWEJ:

3) planuje działania związane z promocją usług gastronomicznych;
4) kalkuluje koszty usług gastronomicznych;
5) prowadzi sprzedaż usług gastronomicznych;
6) planuje usługi gastronomiczne;
7) dobiera metody i techniki obsługi do rodzaju usług gastronomicznych;

1. Planowanie i ocena żywienia
1) klasyfikuje składniki pokarmowe oraz określa ich źródła;
2) wyjaśnia wpływ składników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu człowieka;
3) charakteryzuje przemiany składników pokarmowych w
organizmie człowieka;
4) przestrzega norm i przestrzega zasad planowania żywienia;

15

Tamże,

8) przygotowuje miejsca wykonania usług gastronomicznych;
9) dobiera zastawę i bieliznę stołową;
10) dobiera urządzenia i sprzęt do wykonania usług gastronomicznych;
11) użytkuje sprzęt i urządzenia do wykonania usług gastronomicznych;
12) wykonuje czynności porządkowe, rozlicza sprzęt, za-

KWALIFIKACJE RYNKOWE W BRANŻY HoReCa

stawę i bieliznę stołową po wykonaniu usług gastrono-

kucharz jest zawodem, który już od kilku lat budził i budzi w

micznych;

dalszym ciągu wątpliwości w zakresie niedostosowania do

13) korzysta ze specjalistycznych programów kompute-

rynku pracy. Do roku 2012 w klasyfikacji zawodów szkolnych

rowych do planowania i rozliczania kosztów usług ga-

funkcjonował zawód kucharz małej gastronomii (kształcony w

stronomicznych.

zasadniczej szkole zawodowej) oraz kucharz (zwany potocznie
często dużym kucharzem, który kształcony był w technikum).

Technik żywienia i usług gastronomicznych zgodnie z klasyfi-

Mimo owych zmian problem niedostosowania jest w dalszym

kacją zawodów szkolnych może być kształcony w szkole bran-

ciągu aktualny, co potwierdzają przeprowadzone badania.

żowej oraz technikum.
Kolejnym zawodem kształconym w polskich szkołach, któPodstawą do rozpoczęcia edukacji formalnej w Polsce w za-

ry przygotowuje kadry dla branży HoReCa jest Technik ho-

wodzie kucharz jest nabycie kwalifikacji TG.07 Sporządzanie

telarstwa16. Zawód dopuszczony do kształcenia na poziomie

potraw i napojów oraz TG.16 Organizacja żywienia i usług ga-

technikum, daje absolwentowi możliwość posiadania 2 kwa-

stronomicznych. Warto wspomnieć jako ciekawostkę, iż zawód

lifikacji.

Technik hotelarstwa: 2 kwalifikacje = TG.12+ TG.13. poziom PRK 4
A B S O LW E N T W Z A W O D Z I E T E C H N I K H O T E L A R S T W A
POWINIEN BYĆ PRZYGOTOWANY DO WYKONYWANIA
NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ ZAWODOWYCH:

5) rezerwuje usługi hotelarskie, korzystając z systemów rezerwacyjnych;
6) sporządza dokumentację związaną z rezerwacją usług
hotelarskich;
7) przygotowuje dane dotyczące usług rezerwowanych dla

1) prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaż
usług hotelarskich;

innych komórek organizacyjnych obiektu świadczącego
usługi hotelarskie.

2) rezerwowanie usług hotelarskich;
3) wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji;

2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających

4) przygotowywanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia
1) przestrzega procedur związanych z obsługą gości w re-

gości;
5) 
przygotowywanie i podawanie śniadań w obiekcie
świadczącym usługi hotelarskie;
6) 
przyjmowanie i realizacja zamówień na hotelarskie
usługi dodatkowe.

cepcji;
2) rozpoznaje oczekiwania gości związane z pobytem w
obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
3) 
sporządza dokumentację związaną z procedurami
check-in i check-out;

Pierwsza kwalifikacja w zawodzie technik hotelarstwa to T.12.

4) udziela informacji turystycznej;

Planowanie i realizacja usług w recepcji.

5) 
oferuje usługi dodatkowe zgodnie z ofertą obiektu
świadczącego usługi hotelarskie;

P O N I Ż EJ W Y K A Z J E D N O S TE K E F E K T Ó W KS Z TAŁ C E N I A
I E F E K T Ó W KS Z TAŁ C E N I A Z AWA R T Y C H W
P O D S TAW I E PR O GR A M O W EJ KS Z TAŁ C E N I A D L A
KWALIFIKACJI.

6) przygotowuje informacje dotyczące przybyłych gości
dla innych komórek organizacyjnych obiektu;
7) rozróżnia formy płatności stosowane w sprzedaży usług
hotelarskich;
8) przestrzega zasad rozliczania kosztów pobytu gości w
obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

1. Rezerwacja usług hotelarskich

9)sporządza dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości.

1) rozróżnia zadania oraz wyposażenie recepcji hotelowej;
2) dobiera oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości;
3) stosuje instrumenty promocji usług hotelarskich;

Drugą kwalifikacją składającą się na zawód Technik hotelar-

4) przestrzega zasad rezerwacji usług dla gości indywidu-

stwa jest T.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi

alnych i grup;

16

hotelarskie.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860)
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P O N I Ż EJ W Y K A Z J E D N O S TE K E F E K T Ó W KS Z TAŁ C E N I A

3) rozróżnia rodzaje śniadań hotelowych;

I E F E K T Ó W KS Z TAŁ C E N I A Z AWA R T Y C H

4) rozróżnia metody i techniki przygotowania śniadań;

W P O D S TAW I E PR O GR A M O W EJ KS Z TAŁ C E N I A

5) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;

W ZAWODZIE DLA KWALIFIKACJI.

6) użytkuje sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowywania i podawania potraw i napojów;
7) przygotowuje potrawy i napoje;

1. U trzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych
Uczeń:

8) rozróżnia formy i przestrzega zasad podawania śniadań;
9) dobiera formy podawania śniadań do potrzeb gości i
możliwości obiektu;

1) rozróżnia stanowiska pracy w dziale służby pięter;

10) rozróżnia bieliznę i zastawę stołową;

2) rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wy-

11) stosuje techniki nakrywania stołu;

posażenie;

12) dobiera sprzęt i zastawę stołową do ekspedycji śniadań;

3) rozróżnia rodzaje prac porządkowych;

13) przygotowuje salę konsumpcyjną do obsługi gości;

4) dobiera techniki sprzątania w jednostkach mieszkal-

14) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne dotyczą-

nych, odpowiednie urządzenia, sprzęt i środki do rodza-

ce sporządzania potraw.

ju wykonywanych prac porządkowych;
5) obsługuje urządzenia i sprzęt do utrzymywania czystości;
6) stosuje środki czyszczące i dezynfekcyjne;

usługi hotelarskie

7) przygotowuje jednostki mieszkalne do przyjęcia gości;

1) klasyfikuje hotelarskie usługi dodatkowe;

8) utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostęp-

2) przestrzega zasad i rozróżnia formy przyjmowania i re-

nej obiektu;
9) przestrzega zasad odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia gości;
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3. O rganizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym

10) przestrzega procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości.

alizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych;
3) przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w zakresie
usług dodatkowych;
4) organizuje usługi dodatkowe zgodnie z zamówieniem;
5) sporządza dokumentację dotyczącą przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych.

2. Przygotowywanie i podawanie śniadań
Uczeń:

Powyżej wymienione kwalifikacje szkole, mogą być również

1) przestrzega zasad przechowywania żywności;

kształcone w systemach pozaszkolnych na kwalifikacyjnych

2) przestrzega zasad sporządzania jadłospisów;

kursach zawodowych.

Szef Kuchni

N

abywanie kompetencji w zawodzie szefa kuchni można

grupę zawodową. Istnieją duże trudności z wyborem wysokiej

rozpocząć od kształcenia formalnego w zawodzie ku-

jakości kursu, szkolenia np. w zakresie kierowania zespołem,

charz a następnie dzięki doświadczeniu zawodowemu

organizacji pracy zespołu, komunikacji interpersonalnej.

lub dodatkowym szkoleniom uzupełnić luki kompetencyjne.
Brak możliwości potwierdzenia umiejętności i kompetencji
Oferowane na rynku szkolenia nieformalne nie spełniają obec-

nabytych w czasie kilkunastoletniej kariery zawodowej w ra-

nych oczekiwań pracodawców. Różnorodność oferowanych

mach uczenia się pozaformalnego, a także brak sposobu ich

szkoleń, a zarazem brak możliwości porównania dostępnej na

udokumentowania w tym zakresie, uniemożliwia aplikowanie o

rynku oferty szkoleniowej powoduje chaos, który nie ułatwia

wyższe stanowiska i utrudnia możliwość awansu.

nabycia lub podniesienia poszukiwanych kompetencji przez tą

Menedżer hotelu/gastronomii - obiektu
W wyniku przeprowadzonej analizy kierunków studiów I i II

1.Kształcenie formalne – studia I i/lub II stopnia na kierunku:

stopnia oraz ich programów kształcenia oraz programów stu-

Zarządzanie, Hotelarstwo, Technologia Żywności, Dietetyka;

diów podyplomowych stwierdzono dwie możliwe drogi naby-

2. Studia podyplomowe z zakresu: Zarządzania w branży Ho-

wania kwalifikacji:

ReCa."

KWALIFIKACJE RYNKOWE W BRANŻY HoReCa

Na rynku podobnie jak w przypadku szefa kuchni funkcjonują

nokrotnie powtarzanie treści ogólnie znanych, teoretycznych i

studia podyplomowe dedykowane branży. Jednak brak jakiej-

często nieprzydatnych w realiach pracy zawodowej.

kolwiek możliwości zweryfikowania ich jakości. Informacje zawarte w zakresie obszarów objętych kursem zakreślają ogól-

Przykłady opisów kierunków studiów wyższych, studiów po-

ne sformułowania z których nie wybrzmiewają efekty uczenia

dyplomowych jak również przykłady kursów komercyjnych

się. Brak efektów powoduje niemożliwość odniesienia się do

oferowanych na rynku w kontekście branży HoReCa zawiera

posiadanej wiedzy i umiejętności. Taki stan powoduje niejed-

załącznik nr 1.

Klasyfikacja zawodów i specjalności dla rynku pracy oraz Międzynarodowy Standard
Klasyfikacji Zawodów ISCO-08

O

d roku 2011 Klasyfikacja zawodów i specjalności dla po-

gotowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP).

trzeb rynku pracy ujednoliciła kody zawodów z zawodami znajdującymi się w Klasyfikacji zawodów szkolnych.

W Polskiej klasyfikacji z 2010 r., podobnie jak w ISCO-08, przy-

Jest to usystematyzowany zbiór zawodów i specjalności wy-

jęto zmienione zasady klasyfikowania zawodów w grupach

stępujących na rynku pracy. Stanowi „spis z natury” zawodów

(wielkich, dużych, średnich i elementarnych); klasyfikacja roz-

zidentyfikowanych na rynku pracy. Klasyfikacja opracowana

budowana została także m.in. o grupy zawodów kierowniczych.

została w oparciu o Międzynarodowy Standard Klasyfikacji

Klasyfikowanie odbywa się ze względu na poziom wymaganych

Zawodów ISCO-08.

kompetencji i treść wykonywanej pracy; poziomy kompetencji w ISCO-08 odnoszone są do poziomów wykształcenia, ale

Aktualizowanie klasyfikacji związane jest ze zmianami zacho-

kompetencje określonego poziomu mogą też być nabywane

dzącymi na rynku pracy i odbywa się co 2-3 lata w drodze

na drodze uczenia się kursowego lub nieformalnego (w pro-

zmian rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-

cesie wykonywania pracy zawodowej). Zmiany wprowadzane

łecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na po-

do polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności służą uspraw-

trzeby rynku pracy oraz zakresu ich stosowania .

nianiu międzynarodowej informacji statystycznej. Spójna ze

17

Standardem ISCO-08 klasyfikacja zawodów i specjalności
Polska klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku

pozwala na prowadzenie badań, analiz i prognoz dotyczących

pracy począwszy od 1995 roku opracowywana jest w oparciu o

rynku pracy oraz badań nad przemianami struktury społecz-

Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów ISCO18 przy-

nej i zawodowej w Polsce i na świecie.

ZAWÓD POLSKI

kucharz

menadżer hotelu/
gastronomii

szef kuchni

ODPOWIEDNIK ISCO-08

cook

17
18

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/

brak

brak
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Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje zmieniona klasyfikacja za-

do podjęcia starań o podnoszenie kwalifikacji pracowników?

wodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzona

zapytani odpowiadają głównie, że nie ma takiej potrzeby, gdyż

rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

kwalifikacje pracowników są odpowiednie, koszty szkoleń są

z 7 listopada 2016 r.

zbyt wysokie, zatrudniono nowe osoby o odpowiednich kwalifikacjach lub też, że szkolenie początkowe pracowników jest

PR Z Y KŁA D Y Z AW O D Ó W PR Z E Z PR Y Z M AT

wystarczające. Jak się zatem okazuje, nie tylko wysokie koszty

POSZCZEGÓLNYCH GRUP:

szkoleń czy też wymieniany przez co dziesiątego przedsiębiorcę brak czasu na uczestnictwo w szkoleniach powstrzymują
pracodawców od inwestycji w zasoby ludzkie. Zasadniczy

 Grupa Wielka – Przedstawiciele władz Publicznych, wyżsi
urzędnicy i kierownicy,

powód to niedostrzeganie potrzeby szkolenia pracowników i
korzyści z nich wynikających.

 1212 – Kierownicy,
 1213 – Kierownicy ds. strategii i planowania.

Nie ma nic bardziej mylącego niż przekonanie, że raz zdobyte
wykształcenie wystarczy na całe życie. Niezbędna jest analiza

Jak potwierdzają ogólnodostępne dane, udział Polaków w

i uświadamianie korzyści wynikających z posiadania wysokich

kształceniu ustawicznym jest w dalszym ciągu dosyć niski a

i aktualnych kwalifikacji. Przekonanie o braku konieczności

wśród państw UE Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w

uzupełniania wiedzy jest bowiem jedną z najpoważniejszych

rankingu. Jakie są bariery wśród Polaków na drodze do posze-

barier psychologicznych stojących na przeszkodzie do rozwoju

rzania kwalifikacji?

niezbędnych i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych.

Badania Aktywności Edukacyjnej Dorosłych wskazują w dal-

16

szym ciągu na brak świadomości i potrzeby stałego aktualizo-

Uczenie się dorosłych jest w Polsce tradycyjnie sprowadzone

wania i uzupełniania posiadanych kwalifikacji. Świadczy to w

do kształcenia w szkołach oraz do udziału w sformalizowanych

dużej mierze o stereotypowym przekonaniu i krótkowzroczno-

szkoleniach. Zgodnie z definicją, strategia Unii Europejskiej na

ści lub głęboko zakorzenionym w psychice przekonaniu, że raz

rzecz uczenia się przez całe życie (ang. lifelong learning) doty-

zdobyta wiedza wystarczy na całe życie.

czy uczenia się na wszystkich etapach życia, we wszystkich formach (nie tylko w ramach edukacji formalnej) oraz w każdym

Na pytanie: Co stoi na przeszkodzie przedsiębiorcom w Polsce

3

zakresie ważnym dla życia w nowoczesnym społeczeństwie.

S Y S T E M P O J Ę Ć P R Z Y J Ę T Y W P R O J E K C I E _T A B E L A 1 .

NAZWA POJĘCIA

DEFINICJA

Bilans kompetencji

Oznacza proces służący zidentyfikowaniu i przeanalizowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji osoby indywidualnej, w tym jej uzdolnień i motywacji, po to by opracować plan rozwoju zawodowego lub plan reorientacji zawodowej albo projekt szkolenia; bilans kompetencji ma pomóc danej osobie przeanalizować swoje
doświadczenie zawodowe, samodzielnie ocenić swoją pozycję w otoczeniu zawodowym oraz zaplanować
ścieżkę kariery lub w niektórych przypadkach przygotować się do walidacji efektów uczenia się pozaformalnego lub nieformalnego.

Certyfikowanie

Proces, w którego wyniku uczący się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument stwierdzający, że osiągnął określoną kwalifikację. Certyfikacja następuje po walidacji.

Efekty uczenia się (efekty
kształcenia)

Oznaczają stwierdzenie tego, co uczący się wie, co rozumie i potrafi wykonać po ukończeniu procesu uczenia
się, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęty w Unii Europejskiej układ odniesienia umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W Europejskich Ramach Kwalifikacji wyróżniono osiem poziomów kwalifikacji określonych
za pomocą wymagań dotyczących efektów uczenia się.

KWALIFIKACJE RYNKOWE W BRANŻY HoReCa

Definicje kształcenia
zawodowego w branży HoReCa

3

Zbiór pojęć przyjęty w badaniach porównawczych
W PR OJ E KC I E I BA DA N I AC H PR Z Y J Ę T O S Y S T E M
P OJ Ę Ć W Y N I K AJ ĄC Y Z N A S T Ę P U J ĄC Y C H K R AJ O W Y C H
I EUROPEJSKICH DOKUMENTÓW:

systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowy ECVET - 2009/C 155/02;
 Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 г. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (2012/C
398/01);

 Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia Europejskiej
Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie;
 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego

 Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64);
 Słownik pojęć zastosowany w opracowaniu standardów
kwalifikacji zawodowych - Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. IBE 2017.

NAZWA POJĘCIA

DEFINICJA

Jednostka efektów
uczenia się

Oznacza składnik kwalifikacji będący spójnym zbiorem wiedzy, umiejętności i kompetencji, który może
podlegać ocenie i walidacji.

Kompetencje

Oznaczają udowodnioną zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych lub
metodologicznych okazywaną w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej i osobistej; w europejskich
ramach kwalifikacji kompetencje określane są w kategoriach odpowiedzialności i autonomii.

Kompetencje kluczowe

Wiedza, umiejętności i postawy odpowiednie do sytuacji, niezbędne do samorealizacji i rozwoju osobistego,
bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

Kompetencje społeczne

Zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym oraz kształtowania własnego rozwoju z uwzględnieniem kontekstu etycznego.

Kompetencje zawodowe

Wszystko to, co pracownik wie, rozumie i potrafi wykonać, odpowiednio do sytuacji w miejscu pracy. Opisywane są trzema zbiorami: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

17
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NAZWA POJĘCIA

DEFINICJA

Krajowe Ramy
Kwalifikacji
(Polska Rama Kwalifikacji
– PRK

Oznaczają narzędzie służące do klasyfikowania kwalifikacji na wyszczególnione według przyjętego zespołu
kryteriów poziomy osiągnięć w uczeniu się, które ma na celu integrację i koordynację krajowych podsystemów kwalifikacji oraz poprawę przejrzystości, dostępności, rozwoju i jakości kwalifikacji w odniesieniu do
rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego. W Polsce odpowiednikiem KRK jest PRK.

Krajowy
System Kwalifikacji

Ogół rozwiązań służących ustanawianiu i nadawaniu kwalifikacji (potwierdzaniu efektów uczenia się)
oraz zapewnianiu ich jakości.

Kwalifikacja

Oznacza formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany w efekcie stwierdzenia przez właściwą instytucję, że osiągnięte przez daną osobę efekty uczenia się są zgodne z określonym standardem.Jest to określony
zestaw efektów uczenia się – zgodnych z ustalonymi standardami, których osiągnięcie zostało formalnie
potwierdzone przez upoważnioną instytucję. W projekcie zestaw efektów uczenia się oraz efekty uczenia się
został zawarte w opisie kwalifikacji rynkowych

Nadawanie kwalifikacji

Będzie rozumiane jako rezultat walidacji i certyfikacji.

Ocena efektów uczenia
się

Oznacza metody i procesy prowadzące do określenia zakresu, w jakim uczący się faktycznie przyswoił określoną wiedzę, opanował określone umiejętności i zdobył określone kompetencje.

Osiągnięcia
odpowiadające efektom
uczenia się

Oznaczają zbiór indywidualnych efektów uczenia się danej osoby, które zostały ocenione i mogą być akumulowane do celów uzyskania kwalifikacji lub transferowane do innych programów kształcenia/uczenia się lub
do innych kwalifikacji.

Polska Rama Kwalifikacji

Opis hierarchii poziomów kwalifikacji wpisywanych do zintegrowanego rejestru kwalifikacji w Polsce.

Punkty ECVET

Oznaczają liczbowe określenie ogólnej wartości efektów uczenia się w ramach kwalifikacji oraz względnej
wartości jednostek w stosunku do pełnej kwalifikacji.

Sektor

Oznacza zgrupowanie aktywności zawodowej według głównej funkcji gospodarczej, produktu,
usługi lub technologii.

Specjalność

Jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności o podobnym charakterze
(związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy) wymagających pogłębionej lub dodatkowej
wiedzy i umiejętności zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki.

Standard
kompetencji zawodowych

Uczenie się formalne

Uczenie się nieformalne

Norma opisująca kompetencje zawodowe konieczne do wykonywania zadań zawodowych wchodzących
w skład zawodu, akceptowana przez przedstawicieli organizacji zawodowych i branżowych, pracodawców,
pracobiorców i innych kluczowych partnerów społecznych.
Oznacza uczenie się, które jest realizowane w zorganizowanym i usystematyzowanym środowisku przeznaczonym
specjalnie do uczenia się i zwykle prowadzi do uzyskania kwalifikacji, na ogół w postaci świadectwa lub dyplomu.
Oznacza uczenie się wynikające z codziennej aktywności w pracy, w rodzinie lub w czasie wolnym. Nie jest
zorganizowane ani usystematyzowane pod względem celów, czasu ani pomocy w nauce. Uczenie się nieformalne może być niezamierzone ze strony osoby uczącej się; przykładami efektów uczenia się nieformalnego
są umiejętności zdobyte w wyniku doświadczeń życiowych i zawodowych, umiejętności zarządzania projektami lub umiejętności w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych zdobyte w pracy, znajomość
języków i umiejętności międzykulturowe uzyskane podczas pobytu w innym kraju, umiejętności w dziedzinie
technologii informacyjno-komunikacyjnych zdobyte poza pracą zawodową, a także umiejętności zdobyte
poprzez wolontariat, zajęcia kulturalne, sport, pracę z młodzieżą lub czynności wykonywane w domu.
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NAZWA POJĘCIA

DEFINICJA

Uczenie się pozaformalne

Oznacza uczenie się, które jest realizowane poprzez zaplanowane działania (pod względem celów i czasu
uczenia się) i które przewiduje pewną formę pomocy w nauce (np. relacje uczeń–nauczyciel); może ono
obejmować programy służące przekazaniu umiejętności zawodowych, przekazaniu dorosłym umiejętności
czytania oraz przekazaniu podstawowej edukacji osobom wcześnie kończącym naukę; popularne przykłady
uczenia się pozaformalnego to: szkolenia w miejscu pracy, za pomocą których przedsiębiorstwa uaktualniają
i podnoszą umiejętności swoich pracowników (np. umiejętności w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych); usystematyzowane uczenie się za pomocą Internetu (np. z użyciem otwartych zasobów edukacyjnych), a także kursy prowadzone przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego dla swoich członków,
grup docelowych lub ogółu społeczeństwa.

Umiejętności

Oznaczają zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. W kontekście europejskich ram kwalifikacji umiejętności określa się jako kognitywne
(obejmujące myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (obejmujące sprawność i korzystanie z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów).

Uznawanie
efektów
uczenia się

Oznacza proces oficjalnego poświadczania uzyskanych efektów uczenia się poprzez przyznanie pełnych
kwalifikacji lub ich elementów składowych – jednostek uczenia się.

Uznawanie wcześniejszego uczenia się

Oznacza walidację efektów uczenia się uzyskanych w drodze edukacji formalnej lub uczenia się pozaformalnego albo nieformalnego przed wystąpieniem o walidację.

Walidacja

Oznacza proces potwierdzania przez upoważniony organ, że dana osoba uzyskała efekty uczenia się mierzone zgodnie z odpowiednimi standardami; składają się na nią następujące cztery oddzielne etapy:
1) IDENTYFIKACJA konkretnych doświadczeń danej osoby za pomocą rozmowy;
2) DOKUMENTACJA służąca zaprezentowaniu doświadczeń danej osoby;
3) formalna OCENA tych doświadczeń oraz
4) POŚWIADCZENIE wyników oceny mogące skutkować częściową lub pełną kwalifikacją.

Walidacja
efektów
uczenia się

Wiedza

Właściwa
instytucja

Zadanie
zawodowe

Zawód

Oznacza proces potwierdzania, że określone, poddane ocenie efekty uczenia się uzyskane przez uczącego się
odpowiadają konkretnym efektom wymaganym w ramach jednostki lub kwalifikacji, czyli jest to wieloetapowy proces sprawdzania, czy – niezależnie od sposobu uczenia się – kompetencje wymagane dla danej
kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja prowadzi do certyfikacji.
Oznacza efekt przyswajania informacji poprzez uczenie się. Wiedza jest zbiorem faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z dziedziną pracy lub nauki. W kontekście europejskich ram kwalifikacji wiedzę opisuje się
jako teoretyczną lub faktograficzną.
Oznacza instytucję odpowiedzialną za opracowywanie i przyznawanie kwalifikacji lub uznawanie jednostek
lub pełniącą inne funkcje związane z systemem ECVET, takie jak przyporządkowywanie punktów ECVET
kwalifikacjom i jednostkom oraz ocena, walidacja i uznawanie efektów uczenia się zgodnie z zasadami i
praktykami państw uczestniczących.
Logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu, wyodrębniony
ze względu na rodzaj lub sposób wykonywania czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący
się produktem, usługą lub decyzją.
Zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale
lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych) zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów.
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Europejska Rama Kwalifikacji
a Polska Rama Kwalifikacji
dla branży HORECA

4

Europejska Rama Kwalifikacji (European Qualifications Framework)

E

uropejska

Rama

Kwalifikacji

dla uczenia się przez całe życie
(EQF), została przyjęta przez

Parlament Europejski i Radę w dniu
23 kwietnia 2008r. Jest narzędziem
umożliwiającym porównywanie funkcjonujących w danym kraju kwalifikacji oraz odniesienie ich do kwalifikacji
zdobytych w różnych krajach europejskich. Europejska Rama Kwalifikacji
ma osiem poziomów odniesienia do
efektów uczenia się, które są szcze-

Nieustanne kształcenie
się, zdobywanie nowych
kwalifikacji, szybkie
przekwalifikowanie,
dokształcanie lub zmiana
profesji umożliwią
długotrwały udział
społeczeństwa w rynku
pracy nawet w starszym
wieku.

gólnie ważne i zostały opisane jako
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Jednym z głównych założeń Europejskiej Ramy Kwalifikacji jest idea
uczenia się przez całe życie. Postęp
techniczny, starzejące się społeczeństwo, zmiany demograficzne to
znane i od lat wymieniane przyczyny
zmian zachodzących na krajowym
oraz międzynarodowym rynku pracy.
Zmieniający się rynek pracy wymaga
stałej obserwacji, a co za tym idzie
szybkiego reagowania na pojawiające
się tendencje i potrzebę w zakresie
przeciwdziałania.

wiedza, umiejętności i kompetencje. W efekcie uczenia się,
Europejska Rama Kwalifikacji jest narzędziem, które informu-

Nieustanne kształcenie się, zdobywanie nowych kwalifikacji,

je o tym, co uczący wie, rozumie i potrafi wykonać po ukoń-

szybkie przekwalifikowanie, dokształcanie lub zmiana profe-

czeniu danego procesu uczenia się w wymiarze europejskim.

sji umożliwią długotrwały udział społeczeństwa w rynku pracy nawet w starszym wieku. Ważną kwestią, na którą należy

Polska w 2015 zatwierdziła Polską Ramę Kwalifikacji i Zintegro-

również zwrócić uwagę są gwałtownie przebiegające zmiany

wany Rejestr Kwalifikacji, jest on zgodny z europejską ramą

kulturowe: nieatrakcyjne, niepotrzebne zawody, trendy, nawyki

kwalifikacji. Państwa (np. Irlandia), które w swojej ramie mają

zanikają, a na ich miejsce pojawiają się w niespotykanym ni-

więcej poziomów, mają przełożenie na ośmiostopniową ramę

gdy dotąd tempie nowe umiejętności, kompetencje i kwalifika-

europejską (rysunek poniżej prezentuje poziomy odniesień).

cje. Umożliwiają one przede wszystkim łatwiejsze znalezienie,

KWALIFIKACJE RYNKOWE W BRANŻY HoReCa

zmianę lub rozpoczęcie pracy, szybsze lub lepsze jakościowo

się między krajami w obrębie Unii Europejskiej, a także nowe

wykonywanie różnych zadań zawodowych; są niezbędne i po-

możliwości pracy zdalnej (Internet, teleusługi itp.) niwelującej

szukiwane na rynku pracy, tym samym lepiej płatne.

dotychczasowe bariery granic i odległości, sprawiają, że nieustanne zdobywanie nowych kwalifikacji jest dziś kluczowe dla

Zdecydowanie większa łatwość, szybkość przemieszczania

osób funkcjonujących na rynku pracy.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

P

olska Rama Kwalifikacji (PRK), podobnie jak Europejska
Rama Kwalifikacji (ERK), składa się z ośmiu poziomów.
Każdy z nich jest opisywany za pomocą ogólnych stwier-

dzeń charakteryzujących wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które muszą spełniać
osoby posiadające kwalifikacje danego poziomu.

 charakterystyki poziomów drugiego stopnia (stanowiące
rozwinięcie charakterystyk uniwersalnych), obejmujące:
 charakterystyki typowe dla kwalifikacji o charakterze
ogólnym – poziomy 1–4,
 charakterystyki typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8,
 charakterystykę typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po

U N I K AT O W Y M R O Z W I Ą Z A N I E M Z A S T O S O WA N Y M W

uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziom 5,

P O LS C E J E S T W PR O WA D Z E N I E , O B O K C H A R A K T E R Y S T Y K

 charakterystyki typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w

U N I W E R S A L N Y C H (PI E R W S Z E G O S T O PN I A) ,

ramach szkolnictwa wyższego – poziomy 6–8.

C H A R A K T E R Y S T Y K P O Z I O M Ó W PR K D R U G I E G O S T O PN I A .
P O LSK A R A M A K WA L I F I K ACJ I O B EJ M U J E :

Charakterystyki pierwszego i drugiego stopnia stanowią spój uniwersalne charakterystyki poziomów (pierwszego stopnia) – poziomy 1–8,

ną całość. Należy czytać je łącznie, by w pełni zrozumieć specyfikę poszczególnych poziomów.
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STRUKTURA EQF PRK _RYSUNEK 1

Europejska
Rama Kwalifikacji
Polska
Rama Kwalifikacji

UNIWERSALNE CHARAKTERYSTYKI
POZIOMÓW (PIERWSZY STOPIEŃ)

Polska
Rama Kwalifikacji
WARIANTY CHARAKTERYSTYKI
POZIOMÓW (DRUGI STOPIEŃ)

typowych dla kwalifikacji
o charakterze ogólnym
typowych dla kwalifikacji
o charakterze zespołowym
typowych dla kwalifikacji
uzyskiwanych w ramach
szkolnictwa wyższego

KWALIFIKACJE RYNKOWE W BRANŻY HoReCa

SEKTOROWA RAMA KWALIFIKACJI DS. TURYSTYKI

BRANŻA

POZIOM 1

POZIOM 2

POZIOM 3

POZIOM 4
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S K Ł A D A S I Ę Z 4 B R A N Ż : _T A B E L A 1

POZIOM 5

POZIOM 6

POZIOM 7

POZIOM 8

Hotelarstwo
Gastronomia
Organizacja turystyki
Pilotaż, przewodnictwo
i animacja czasu wolnego

Tak jak zaprezentowano w tabeli 1, Sektorowa Rama Kwalifika-

Jednym z głównych celów tworzenia SRK jest przełożenie cha-

cji ds. Turystyki składa się z 4 podram, zwanych również bran-

rakterystyk poziomów PRK na język bliższy przedstawicielom

żami. Dla potrzeb niniejszego opracowania szczegółową ana-

poszczególnych branż.

lizą objęto deskryptory dla branży Gastronomia i Hotelarstwo.
Na wprowadzenie krajowej ramy zdecydowało się już ponad
Kwalifikacje, do których odnosi się Sektorowa Rama Kwalifika-

150 państw na świecie, w tym wszystkie kraje europejskie.

cji w sektorze turystyka, przygotowują do wykonywania dzia-

Europejska Rama Kwalifikacji to narzędzie pomagające po-

łalności usługowej, w tym zarządczej, koordynacyjnej, specja-

równywać ze sobą kwalifikacje nadawane w różnych krajach

listycznej, doradczej oraz pomocniczej w branżach, o których

członkowskich UE.

mowa w § 1, w ramach zawodów i specjalności wskazanych
w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy o

Do kwalifikacji nadawanych w poszczególnych krajach człon-

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 20 .

kowskich UE nie przypisuje się poziomu ERK. Nawet w przypadku, gdy dana kwalifikacja odnosi się do standardów mię-

19
20

Obok Polskiej Ramy Kwalifikacji powstają Sektorowe Ramy

dzynarodowych, musi zostać odniesiona do ramy krajowej,

Kwalifikacji (SRK), które są branżowym rozwinięciem charak-

która następnie będzie miała klucz odniesienia do Europej-

terystyk typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym.

skiej ramy Kwalifikacji.

POZIOM ERK

POZIOM PRK

PRZYKADOWE KWALIFIKACJE
ODPOWIADAJĄCE POZIOMOM PRK

8

8

Dyplom doktora

7

7

Dyplom magistra

6

6

Dyplom licencjata/inyniera

5

5

trwa dyskusja - np. dyplom mistrzowski, dyplom kolegium nauczycielskiego, niektre certyfikaty zawodowe

4

4

Swiadectwo ukończenia szkoły średniej

3

3

Swiadectwo ukończenia zasadniczej szkoły średniej zawodowej

2

2

Swiadectwo ukończenia gimnazjum

1

1

Swiadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2017 w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka. (Dz.U. z dnia 19 czerwca 2017, poz. 1155).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065).
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Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

15

stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa o Zintegrowa-

Zintegrowany system kwalifikacji dotyczy tych, którzy chcą

nym Systemie Kwalifikacji . Wiele podmiotów – m.in.:

się uczyć i rozwijać przez całe życie, a także pokoleń, które

pracodawcy, związki zawodowe, organizacje branżo-

dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy. W zinte-

we, ale przede wszystkim pracownicy (głównie ci, którzy pra-

growanym systemie większego znaczenia nabierają konkretne

cują na krajowym i międzynarodowym rynku pracy) – było

efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kom-

zainteresowanych wprowadzeniem tej ustawy.

petencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu
zawodowym i społecznym.

W Polsce kwalifikacje zawodowe nadawane są w systemach
oświaty i szkolnictwa wyższego, ale także przez stowarzy-

Projektowane rozporządzenie wykonuje upoważnienie zawar-

szenia i organizacje branżowe, funkcjonujące na podstawie

te w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowa-

różnych przepisów. Niektóre (ale nie wszystkie) z kwalifikacji

nym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm.).

nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego
odpowiadają wysokim standardom jakości.

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ustanowiła
Polską Ramę Kwalifikacji (PRK), w której wyróżnia się 8 po-

Dla poszukujących pracy poza własnym krajem, jak i dla pra-

ziomów określonych przez ogólne charakterystyki efektów

codawców zatrudniających obcokrajowców, możliwość bar-

uczenia się. PRK ma służyć do klasyfikowania kwalifikacji włą-

dziej obiektywnego porównywania dyplomów wydawanych

czonych do ZSK według poziomów, co umożliwi porównywanie

w różnych krajach jest sprawą kluczową. Polacy pracujący

(odnoszenie) kwalifikacji z różnych dziedzin w kraju i w wymia-

w innych krajach często są zatrudniani poniżej swojej wiedzy

rze międzynarodowym. Unikatowym rozwiązaniem zastosowa-

i umiejętności. Powodem jest to, że poza granicami naszego

nym w Polsce jest wprowadzenie charakterystyk poziomów

kraju nie bardzo wiadomo, jaki poziom Polskiej Ramy Kwalifi-

PRK o różnym stopniu szczegółowości czyli charakterystyk

kacji przypisano kwalifikacji.

uniwersalnych (pierwszego stopnia), które dotyczą wszystkich
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rodzajów kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia,
Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwali-

typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach: edukacji

fikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy

ogólnej (poziomy 1-4), szkolnictwa wyższego (poziomu 6-8),

i w gospodarce. Na podstawie doświadczeń innych krajów eu-

kształcenia i szkolenia zawodowego (poziomu 1-8) a także

ropejskich można stwierdzić, że dzięki wprowadzeniu systemu

charakterystyki poziomu 5 typowych kwalifikacji uzyskiwanych

opartego na ramie kwalifikacji wzrośnie liczba osób zaintereso-

po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – określonych w

wanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem

drodze rozporządzeń. Dodatkowo ustawa przewiduje tworze-

kwalifikacji, co wpłynie nie tylko na sytuację zawodową ludzi,

nie Sektorowych Ram Kwalifikacji (SRK), które stanowią opis

lecz także na ich poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.

poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub
branży. SRK mogą być włączone do Zintegrowanego Systemu

Prace nad nowym systemem prowadzone były pod kierunkiem

Kwalifikacji, co dokonywane jest na wniosek ministra właści-

Ministra Edukacji Narodowej, który nadzorował i koordynował

wego dla danej branży lub sektora w drodze rozporządzenia

cały obszar zmian w systemie kwalifikacji. Prace nad Zinte-

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

growanym Systemem Kwalifikacji w Polsce prowadzone były
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w stałej współpracy z partnerami społecznymi. Byli to przed-

Pismem z dnia 24 sierpnia 2016 r. (DT-IV/5311/5/201/4) Minister

stawiciele pracodawców, związków zawodowych, organizacji

Sportu i Turystyki wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej

branżowych, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyj-

z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifi-

nych i naukowo-badawczych, firm szkoleniowych. Ich opinie

kacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Turystyki (dalej

miały istotny wpływ na kształt wielu rozwiązań w ZSK.

„SRKT”).

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
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Brytyjskie Ramy Kwalifikacji

Qualifications
and Credit Framework
Framework for Higher
Education Qualifications

National Qualifications
Framework (NQF)

	Dotyczy kwalifikacji zawodowych nabywanych przez osoby dorosłe.
Uwzględnia wszystkie kwalifikacje uzyskiwane w Anglii, Walii i Irlandii Północnej z wyjątkiem kwalifikacji nabywanych w szkolnictwie
wyższym.

	Obejmuje kwalifikacje nadawane w szkolnictwie wyższym, charakteryzuje ją 5 poziomów.

	
Obejmuje kwalifikacje nabywane w ramach edukacji ogólnej
i kształcenia zawodowego w Anglii, Irlandii Północnej i Walii.

PRZYKŁADY KWALIFIKACJI I ROZWIĄZAŃ DLA BRANŻY HORECA NA ŚWIECIE _ZAŁĄCZNIK 2.

Irlandia

Polska

POZIOM 10
ERK POZIOM 8

POZIOM 8

POZIOM 8

ERK POZIOM 7

POZIOM 7

POZIOM 7

ERK POZIOM 6

POZIOM 6

POZIOM 6

ERK POZIOM 5

POZIOM 5

POZIOM 5

ERK POZIOM 4

POZIOM 4

POZIOM 4

ERK POZIOM 3

POZIOM 3

POZIOM 3

ERK POZIOM 1

POZIOM 1

ERK POZIOM 1

POZIOM 1

POZIOM 9

POZIOM 2
POZIOM 1
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5

Rynek pracy

BA DA N I A M I O BJ Ę T O N A S TĘ P U J ĄCĄ L I C Z BĘ R E SP O N D E N T Ó W:

150 firm

badania ilościowe (CATI- 57 + CZWI – 93),

27

min. 25 firm
badanie pogłębione.

1       Zakres i metodologia badań
Zakres badań:

B

adania ukierunkowane były na zidentyfikowanie kompe-

dowane do wzmocnienia i rozwoju kompetencji zawodowych.

tencji kadr w zakresie potrzeb pracodawców w branży

Respondenci wskazywali również kompetencje istotne z punk-

HoReCa w 3 zawodach: menedżer hotelu/gastronomii,

tu widzenia rynku pracy w zawodach wybranych do badania.

szef kuchni, kucharz a także na wskazanie luk kompetencyjnych

Wyniki badań pozwoliły na ustalenie wymagań i oczekiwań

w obrębie tych zawodów oraz możliwości uzyskania wymaga-

pracodawców i pracowników w zakresie pożądanych kompe-

nych kompetencji. Ponadto, zidentyfikowano obszary rekomen-

tencji w wymienionych zawodach.

Metodologia badań

B

adania podzielono na trzy etapy. Do badania wytypowa-

Kwalifikacji oraz swoje odpowiedniki w ramach kwalifikacji

no trzy zawody, z których dwa dotychczas nie funkcjo-

różnych państw europejskich, w tym Wielkiej Brytanii. Ostatni

nowały na rynku polskim: menedżer hotelu/gastronomii

wytypowany zawód (kucharz) ma swoje odniesienie w Podsta-

oraz szef kuchni. Mają one odniesienie do Europejskiej Ramy

wie Programowej Kształcenia w Zawodach: kucharz, kwalifika-
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cja TG.7. Sporządzanie potraw i napojów.

badania zaproszono 25 firm. Czas przeznaczony na przeprowadzenie wywiadu w jednej firmie wynosił około 40 minut.

W pierwszych dwóch etapach badania wykorzystano ten sam
kwestionariusz ankiety badawczej w formie elektronicznej

Respondenci I etapu badania otrzymali drogą mailową link za-

(CAWI), przy czym na etapie drugim wprowadzono osobę an-

praszający do wypełnienia ankiety oraz indywidualny dostęp

kietera, stosując metodę wywiadu telefonicznego wspierane-

do ankiety. Umożliwiło to zespołowi badawczemu szybką wery-

go komputerem (CATI). Ankieta wykorzystana w badaniu CAWI i

fikację danych pod względem jakościowym oraz stały monito-

CATI różniła się ostatnim modułem pytań, związanych z przewi-

ring napływu danych i poziomu zaangażowania respondentów.

dywaną siatką wynagrodzeń dla wskazanych trzech zawodów.
Firmy biorące udział w II etapie badania zostały poproszone o
Do udziału w dwóch pierwszych etapach badania wytypowano

udzielenie odpowiedzi podczas wywiadu telefonicznego pro-

150 firm z branży HORECA. Trzeci etap badań obejmował in-

wadzonego przez ankietera. Po wyrażeniu zgody na przepro-

dywidualne wywiady pogłębione. Wywiad podzielono na dwie

wadzenia ankiety, ankieter na bieżąco uzupełniał odpowiedzi

części: 1) ankieta z pytaniami otwartymi oraz 2) rozmowa w

w dedykowanym do tego celu systemie elektronicznym.

oparciu o materiał przedstawiony wcześniej uczestnikowi. Do

2       Etapy badań
28

F

irmy do etapu I i II zostały wytypowane losowo z bazy na-

kie jak wielkość, poziom zatrudnienia, region, specyfika prowa-

leżącej do - prowadzącej badania - firmy Evaco, a także

dzonej działalności itp. Dane z obu pierwszych etapów badań

z ogólnodostępnej bazy firm w branży HORECA. W obu

były analizowane wspólnie.

ankietach uwzględniono cechy szczególne badanych firm ta-

ETAP I – badanie ilościowe cawi

P

rzeprowadzenie tego typu badań, wymagało zastoso-

respondentów, którzy powinni wziąć udział w badaniu. Moni-

wania metody zbierania informacji w ilościowych ba-

torowano ilość respondentów uczestniczących w badaniach,

daniach rynku i opinii publicznej, w której respondent

czuwano nad przebiegiem, aby badanie dało miarodajne re-

był proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. W

zultaty. Wskazano sposoby dotarcia do respondentów z tej

tym celu przygotowano ankietę elektroniczną, która osadzona

branży. Badania polegało na wypełnieniu przez respondenta

została na stronie internetowej. Następnie określono liczbę

ankiety badawczej w formie elektronicznej.

ETAP II – badania ilościowe cati
PRZEPROWADZENIE TEGO TYPU BADAŃ WYMAGAŁO:

zrealizowane badanie i z której losowo zostaną dobrani
respondenci;
 określenia liczby respondentów, którzy powinni wziąć

 przygotowania skryptu komputerowego, który wspierał

udział w badaniu, aby wyniki były reprezentatywne.

automatyzację procesu np. poprzez zarządzanie filtrowaniem zadawanych pytań lub losowanie kolejności, w jakiej

Badanie obejmowało wywiad z respondentem, w podczas któ-

określone kwestie (np. nazwy marek) będą odczytywane

rego ankieter odczytywał pytania i notował uzyskane odpowie-

respondentowi;

dzi korzystając z wcześniej przygotowanego skryptu kompute-

 przygotowania bazy podmiotów, na których ma zostać

rowego. Respondenci zostali wytypowani losowo z bazy danych.
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ETAP III – indywidualne wywiady pogłębione

I

ndywidualne wywiady pogłębione powiązane zostały treściowo i zakresowo z dwoma poprzednimi etapami badawczymi.
Pozwoliły one pogłębić omawianą tematykę i doprecyzować

np. obszary kompetencyjne, na które w sposób szczególny

 przygotowania ankiety zawierającej pytania zamknięte i
otwarte,
 określenia reprezentatywnej liczby respondentów,
 określenia sposobu dotarcia do respondentów z branży.

zwracali uwagę pracodawcy.
Analizie poddano również cechy charakteryzujące badane
PRZEPROWADZENIE WYWIADÓW WYMAGAŁO:

firmy: wielkość, poziom zatrudnienia, region, specyfika prowadzonej działalności itp. weryfikowano również dane z obu
pierwszych etapów badań.

3     Wyniki badań

A

ktywny udział przedstawicieli branży hotelarskiej i ga-

Wyniki przeprowadzonych badań, wskazały potrzebę opra-

stronomicznej w prowadzonych badaniach ma związek

cowania opisów kwalifikacji rynkowych. Funkcjonujące opisy

z tym, że branża jest zaniepokojona brakiem pracow-

kwalifikacji np. w zawodzie kucharz, zawierają podstawowe

ników i widzi potrzebę zidentyfikowania obszarów niedosto-

umiejętności, jakie nabywa uczeń w ramach edukacji formal-

sowań oraz opracowania planu umożliwiającego pozytywny

nej oraz nieformalnej. Nastawione są na efekty w zakresie

rozwój w tym zakresie.

wiedzy podstawowej z zakresu m.in. sporządzania potraw i
napojów. Z badań wynika, że pracodawca weryfikując te zapisy

W projekcie założono opracowanie 3 opisów standardów kwa-

niestety nie odnajduje tych poszukiwanych, niezbędnych na

lifikacji rynkowych będących uzupełnieniem luk zidentyfiko-

rynku pracy umiejętności. Ponadto wskazano, że zdobywane

wanych w wyniku przeprowadzonych badań na rynku pracy w

doświadczenie w zawodzie i staż pracy to najlepsza „szkoła”,

branży HoReCa.

której do tej pory nie dało się zweryfikować poprzez uznanie posiadanych kompetencji. Opracowane opisy kwalifikacji

W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano informację

umożliwią weryfikację nabywanych i podwyższanych umiejęt-

zwrotną łącznie od 175 respondentów objętych badaniami CATI

ności również w ramach edukacji pozaformalnej oraz procesu

i CAWI działających w branży HoReCa. Badania pogłębione

uczenia się przez całe życie.

przeprowadzono w 25 instytucjach.
Liczne szkolenia oferowane na rynku dla gastronomi i hotelarBadania prowadzono wśród następujących podmiotów dzia-

stwa, nie spełniają oczekiwań branż. Jakość proponowanych

łających w branży hotelarsko-gastronomicznej: restauracje,

szkoleń jest różna, trudno wskazać szkolenia wartościowe.

hotele, bary restauracyjne, bary szybkiej obsługi/fast food,

Powodem tego jest również brak standardów umożliwiających

bistro, jadłodajnie, stołówki/kantyny, ośrodki wypoczynkowe,

porównywanie szkoleń.

firmy cateringowe, domy weselne, karczmy, zajazdy, pizzerie.
Badaniami objęto stanowiska pracy: kucharz, szef kuchni, me-

Opracowane opisy kwalifikacji ułatwią pracodawcom poszu-

nedżer hotelu/kuchni. Odsetek instytucji prowadzących usługi

kiwanie właściwej osoby na właściwe stanowisko i umożliwią

gastronomiczne w latach to odpowiednio: 1-5 lat: 34%, 5-10 lat:

zweryfikowanie posiadanych przez pracowników kompetencji.

46%; 14% stanowią instytucje, które oferują usługi na rynku

Wskażą też efekty, w ramach których pracownicy powinni na-

powyżej 10 lat.R ozkład płci wśród respondentów wyniósł od-

być dodatkowe umiejętności. Pracownikom natomiast wskażą

powiednio: 73% mężczyźni, 27% kobiety.

kompetencje, efekty uczenia się niezbędne do aplikowania na
wskazane lub wyższe stanowiska. Opisy będą także pomostem

Badania ukierunkowane były na zidentyfikowanie potrzeb pra-

między edukacją, czyli tym co młoda osoba w zakresie kwa-

codawców w zakresie kluczowych kompetencji kadr, ich wy-

lifikacji nabyła lub planuje nabyć w ramach kształcenia for-

kształcenia, a także zweryfikowanie obszarów wymagających

malnego i nieformalnego, a rynkiem pracy, czyli konkretnym

wzmocnienia i rozwoju.

wymarzonym stanowiskiem.
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Kucharz

30

Najistotniejsze wyniki badań ankietowych w zawodzie Kucharz
Pytanie nr 3
Czy uważa Pan/Pani, że absolwenci polskich szkół gastronomicznych są przygotowani do wykonywania zawodu kucharz?

zdecydowanie nie

8

raczej nie

86

trudno powiedzieć

53

raczej tak

38

zdecydowanie tak
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Pytanie nr 8
Co jest najczęstszą przyczyną zwolnień kucharzy w Państwa firmie?
(respondent mógł maksymalnie zaznaczyć 3 odpowiedzi)

Wygórowane wymagania finansowe

51

Brak checi kucharza do rozwijania sie
i podnoszenia swoich kwalifikcji

50

Brak znajomosci przez kucharza
najnowszych trendów w gastronomii

75

Niestosowanie się kucharza do zasad BHP
i wymogów sanitarnych

50

Postawa kucharza wobec przełozonego
oraz innych pracowników

70

Brak wiedzy na temat tego jak powinno się dobierać
poszczególne produkty spoywcze, ich przechowywania i zabezpieczenia przed psuciem

		

Złe zarządzanie wydatkami i generowaniestrat

31

69

40

Częste spźnienia i brak dyspozycyjności

		

60

Niezadowolenie klientów
z przygotowanych przez kucharza potraw

		

60
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Pytanie nr 9
Których z poniżej wymienionych cech i umiejętności związanych z wykonywanym zawodem najczęściej brakuje kucharzom?
(respondent mógł maksymalnie zaznaczyć 3 odpowiedzi)

Stosowanie do sporządzania dań najnowszych trendów w
gastronomii oraz podążenia za ich zmianami i gustami klientw

		

Znajomość i przestrzeganie zasad BHP i wymogw sanitarnych

49

Znajomość i stosowanie zasad food cost,
gospodarki wielomagazynowej

32

62

47

Modyfikowanie oraz tworzenie karty dań,
także w oparciu o sezonowość produktów

		

70

Umiejętność posługiwania się urządzeniami
w miejscu pracy oraz utrzymaniem ich w czystosci

59

Przechowywać i zabezpieczać półprodukty
i produkty w celu zminimalizowania ich strat

		

Umiejętnośc elastycznego wydawania przygotowanych dań

60

68

			

Umiejętność przygotowania potraw zgodnie ze zmieniającymi
się trendami oraz gustami lub smakami klientów

45

Umiejętność przygotowania potraw
według ustalonych recepter

		

0

20

40

65

60

80

100

KWALIFIKACJE RYNKOWE W BRANŻY HoReCa

Pytanie nr 10
Których z poniższych umiejętności miękkich najczęściej brakuje kucharzom?
(respondent mógł maksymalnie zaznaczyć 3 odpowiedzi)

40

Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji

70

Umiejętność rozwiązywania konfliktów
		

Umiejętność radzenia sobie ze stresem

80

40

Umiejętność zarządania czasem

				

Umiejetność pracy w zespole

105

				

Umiejętność amodzielnego planowania swojej pracy

110
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Pytanie nr 11
Których z poniżej wymienionych kompetencji społecznych i pożądanych w zawodzie najczęściej brakuje kucharzom?
(respondent mógł maksymalnie zaznaczyć 3 odpowiedzi)

Umiejętności techniczne (obsługa komputera)

25

Znajomość języka obcego

55
50

Wytrzymałość na stres
25

Wysoka higiena osobista

30

Bardzo dobra pamięć
Zmysł estetyki

		

Podzielność uwagi

		

Odpowiedzialność
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Wnioski z pogłębionych badań

P

rzeprowadzone badania potwierdziły, iż absolwenci pol-

KOMPETENCJE MIĘKKIE. ZIDENTYFIKOWANO

skich szkół gastronomicznych są słabo przygotowani

NASTĘPUJĄCE BRAKI:

do zawodu kucharza (jako przykład kilku pracodawców

podało problemy absolwentów z rozróżnieniem podstawowych produktów spożywczych, mylenie lub częste mieszanie

 praca w zespole,

receptur). Na pytanie co jest przyczyną takiej - panującej od

 praca pod presją czasu i stresu,

lat - sytuacji, uzyskano odpowiedź, że szkoły nie aktualizują

 kreatywność,

programów nauczania a przy tym pomimo wielu reform ci

 odpowiedzialność,

sami nauczyciele uczą tego samego materiału. Opracowane

 znajomość języka obcego,

programy nauczania nie uwzględniają nowości w branży. Przy-

 zmysł estetyki.

kładem nowych trendów jest np. Zdrowy tryb życia, w który
w ostatnim czasie bardzo dobrze wpasowały się usługi cate-

W kwestii szkoleń dla pracowników w ramach nabycia no-

ringowe przygotowujące posiłki „na życzenie klienta”, często

wych kompetencji respondenci stwierdzili, że najistotniejsze

według określonej diety, związanej ze stylem życia konsumen-

są szkolenia wewnętrzne dotyczące zasad pracy w firmie oraz

tów lub chorobami metabolicznymi. W związku z tym pojawiła

kaskadowe, inicjowane i prowadzone przez szefa kuchni i jed-

się potrzeba znajomości podstawowych zasad stosowanych

nego z kucharzy (zastępców). Szkolenia takie dotyczą często

w potrawach dietetycznych, a także umiejętności i wiedzy

produktów, kreowania smaków, komponowania potraw, ich

w zakresie potraw wegetariańskich. To z kolei pociąga za sobą

dekorowania oraz związane są z rodzajem usług oferowanych

konieczność poznania zasad ich pakowania, przechowywania

przez restaurację. W odniesieniu do innych istotnych umie-

i bezpiecznego - pod względem przydatności do spożycia -

jętności pożądanych w zawodzie kucharz wskazano elementy

czasu i sposobu transportu.

związane z odpowiedzialnością za jakość potraw, ilość przygotowywanych dań, zmysł estetyki w zakresie dekorowania
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Coraz szybszy tryb życia, w którym uczestniczy społeczeństwo,

i serwowania potraw. Ponadto, ważną umiejętnością jest po-

a w ślad za tym ciągły brak czasu to kolejne kwestie w któ-

sługiwanie się językiem obcym a także umiejętności technicz-

rych bardzo dobrze odnalazły się firmy cateringowe, oferujące

ne w zakresie bezpieczeństwa obsługi urządzeń grzewczych.

i dostarczające na miejsce, przeróżne produkty takie jak wieloskładnikowe kanapki, sałatki, zupy, itp. (w tym bardzo modne

W kwestii zatrudnienia na stanowisku kucharz (i podobnych),

ostatnio sushi). Stanowi to zadanie jak również wyzwanie dla

respondenci jednoznacznie podkreślili, że ciężko znaleźć wy-

kucharza.

kwalifikowanych pracowników – profesjonalnych kucharzy
(prawie brak odzewu po umieszczeniu ogłoszeń). Sytuacja

W toku badań zapytano o poniższe kwestie.

taka ma miejsce pomimo oferowania przez firmy dobrych warunków finansowych i informowania o możliwości przeszkole-

PRZYCZYNY ZWOLNIEŃ KUCHARZY

nia kandydatów do pracy w zawodzie („nauka od zera”).
Jedna z respondentek zauważyła, że być może wynika to z du-

 niewłaściwa postawa kucharza wobec przełożonego oraz
innych pracowników;
 częste spóźnienia (tu respondenci zaznaczają, iż przynajmniej częściowo jest to związane z wyczerpaniem fizycz-

żej ilości otwieranych w ostatnim czasie nowych podmiotów
w branży (powstaje wiele nowych firm, które próbują zaistnieć
na rynku gastronomicznym, duży odsetek z nich nie odnosi
sukcesu, ale na ich miejsce stale pojawiają się nowe).

nym);
 brak chęci kucharza do rozwijania się i podnoszenia swoich kwalifikacji (związane z niskimi wynagrodzeniami oraz

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
W ZAWODZIE: KUCHARZ

brakiem perspektyw na podwyżkę);
 brak dyspozycyjności, czasami spowodowany pracą da
2 etaty;
 wygórowane wymagania finansowe (z tego powodu pracownicy często odchodzą sami).

 Absolwenci polskich szkół gastronomicznych są słabo
przygotowani do wykonywania zawodu kucharza.
 Dokumenty (programy nauczania) zgodnie z którymi prowadzone jest kształcenie w zawodzie: kucharz nie umożliwiają nabycia umiejętności niezbędnych na rynku pracy.
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 Brak wykwalifikowanych pracowników (kandydatów) na

zamówienia, monitorowanie w trakcie wykonywanych czyn-

stanowisko kucharza – a nawet niewykwalifikowanych,

ności wielkości strat w zakresie surowców oraz wyrobów

których można przeszkolić lub przyuczyć od podstaw stanowi duże wyzwanie i zarazem ogromne zagrożenie
dla branży.

gotowych. Opracowywanie oraz weryfikowanie karty dań.
	- Estetyka serwowania potraw w szczególności: odpowiednie stosowanie niezbędnych akcesoriów kuchennych,

 Duże zróżnicowanie branży i poszczególnych lokali, unie-

komponowanie kolorów na talerzu, sztuki ułożenia potraw

możliwia płynną zmianę miejsca pracy dla pracownika,

na talerzu, wykonywanie rzeźbienia w owocach i warzy-

czyli przejście z jednego lokalu do drugiego nie jest łatwe,

wach, organizowania kolejności wydawania potraw.

niezbędny jest proces przekwalifikowania, przyuczenia,

	- Bezpieczeństwo w kuchni w szczególności: stosowanie

dostosowania, tym samym niezbędne są efekty, w zakre-

zasad pracy na stanowisku pracy w szczególności w od-

sie których należy uzupełnić kompetencje.

niesieniu do nowych maszyn i urządzeń, utrzymanie czy-

 Najważniejsze braki w umiejętnościach kucharzy dotyczą
pracy w zespole i zarządzania czasem.
 Ze względu na zmieniające się trendy w gastronomi należy

stości i higieny w ramach wykonywanych czynności, stosowanie zasad ochrony środowiska również w aspekcie
segregacji odpadów żywnościowych.

pamiętać o aktualizacji i podwyższaniu kompetencji poprzez uczestniczenie w całożyciowym procesie uczenia się.

Ponadto w ramach projektu odbyło się kilka spotkań z eksper-

 Obecnie ze względu na możliwości jakie daje międzynaro-

tami z branży. Przeprowadzone badania podsumowano a wyniki

dowy rynek pracy oraz coraz większe zróżnicowanie naro-

zaprezentowano na spotkaniach. Eksperci po zapoznaniu się

dowościowe pracowników bardzo ważna jest znajomość

z nimi przedyskutowali istotne z punktu widzenia branży kwestie

języka obcego.

i podjęli decyzję dotyczącą zarysowania nowej kwalifikacji ryn-

 Na rynku oferowanych jest wiele szkoleń dedykowanych

kowej. Wypracowany na spotkaniu zarys problemów – luk kom-

pracownikom branży gastronomicznej, jednak ze wzglę-

petencyjnych był podstawą do podjęcia przez ekspertów prac

du na niską jakość tych szkoleń, firmy rzadko korzystają z

nad opisem kwalifikacji, która będzie stanowiła zdaniem branży

ofert zewnętrznych.

odpowiedź na potrzeby rynku pracy.

 Praca w branży gastronomicznej jest wyczerpująca fizycznie i wiąże się z dużym stresem, co przekłada się np.

Ekspertami pracującymi nad opisem kwalifikacji byli czynni za-

na brak dyspozycyjności pracowników.

wodowo kucharze, którzy uczestniczyli również jako respondenci w badaniach. Opracowane opisy weryfikowano kilkakrotnie,

LU K I KO M PE T E N C Y J N E (R O Z B I E Ż N O Ś C I P O M I Ę D Z Y

poddając je pod dyskusje ponownie w mniejszych grupach.

P OT R Z E BA M I I O C Z E K I WA N I A M I PR AC O DAW C Ó W

Opracowany opis kwalifikacji, kilkakrotnie zmieniał się w kon-

A KO M PE T E N CJ A M I P O SI A DA N Y M I PR Z E Z

tekście efektów uczenia się oraz kryteriów i metod weryfikacji.

PR AC O W N I KÓ W Z AT R U D N I A N Y C H N A S TA N O W I S K U

Ostatecznie uwagi dwóch recenzentów utwierdziły zespół

K U C H A R Z A) , S TA N O W I ĄC E P O D S TAW Ę D O O PR AC O WA N I A

w konieczności wyodrębnienia jeszcze dodatkowego zestawu

O PI S U K WA L I F I K ACJ I R Y N KO W EJ W Z A K R E S I E :

efektów uczenia się (co spowodowało zmianę nazwy kwalifikacji). Metody weryfikacji wymagane przez zapisy ustawy, też
były wielokrotnie sprawdzane i poddawane dyskusji. W dalszym

 rozwijania umiejętności w ramach wykonywania czyn-

ciągu nie są one jeszcze do końca satysfakcjonujące. Brak

ności zawodowych w zespole i efektywnego zarządzania

jednak obecnie możliwości skorzystania z doświadczeń innych

czasem;

zespołów. W związku z tym podjęto decyzję o zakończeniu prac

 uczestniczenia w całożyciowym procesie uczenia się, nie
tylko ze względu na zmieniający się rynek pracy;

w tym zakresie. Zespół jest jednak otwarty na ewentualne konstruktywne uwagi.

 aktualizacji, podwyższaniu oraz nabywaniu kompetencji w zakresie nowości i pojawiających się trendów w

Ostatecznie przyjęta nazwa kwalifikacji to: Kreowanie smaków,

gastronomii związanych z kulturą różnych kuchni m.in.:

dekorowanie potraw oraz przygotowanie do bezpiecznego i ra-

- Kreowanie nowych smaków, w szczególności: zgłębianie

cjonalnego postępowania w kuchni.

tajników różnych receptur kulinarnych, sporządzanie potraw charakterystycznych dla danej kuchni, zastosowanie

Ze względu na złożoność zadań zawodowych, stopień odpo-

odpowiedniego sprzętu do obróbki cieplnej produktów, mo-

wiedzialności za życie i zdrowie ludzkie oraz stopień autonomii,

nitorowanie opłacalności i zapotrzebowania na oferowane

w wyniku konsultacji eksperckiej dla kwalifikacji proponowany

potrawy, przygotowywanie potraw pod konkretne gusta i

jest poziom 4 PRK.
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Szef kuchni
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Najistotniejsze wyniki badań ankietowych w zawodzie Szef kuchni
Pytanie nr 3
W jaki sposób wybierają Państwo zwykle nowego szefa kuchni?

Zwykle szukamy osób, które mają kilkuletnie
doświadczenie w pracy na pozycji szefa kuchni

			

Nowego szefa kuchni szukamy wśród
doświadczonych i znanych kucharzy, niekoniecznie
pracujących wcześniej w naszej firmie

62

26

Szef kuchni jest zwykle wybierany spośród
pracujących w firmie kucharzy gdyż zależy nam
na zatrudnieniu osoby, która dobrze zna
realia pracy w naszej firmie.
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Pytanie nr 4
Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje sytuację w Państwa firmie?
Kandydaci aplikują na stanowisko szefa kuchni w większości przypadków:

Zarówno ich umiejętności kucharskie jak i menegerskie są niewystarczające do tego aby mogli efektywnie wykonywać pracę
związaną z zajmowaniem przez nich stanowiska szefa kuchni

30

					

Są bardzo dobrymi kucharzami, ale brakuje
im umiejętności menagerskich

111

34

Są zarówno dobrymi kucharzami jak i menagerami
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Pytanie nr 5
Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje sytuację w Państwa firmie?
Kandydaci aplikują na stanowisko szefa kuchni w większości przypadków:

Wymagania finansowe kandydatów na stanowisko szefa kuchni
są za niskie w stosunku do stopnia posiadanej wiedzy i umiejetności w chwili rozpoczęcia pracy na danym stanowisku

35

Wymagania finansowe kandydatów na stanowisko szefa kuchni
są za wysokie w stosunku do stopnia posiadanej wiedzy i umiejętności w chwili rozpoczęcia pracy na danym stanowisku

		

Wymagania finansowe kandydatów na stanowisko szefa kuchni
są adekwatne do stopnia posiadanej wiedzy i umiejętności
w chwili rozpoczęcia pracy na danym stanowisku

43
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Pytanie nr 6
Czy uważa Pan/Pani, że kilkuletnie doświadczenie w zawodzie kucharza
w wystarczającym stopniu przygotowuje do objęcia pozycji szefa kuchni?

Zdecydowanie nie

Raczej nie

10

Trudno powiedzieć

			

44

Raczej tak

				

Zdecydowanie tak
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Pytanie nr 11
Jakiego typu szkolenia wybierają państwo najczęściej dla szefów kuchni pracujących
w Państwa firmie? (prosimy o zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi)

Inne szkolenia z zakresu tzw. umiejetnosci miekkich
(zarządzanie stresem, zarządzanie czasem, itp.)

65

Szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych
(umiejętności komunikacji, pracy w grupie, itp)

62

Specjalistyczne szkolenia pozwalające na poszerzenie wiedzy
i zdobycie nowych umiejętności w zakresie gastronomii

48
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Pytanie nr 12
Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje sytuację w Państwa firmie?
Kandydaci aplikują na stanowisko szefa kuchni w większości przypadków:

Zdecydowanie niepotrzebne

Raczej niepotrzebne

Ciężko powiedzieć

10

Dośc potrzebne

			

57

39

						
						

Bardzo potrzebne
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Pytanie nr 13
Co jest najczęstszą przyczyną zwolnień szefów kuchni w Państwa firmie?
(respondent proszony był o zaznaczenie maksymalnie 3 przyczyn).

3

Do tej pory firma nie zwolniła żadnego szefa kuchni

Wygórowane wymagania finansowe

		

Brak chęci szefa kuchni do rozwijania
i podnoszenia swoich kwalifikacji

			

29

		

Brak znajomości przez szefa kuchni
najnowszych trendów w gastronomii

13

		

Złe zarzadzanie prac podlegającego
mu personelu gastronomicznego

40

21

29

		
6

Nie efektywna współpraca szefa kuchni z menagerem

Częste skargi na szefa kuchni ze strony klientów
/ bądź dystrybutorów

17

					

Częste skargi na szefa kuchni
ze strony podlegającego mu zespołu

49

		
40

					

Złe zarządzanie wydatkami i generowanie strat

		

Częste spóźnienia i brak dyspozyjności

Niezadowolenie klientów z przygotowanych
przez kucharzy potraw

13
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Pytanie nr 15
Których z poniższych cech i umiejętności w zakresie umiejętności związanych z wykonywanym zawodem
najczęściej brakuje szefom kuchni? (Respondent mógł zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi)

Znajomość najnowszych trendów gastronomii
oraz podążanie za ich zmianami

				

Modyfikowanie oraz tworzenie karty dań,
także w oparciu o sezonowość produktów

		

89

69

Opracowanie i wprowadzanie nowych
receptur gastronomicznych

72
		

Sporządzanie zerokiego asortymentu potraw
i napojów z różnych grup surowców

63

Organizowanie przyjć okolicznościowych i cateringu

55
		

Nadzorowanie przebiegu procesów
technologicznych oraz ekspedycji potraw

41

34

Znajomość procedur administracyjnych i umiejętne
posługiwanie si i prowadzenie dokumentacji wymagającej
przy produkcji potraw

		

63

49

Ocenianie jakości i niezbędnej ilości surowców
półproduktów i gotowych potraw

		

Wiedza o tym jak przechowywać i zabezpieczać produkty
w celu zminimalizowania ich strat

67

			

Znajomość i stosowanie zasad food cost,
gospodarki wielomagazynowej

		
		

Umiejętna współpraca szefa kuchni z kierownictwem zakadu
gastronomicznego oraz instytucji nadzoru i kontroli

		

			

83

79

				

Efektywna wspópraca szefa z klientami i dostawcami
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Pytanie nr 16
Których z poniższych cech i umiejętności w zakresie umiejętności menedżerskich najczęściej brakuje szefom kuchni?
(Respondent mógł zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi)

Umiejętności analityczne

		

Umiejętności negocjacyjne

52

			

Zarządzanie budżetem

		

Umiejętność egzekwowania realizacji zadań

			

70

60

Umiejętność delegowania zadań

50

Umiejętność prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami

42

80

30

Umiejętność motywowania pracowników

40
		
			

Umiejętność oceny wykonanej pracy przez pracowników

60

		
			
70
					

Zarządzanie komunikacją w zespole

Planowanie czasu pracy zespou

						111
		
				

Zarządzanie czasem

Znajdowanie i proponowanie rozwiązań

		

Identyfikacja problemów

		

Wyznaczanie celów
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Proces rekrutacji na Szefa kuchni może mieć charakter we-

niższych szczebli wewnątrz firmy albo zewnętrzny (dotyczy sze-

wnętrzny, wówczas rekrutacja odbywa się w wyniku awansu z

fów kuchni z doświadczeniem w branży rekrutowanych spoza

KWALIFIKACJE RYNKOWE W BRANŻY HoReCa

firmy). Rzadko jednak dochodzi do rekrutacji szefów kuchni z

W kwestii zatrudniania pracowników rozmówcy potwierdzili po-

zewnątrz. Najczęściej szefem kuchni zostaje kucharz z kilku-

dobną sytuację jak w zawodzie kucharz. Brak wykwalifikowanych

nastoletnim doświadczeniem. Należy podkreślić, iż w badaniu

pracowników, to dla firmy ogromny kłopot, pomimo dobrych wa-

respondenci (pracodawcy) zwrócili uwagę na często zbyt wy-

runków finansowych i chęci przeszkolenia kandydata. Obecnie

górowane wymagania finansowe kandydatów. Wygórowane

respondenci z badanych firm ratują się pracownikami z Ukrainy.

wymagania finansowe szefów kuchni są najczęstszą przyczyną
nie tyle zwolnień szefów kuchni, co ich dobrowolnej rezygnacji.

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
W ZAWODZIE: SZEF KUCHNI

KOMPETENCJE MIĘKKIE,
KTÓRYCH BRAKUJE SZEFOM KUCHNI:

 Najważniejszym aspektem w pracy z zespołem jest - według respondentów - obustronne zaufanie.
 współpraca z zespołem (charakter i duże wymagania szefa kuchni),

 W branży panuje przekonanie, iż, szef kuchni jest dla zespołu bardziej jak ojciec niż przełożony.

 stworzenie z załogi zgranego i dobrze funkcjonującego

 W przypadku hoteli, rekrutacja na stanowisko szefa kuch-

zespołu,

ni ma najczęściej charakter wewnętrzny, natomiast re-

 kreatywność,

stauratorzy częściej wybierają procedurę rekrutacji szefa

 zmysł estetyki,
 odporność na stres (kompetencja uznana przez respondentów za najważniejszą).

kuchni z zewnątrz (pracownicy innych firm).
 Szkolenia zewnętrzne są organizowane głównie dla pracowników sali (kelnerzy, barmani) ale firmy są otwarte na
szkolenia zewnętrzne dla kucharzy i innych pracowników

WSK A Z A N E N AJ WA Ż N I EJ S Z E E F E K T Y KS Z TAŁ C E N I A
W ZAWODZIE SZEF KUCHNI:

kuchni; przeszkodę stanowi brak standardów w zakresie
takich szkoleń.
 W branży panuje trudna sytuacja z zatrudnieniem pracowników - brak chętnych do pracy pomimo zapewnienia do-

 znajomość i stosowanie zasad food cost, gospodarki wie-

brych warunków i gotowości do przeszkolenia kandydatów.

lomagazynowej,
 wiedza o tym jak przechowywać i zabezpieczać półprodukty w celu zminimalizowania ich strat,

Ponadto podobnie jak w zawodzie kucharz również w odniesieniu do szefa kuchni w ramach projektu odbyło się kilka spo-

 kreatywne kierowanie zespołem,

tkań ekspertów, którzy weryfikowali opracowane materiały i

 wspomaganie zespołu w realizacji powierzonych zadań,

merytorycznie je kształtowali.

 opracowywanie planu rozwoju dla poszczególnych pracowników,

Przeprowadzone badania podsumowano a wyniki zaprezento-

 działania szkoleniowo-instruktażowe w miejscu pracy,

wano na spotkaniu ekspertów, którzy po zapoznaniu się z nimi

 bieżące rozwiązywanie wszystkich problemów (w prze-

przedyskutowali kwestie dotyczące próby opracowania nowej

ciwnym razie zaczynają się one szybko pogłębiać, nawar-

kwalifikacji rynkowej, która będzie szybką reakcją na zidenty-

stwiać).

fikowane na rynku pracy luki kompetencyjne a tym samym da
możliwość sprawniejszego pozyskania poszukiwanych pracow-

W kwestii dotyczącej szkoleń dla pracowników, respondenci

ników. Wypracowany na spotkaniu zarys efektów uczenia się, był

potwierdzili, uczestnictwo głównie w szkoleniach wewnętrz-

podstawą do podjęcia przez ekspertów prac nad opisem kwa-

nych, stanowiskowych, natomiast zewnętrzne są organizowa-

lifikacji. Ekspertami pracującymi nad opisem kwalifikacji byli

ne głównie dla kelnerów i barmanów. Firma jest jednak otwar-

czynni zawodowo szefowie kuchni, którzy uczestniczyli również

ta na szkolenia zewnętrzne dla kucharzy i innych pracowników

jako respondenci w badaniach. Następnie opracowane opisy

kuchni. Wybrzmiał również aspekt dotyczący jakości oferowa-

weryfikowano ponownie w mniejszych grupach.

nych szkoleń oraz procedury stwierdzenia czy dane szkolenie
jest szkoleniem wartościowym, rozwijającym.

Ostatecznie przyjęta nazwa kwalifikacji to: Zarządzanie pracą
w kuchni.

Opracowana kwalifikacja dla zawodu szefa kuchni spowoduje,

Ze względu na kierowanie zespołem, organizację pracy innych

iż szkolenia będą miały punkt odniesienia do zawartości opi-

oraz odpowiedzialność za zdrowie swoje i własnych pracow-

sanej kwalifikacji i ujętych w niej efektów. Ponadto proces wa-

ników jak również gości, dla kwalifikacji proponowany jest

lidacji będzie przebiegał zgodnie z opracowanym standardem.

poziom 5 PRK..
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Manager hotelu/
gastronomii

44

Najistotniejsze wyniki badań ankietowych w zawodzie Menedżer hotelu/gastronomii
Pytanie nr 3
Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje sytuacje w Państwa firmie?
Kandydaci aplikujący na stanowisko menadżera w większości przypadków:

Zarówno ich umiejetności menadżerskie jak i wiedza na
temat branzy HORECA są niewystraczające do tego, aby
mogli efektywnie wykonać pracę związaną z zajmowaniem
przez nich stanowiska menagera hotelu/gastronomii

		

dobrze znają branżę HORECA,
ale brakuje im umiejetności menaderskich

44

				

sa bardzo dobrymi menaderami,
ale brakije im wiedzy i doswiadczenia w branży HORECA

81

28

sa bardzo dobrymi menaderami,
i posiadają dużą wiedzę i doswiadczenie w branży HORECA

22
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Pytanie nr 2
Czy uważa Pan/Pani, że kilkuletnie doświadczenie w pracy na pozycji menadżera w zakładzie bądź firmie działającej poza branżą
HORECA w wystarczającym stopniu przygotowuje do objęcia pozycji menadżera hotelu/gastronomii?

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Trudno powiedzieć

			

Raczej tak

40

			

Zdecydowanie tak
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Pytanie nr 4
Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje sytuację wyjściową w procesie rekrutacji w Państwa firmie?

Wymagania finansowe kandydatów na stanowisko menagera
hotelu/gastronomii są za niskie w stosunku do stopnia
posiadanej wiedzy i umiejetności w chwili
rozpoczęcia pracy na danym stanowisku

		

50

Wymagania finansowe kandydatów na stanowiskomenagera
hotelu/gastronomii są za wysokie w stosunku
do stopnia posiadanej wiedzy i umiejętności
w chwili rozpoczęcia pracy na danym stanowisku

40

					
			
60

Wymagania finansowe kandydatów na stanowisko menagera
hotelu/gastronomii są adekwatne
do stopnia posiadanej wiedzy i umiejętności
w chwili rozpoczęcia pracy na danym stanowisku
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Pytanie nr 8
Jakiego typu szkolenia wybierają Państwo najczęściej dla menadżerów pracujących w Państwa firmie?
(prosimy o zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi)

Szkolenia dotyczące aspektów prawnych
związanych z prowadzeniem gastronomii/hotelu
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Szkolenia dotyczące procesu sprzedaży
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takich jak zarzadzanie czasem, zarzadzanie stresem, itd.
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Pytanie nr 10
Co jest najczęstszą przyczyną zwolnień menadżerów w Państwa firmie?
(Respondent proszony był o zaznaczenie maksymalnie 3 najczęstszych przyczyn)

Zła prezentacja menagera
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Nieefektywne zarządzanie zespoem

60

Nieznajomość przepisów prawnych związanych
z prowadzeniem gastronomii/hotelu
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i podnoszenia swoich kwalifikacji
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Pytanie nr 11
Jak oceniają Państwo umiejętności menadżerów w wymienionych obszarach? (Poproszono respondenta, aby ocenił każdy z obszarów
w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza całkowity brak kompetencji a 5 doskonałe radzenie sobie z zadaniami związanymi z danym tematem).
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Pytanie nr 12
Których z poniższych cech i umiejętności w zakresie umiejętności menadżerskich najczęściej brakuje
menadżerom gastronomii/hotelu? (Poproszono respondenta o wybranie maksymalnie 2 odpowiedzi w każdej kategorii).
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2     W obszarze organizacji
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Pytanie nr 13
Których z poniższych cech i umiejętności w zakresie umiejętności interpersonalnych najczęściej brakuje menadżerom gastronomii/hotelu? (Respondent poproszony został o wybranie maksymalnie 3 odpowiedzi)
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Pytanie nr 13
Których z poniższych cech i umiejętności w zakresie umiejętności informatycznych najczęściej brakuje menadżerom gastronomii/hotelu? (Respondent został poproszony o wybranie maksymalnie 3 odpowiedzi)
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BRAKI W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERA:

BRAKI W ZAKRESIE KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH
I INTERPERSONALNYCH DOTYCZĄ:

 brak umiejętności zarządzania zespołem, w tym nieefektywne zarzadzanie pracą zespołu, częste konflikty menedżera z zespołem;
 brak inicjatywy, aktywności i kreatywności;
 brak chęci rozwijania i podnoszenia własnych umiejętności;

 Złych relacji menager – zespół pracowniczy, pracownik
oraz podejmowania inicjatyw ze strony menagera.
 Umiejętności pracy z zespołem, w tym organizacji tej pracy, motywowania pracowników i komunikacji z nimi.

 złe zarządzanie finansami i generowanie strat;
 ogólne niezadowolenie klientów ze sposobu prowadzenia
hotelu/gastronomii (świadczy o tym np. spadek popular-

RESPONDENCI ZWRÓCILI UWAGĘ NA
NASTĘPUJĄCE BRAKI W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

ności lokalu).

I N F O R M AT Y C Z N Y C H :

W grupie badanych pracodawców tylko bardzo niewielka liczba
oceniła, że posiadane kompetencje menedżerów są zadawa-

 brak umiejętności komunikacji z wykorzystaniem nowo-

lające. Wymienione powyżej braki kompetencyjne stanowiły w

czesnych komunikatorów internetowych (np. skype),

wielu przypadkach powód zwolnienia pracownika. Natomiast

 brak umiejętności i możliwości zarządzania stronami in-

przyczyna zwolnień menedżerów leżąca po stronie firmy to
zbyt małe wynagrodzenie wobec zakresu obowiązków.

ternetowymi,
 brak umiejętności w zakresie elementów reklamy w Internecie,

BRAKI W ZAKRESIE KOMPETENCJI PERSONALNYCH
(PRAWNYCH, EKONOMICZNYCH) DOTYCZĄ:

 brak umiejętności w zakresie obsługi social mediów,
 brak umiejętności zarządzania postrzeganiem firmy w Internecie,
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 braki w zakresie tworzenia prezentacji (istotny punkt pod Znajomości zasad prawnych związanych z prowadzeniem
gastronomii,
 Efektywnego wspierania procesów sprzedażowych,
 Planowania i organizowania pracy podległego personelu,
 Znajomości branży HoReCa i panujących w niej trendów.

czas sporządzania ofert),
 braki w zakresie tworzenia i użytkowania baz danych (goście, klienci, dostawcy, itp.).
 brak umiejętności obsługi specjalistycznych programów
dedykowanych dla branży gastronomicznej.

T R O C H Ę L E PI EJ W Y PA DAJ Ą W E D Ł U G R E S P O N D E N T Ó W

Zdania co do możliwości przejścia menedżera z innej branży

PONIŻSZE UMIEJĘTNOŚCI:

do branży HoReCa są podzielone. Część respondentów twierdzi, że jest to trudne, ponieważ wymaga nabycia umiejętności
stricte z zakresu działalności gastronomicznej (umiejętności

 Znajomość produktów i usług oferowanych przez gastronomię,
 Efektywne wspieranie procesów sprzedażowych.

te łatwiej nabywa się poprzez pracę na niższych szczeblach
w branży HoReCa). Druga część respondentów zauważa, iż
przejście menedżera z innej branży do branży HoReCa nie jest
trudne, ponieważ najistotniejsze są umiejętności miękkie, a

Efekt zarządzania finansami, w wielu firmach, pozostaje jed-

ponadto wiele zadań z innych branż pokrywa się z zadaniami

nak w gestii właściciela.

występującymi w branży HoReCa.

W badaniach pracodawcy stwierdzili, że braki w punktach:

Reasumując, istnieje zatem możliwość przejścia menedżera

znajomość produktów/usług oferowanych przez gastrono-

z innych branż do HORECA, pod warunkiem wcześniejszego

mię/hotel) oraz znajomość branży HORECA i panujących w

zapoznania się ze specyfiką branży. Jednak w poszczególnych

niej trendów menedżer może uzupełnić, natomiast braki w

przypadkach może okazać się to trudne ze względu na brak

pozostałych punktach są dyskwalifikujące, gdyż już na wejściu

możliwości nabycia określonych umiejętności podczas pracy

muszą być na odpowiednim poziomie.

na niższych szczeblach w branży gastronomicznej.
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W kwestii certyfikatów w branży HoReCa respondenci w swo-

su kwalifikacji). Już w trakcie spotkania zauważono, że kwestie

ich wypowiedziach potwierdzili ich ważność. Obecnie na rynku

luk wykraczają poza proponowany obszar nowej kwalifikacji.

jest mało firm oferujących uznawane i sprawdzone szkolenia,

Mogą stanowić materiał wyjściowy do opracowania kolejnych

kończące się uzyskaniem certyfikatu.

opisów kwalifikacji rynkowych.

Inną kwestią, równie ważną jednak będącą po stronie pracow-

Ekspertami pracującymi nad opisem kwalifikacji byli czynni za-

nika, jest brak motywacji i chęci do uczenia się i podnoszenia

wodowo menedżerowie, którzy uczestniczyli jako respondenci

swoich umiejętności, kwalifikacji. Pracownicy często zadawa-

w badaniach. Następnie opracowane opisy weryfikowano po-

lają się „tym co już osiągnęli”.

nownie w mniejszych grupach. Metody weryfikacji wymagane
przez zapisy ustawy były również wielokrotnie przez zespół

Badania jednoznacznie potwierdzają, iż znalezienie i zatrudnie-

sprawdzane, ale w dalszym ciągu wydają się nie do końca sa-

nie na dane stanowisko odpowiedniej osoby (z wymaganymi

tysfakcjonujące. Przyzwyczajeni jesteśmy wszyscy do dwóch

kompetencjami) jest jednym z większych i obecnie bardzo

form potwierdzania wiedzy i umiejętności, tj. testu i próby

aktualnych problemów w branży HoReCa.

pracy. Brak obecnie odwagi w odchodzeniu od tych metod
na rzecz np. rozmowy, portfolia itp. Brak również możliwości

WNIOSKI Z BADAŃ W ASPEKCIE BADANEGO ZAWODU

skorzystania z doświadczeń innych zespołów w kwestii opra-

MENEDŻER HOTELU/GASTRONOMII:

cowywanych opisów kwalifikacji rynkowych. W Zintegrowanym
Rejestrze Kwalifikacji na obecną chwilę została wprowadzona tylko jedna kwalifikacja rynkowa z branży budowlanej. W

 brak ze strony menedżerów inicjatywy, aktywności, kreatywności oraz identyfikowania się z firmą,

związku z tym podjęto decyzję o zakończeniu na ten moment
prac. Zespół jest otwarty na ewentualne uwagi.

 brak chęci rozwijania się i podnoszenia umiejętności własnych i pozostałych pracowników,
 kłopoty z zatrudnianiem pracowników niższego szczebla,

Ostatecznie przyjęto nazwę kwalifikacji:
ZARZĄDZANIE W BRANŻY HORECA.

 niechętna postawa pracowników wobec szkoleń,
 na stanowisku menedżera najważniejsza jest umiejęt-

Ze względu na potrzebę rozwiązywania złożonych, nietypo-

ność zarządzania i pracy z zespołem oraz przejawianie

wych problemów i krytycznej analizy oraz na konieczność wy-

inicjatywy,

konywania zadań w warunkach nie w pełni przewidywalnych

 umiejętności zarządcze na wysokim poziomie pozwalają
menedżerowi nadrobić niedociągnięcia w innych obszarach,
 firmy nie delegują menedżerów na szkolenia zewnętrzne,
co nie oznacza jednak, że menedżer z własnej inicjatywy
nie skorzystałby z takich szkoleń,
 certyfikaty mają znaczenie, ale mało jest firm oferujących
szkolenia branżowe na wysokim poziomie, brak standardów i informacji w zakresie oceny ich jakości,
 niezadowolenie klientów, spadek popularności lokalu oraz
generowanie strat to ostateczna weryfikacja umiejętności i kwalifikacji menedżera oraz podstawowa przyczyna
zwolnień,
 firmy chętnie skorzystałaby z ofert szkoleń poszerzających wiedzę o branży HORECA.
Analogicznie jak w dwóch wcześniejszych opracowaniach
również prace nad opisem kwalifikacji rynkowej dla menedżera hotelu/gastronomii rozpoczęły się od spotkania, na którym
podsumowano i zaprezentowano wyniki przeprowadzonych
badań. Zgromadzeni eksperci po zapoznaniu się z nimi przedyskutowali kwestie dotyczące zarysowania nowej kwalifikacji
rynkowej (m.in. istotne z punktu widzenia potrzeb rynku i opi-

itp., dla kwalifikacji proponowany jest poziom 6 PRK.
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W ramach przeprowadzonych badań
zaproponowano opracowanie 3 kwalifikacji
rynkowych dla zawodów:
kucharz z doświadczeniem,
szef kuchni,
menedżer gastronomii/hotelu.
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Poziomy PRK
Proponowane kwalifikacje rynkowe w branży HoReCa i ich poziomy PRK
ARKUSZ 3 KUCHARZ + DESKRYPTORY Z PRK I SRK DS. TURYSTYKI
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Kwalifikacje i kompetencje
do trzech wybranych zawodów

6

1       Kwalifikacje i kompetencje kucharza

Kreowanie smaków, dekorowanie potraw oraz
przygotowanie do bezpiecznego i racjonalnego
postępowania w kuchni.
(POZIOM 4 PRK / POZIOM 4 SRK DS. TURYSTYKI PODRAMA GASTRONOMIA).

Zgodność z deskryptorami Polskiej Ramy Kwalifikacji

K

walifikacja zgodna z deskryptorami dla poziomu 4, mię-

cy własnej i zespołu, jest gotowa ponieść odpowiedzialność

dzy innymi osoba potrafi: samodzielne wykonać umiar-

za powierzone zadania oraz do kontrolowania i korygowania

kowanie złożone zadania zawodowe w zakresie przygo-

jakości wykonywania zadań zespołu, w ramach którego pra-

towania nowości kulinarnych, oraz bez instrukcji opracować

cuje. Nadzoruje pracę małego zespołu sporządzającego po-

propozycję menu, zaproponować, przygotować oraz wydać

trawy, ustala i stosownie do okoliczności koryguje plan spo-

przygotowane dania, zainicjować przedsięwzięcia kulinarne w

rządzania poszczególnych potraw. Kontroluje przestrzeganie

małym zespole pracowniczym.

zasad racjonalnej gospodarki żywnością oraz bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności. Przyjmuje odpowiedzialność za jakość

Ponadto potrafi kształtować warunki oraz plan wykonania pra-

potraw sporządzonych przez zespół.

Sektorowa Rama Kwalifikacji ds. Turystyki w aspekcie opracowanej kwalifikacji

S

ektorowa Rama Kwalifikacji ds. Turystyki jest ramą zło-

1. Wykonać umiarkowanie złożone zadania zawodowe zwią-

żoną i składa się z 4 podram – hotelarstwo, gastronomia,

zane ze świadczeniem usług gastronomicznych w tym

organizacja turystyki, zawody (pilotaż, przewodnictwo,

m.in. kontrolować i oceniać salę, pomieszczenia ogólno-

animacja czasu wolnego). Podrama gastronomia opracowana

dostępne, produkcyjne i pomocnicze w tym magazyny,

jest dla poziomów 2 – 6.

pod względem czystości i porządku, oraz kontrolować

OPRACOWANA KWALIFIKACJA JEST ZGODNA Z
OPISAMI POZIOMU 4 SRK DS. TURYSTYKI, ZGODNIE
Z KTÓRĄ OSOBA W SZCZEGÓLNOŚCI POTRAFI:

przebieg procesów przygotowawczych i technologicznych
w produkcji i serwisie gastronomicznym.

2.	
Gromadzić, analizować i przetwarzać informacje dotyczące zmian na rynku usług gastronomicznych. Komponować
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i prezentować atrakcyjne oferty sprzedażowe i materiały

używania wyposażenia, procesów technologicznych i ope-

promocyjno-reklamowe obiektu gastronomicznego.

racyjnych.

3. Monitorować proces przekazywania konsumentom finalnym i nabywcom instytucjonalnym informacji na temat

KOMPETENCJE SPOŁECZNE. OSOBA JEST GOTOWA DO:

oferty obiektu gastronomicznego.

4.	
Przygotowywać i korygować, stosownie do okoliczności,
plan wykonywania zadań zawodowych własnych oraz kie-

1.	
Komunikowania się z różnymi grupami odbiorców (kon-

rowanego zespołu w obiekcie gastronomicznym. Rozwią-

sumenci finalni, nabywcy instytucjonalni, kontrahenci,

zywać typowe problemy zgłaszane przez konsumentów

współpracownicy) w celu realizacji umiarkowanie złożonych zadań zawodowych w typowych warunkach.

finalnych i nabywców instytucjonalnych.

5.	
Uzgadniać pracę własną oraz podległego zespołu z innymi osobami lub zespołami uczestniczącymi w procesie
świadczenia usługi gastronomicznej

6.	
Prowadzić instruktaż w zakresie wykonywania zadań za-

umiarkowanie złożonych zadań zawodowych.

3.	
Przyjmowania odpowiedzialności związanej z kierowaniem
małym zespołem, realizującym umiarkowanie złożone za-

wodowych związanych ze świadczeniem usługi gastro-

dania zawodowe, w tym kontrolą jakości jego pracy oraz

nomicznej w wybranym pionie gastronomii. Prowadzić

za własne decyzje podejmowane przy okazji realizacji

instruktaż w zakresie wybranych procedur obowiązują-

umiarkowanie złożonych zadań zawodowych w typowych

cych w obiekcie gastronomicznym, w tym m.in. szkolenia
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2.	
Działania we współpracy z innymi w zakresie realizacji

warunkach.

stanowiskowe BHP, szkolenia wprowadzające i korygujące,

4.	
Zachowywania podstawowych standardów etycznych

produktowe, szkolenia dotyczące zasad obsługi sprzętu i

związanych ze świadczeniem usług gastronomicznych.

80

GODZ.

Zestaw 1.

KREOWANIE SMAKÓW

Zestaw efektów uczenia się może stanowić punkt wyjścia
do opracowania programu kursów w aspekcie różnych kultur, kuchni
świata np.: francuskiej, włoskiej, regionalnej itp.
Może mieć zastosowanie w odniesienie do produktów typu mięso,
drób, ryby, owoce morza itp. Sformułowane efekty umożliwią
prowadzenie kursów i szkoleń w aspekcie całego zestawu,
poszczególnych efektów lub grup efektów
(tzw. kursy umiejętności zawodowych).
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UMIEJĘTNOŚCI

KRYTERIA WERYFIKACJI
(powinny obejmować wszystkie elementy które składają się na możliwość sprawdzenia
czy dana osoba osiągnęła wszystkie umiejętności)

PRZYGOTOWUJE SAMODZIELNIE
POTRAWY ORAZ NOWOŚCI KULINARNE
CHARAKTERYSTYCZNE DLA DANEJ
KULTURY KUCHNI

 Objaśnia i prezentuje receptury charakterystyczne dla danej kultury kuchni
 Określa czas niezbędny na przygotowanie danego zamówienia
 Podaje wady i zalety związane z przygotowaniem potraw w kontekście danej kultury kuchni
 Wyszukuje produkty i opracowuje nowe potrawy nowe pomysły gastronomiczne
 Prezentuje wykonanie dań będących jego „daniem popisowym”
 Preferuje lokalne produkty przydatne w danej kulturze kuchni, wspiera promocję lokalnych marek
 Analizuje wskazania i przeciwwskazania do sporządzenia danego asortymentu potraw w kon-

tekście preferencji i gustów klientów
 Stosuje i łączy produkty spożywcze (np. przyprawy) charakterystyczne dla danej kultury kuchni
 Odpowiada za zamówienia produktów i półproduktów spożywczych odpowiedniej jakości
 Uwzględnia dostępność na rynku niezbędnych produktów
 Analizuje ilość i jakość niezbędnych produktów
 Analizuje aspekt ekonomiczny sporządzania potraw w zależności od przyjętej kuchni (w oparciu

o daną gamę smaku, czas przygotowania, dostępność produktów, cenę produktów)
SPORZĄDZA POTRAWY
CHARAKTERYSTYCZNE W DANEJ KUCHNI

 Eksperymentuje w zakresie łączenia produktów spożywczych dostępnych

w danej kulturze kuchni
 Sporządza potrawy według określonych receptur ze szczególnym uwzględnieniem

ich walorów smakowych w zakresie zamówień indywidualnych jak również zbiorowych
 Przygotowuje nowe dania zgodnie z pojawiającymi się trendami np.

w zakresie zdrowiej żywności
DOBIERA ODPOWIEDNIO DO OKOLICZNOŚCI ODPOWIEDNI SPRZĘT DO OBRÓBKI
WSTĘPNEJ I CIEPLNEJ PRODUKTÓW

PRZYGOTOWUJE POTRAWY ZGODNIE ZE
ZLECONĄ USŁUGĄ LUB ZAMÓWIENIEM

 Dobiera i stosuje w zakresie sporządzanych potraw w sposób bezpieczny zestawy noży
 Wykonuje czynności rozdrabniania i serwowania, odpowiednie dla danej kuchni
 Obsługuje maszyny, urządzenia i sprzęt do obróbki cieplnej w kuchni

 Monitoruje jakość i ilość przygotowanych potraw zgodnie z przyjętym zamówieniem
 Dobiera środki i metody przechowywania oraz transportu przygotowanych potraw w kontekście

walorów smakowych oraz zdrowotnych
OPRACOWUJE
I WERYFIKUJE KARTĘ DAŃ
(MENU)

 Proponuje nowe dania, desery i napoje np. z uwzględnieniem produktów danej kuchni
 Wprowadza propozycje dań dla dzieci z różnymi dysfunkcjami np. alergia, nietolerancja
 Uzasadnia potrzebę wprowadzenia nowości kulinarnych
 Proponuje i wskazuje gramaturę potraw w opracowanym menu

Kompetencje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odpowiedzialność za zdrowie i życie ludzkie,

7. Podzielność uwagi (w związku z wykonywaniem w kuch-

Dobra pamięć w aspekcie stosowanych receptur,
Otwartość na nowe trendy,
Zaangażowanie,
Kreatywność smakowa,
Samodzielnie podejmowanie decyzji,

ni wielu zadań jednocześnie)

8.
9.
10.
11.

Zdolności artystyczne,
Dobry niepospolity smak,
Presja czasu i stresu,
Nieustanny proces uczenia się.
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Metody weryfikacji

K

andydat przed przystąpieniem do procesu walidacji do-

OSIĄGNIĘCIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ POWINNA

starcza do instytucji certyfikującej swoje CV i list motywa-

OCENIAĆ KOMISJA W SKŁADZIE CO NAJMNIEJ 2-3

cyjny uzasadniający potrzebę potwierdzenia kompetencji

SPECJALISTÓW:

wchodzących w skład zestawu efektów uczenia się i/lub kwalifikacji. Zalecane jest dołączenie posiadanej dokumentacji w zakresie doświadczenia oraz rozwoju zawodowego np. świadectw

1. Osoba 1

pracy, zaświadczeń o uczestnictwie np. w kursach, międzyna-

minimum 5 lat udokumentowanego działania w zakresie

rodowych stażach, sympozjach z zakresu gastronomi, oraz in-

przygotowywania i serwowania potraw różnych kuchni

nych dokumentów związanych z efektami uczenia się zawartymi

świata; legitymuje się odpowiednimi certyfikatami oraz

w zestawie lub w kwalifikacji. Dokumenty powinny zawierać in-

dyplomem w zakresie umiejętności gastronomicznych.

formacje na temat miejsc, okoliczności, czasu w których kandy-

Preferowane jest pozyskanie specjalisty w tym zakresie.

dat doskonalił, rozwijał i nabywał swoje umiejętności kulinarne.

2. Osoba 2
minimum 5 lat doświadczenia w zakresie kierowania pra-

W wyniku analizy dokumentów podjęta zostanie decyzja

cą w kuchni np. szef kuchni, który posiada udokumen-

o dalszym etapie weryfikacji (identyfikacja efektów). Wali-

towane doświadczenie w zakresie współpracy w zespole

dacja będzie przeprowadzona w formie dwuetapowej jako

i kierowania niedużą grupą.

rozmowa oraz próba pracy (zwana też Tydzień/trzy dni pracy
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3. Osoba 3

w kuchni). W trakcie rozmowy kandydat wykaże się znajomo-

m
 inimum 10 lat doświadczenia praktycznego w zakre-

ścią receptur właściwych dla danej kuchni.

sie psychologii, doradztwa zawodowego; legitymuje się

Pozytywny etap rozmowy umożliwi przystąpienie do części

certyfikatami i dyplomami w zakresie kompetencji spo-

praktycznej, w której kandydat przygotuje zestaw potraw lub

łecznych (obserwacja części praktycznej podczas której

daną potrawę (charakterystyczną, dla danej kultury kuchni)

wystąpi sytuacja stresogenna, presja czasu).

20

oraz wykaże się kreatywnością jej udekorowania i podania.

GODZ.

Zestaw 2.

OPTYMALIZOWANIE ZYSKÓW W PROCESIE SPORZĄDZANIA POTRAW

Zestaw 2 efektów uczenia się może stanowić punkt wyjścia do
opracowania programu kursów w aspekcie różnych kultur, kuchni
świata: np. francuskiej, włoskiej, regionalnej itp. Może mieć
zastosowanie w odniesieniu do produktów typu mięso, drób, ryby,
owoce morza itp. Sformułowane efekty umożliwią prowadzenie kursów
i szkoleń w aspekcie całego zestawu, poszczególnych efektów lub grup
efektów (tzw. kursy umiejętności zawodowych).

KWALIFIKACJE RYNKOWE W BRANŻY HoReCa

UMIEJĘTNOŚCI

KRYTERIA WERYFIKACJI
(powinny obejmować wszystkie elementy które składają się na możliwość sprawdzenia
czy dana osoba osiągnęła wszystkie umiejętności)

SPORZĄDZA WYCENĘ OPŁACALNOŚCI OFEROWANYCH POTRAW/DAŃ Z
UWZGLĘDNIENIEM ICH ZAPOTRZEBOWANIA ORAZ POPYTU

MINIMALIZUJE PRZYCZYNY POWSTAWANIA I GENEROWANIA DOTYCHCZASOWYCH STRAT W ZAKRESIE SUROWCÓW I
WYROBÓW GOTOWYCH

  Analizuje opłacalność oraz ilość sporządzanych potraw

(analizy dzienne i tygodniowe w aspekcie poszczególnych zamówień)
  Przygotowuje kalkulację usługi gastronomicznej zgodnie z zamówieniem
  Sporządza zapotrzebowanie na produkty spożywcze niezbędne do przygotowania potraw
  Analizuje i redukuje powstawanie odpadów żywnościowych

w zakresie produktów jak i przygotowanych potraw
  Uwzględnia wielkość produktów i potraw w opracowanym menu
  Opracowuje analizę, ile wydajemy, ile zarabiamy
  Stosuje podstawowe zasady rachunkowości
  Przestrzega reguł związanych z przechowywaniem, zabezpieczaniem, przemieszczaniem pro-

duktów spożywczych oraz przygotowanych potraw
PRZESTRZEGA ZASAD OCHRONY
ŚRODOWISKA

  Segreguje odpady (m.in. zużyte oleje, resztki produktów itp.)
  Monitoruje ilość odpadów i śmieci w celu ich minimalizacji

Kompetencje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odpowiedzialność za zdrowie i życie ludzkie,

7.

Dobra pamięć w aspekcie stosowanych receptur,
Otwartość na nowe trendy,
Zaangażowanie,
Kreatywność smakowa,
Podejmowanie samodzielnie decyzji,

Podzielność uwagi (w związku z wykonywaniem
w kuchni wielu zadań jednocześnie)

8.
9.
10.
11.

Zdolności artystyczne,
Dobry niepospolity smak,
Presja czasu i stresu,
Nieustanny proces uczenia się.

Metody weryfikacji

K

andydat przed przystąpieniem do procesu walidacji do-

i rozwiązaniami odnośnie optymalizowania zysków w procesie

starcza do instytucji swoje CV i list motywacyjny uzasad-

sporządzania potraw.

niający potrzebę potwierdzenia kompetencji wchodzą-

Pozytywny etap rozmowy umożliwi przejście do części prak-

cych w skład zestawu efektów uczenia się i/lub kwalifikacji.

tycznej, w której kandydat przygotuje prezentację oraz wyka-

Zalecane jest dołączenie posiadanej dokumentacji w zakresie

że się doświadczeniem w zakresie optymalizacji zysków lub

doświadczenia oraz rozwoju zawodowego np. świadectw pracy,

przeciwdziałania powstawaniu strat.

zaświadczeń o uczestnictwie np. w kursach, międzynarodowych
stażach, sympozjach z zakresu gastronomi, oraz innych doku-

OSIĄGNIĘCIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ POWINNA

mentów związanych z efektami uczenia się zawartymi w zesta-

OCENIAĆ KOMISJA W SKŁADZIE CO NAJMNIEJ

wie lub w kwalifikacji. Dokumenty powinny zawierać informacje

2-3 SPECJALISTÓW:

na temat miejsc, okoliczności, czasu w których kandydat doskonalił, rozwijał i nabywał swoje umiejętności kulinarne.

5.	
Osoba 1
W wyniku przeanalizowania dokumentów podjęta zostanie

minimum 5 lat udokumentowanego działania w zakresie

decyzja o dalszym etapie weryfikacji (identyfikacja efek-

przygotowywania i serwowania potraw różnych kuchni

tów). alidacja będzie przeprowadzona w formie dwuetapowej

świata; legitymuje się odpowiednimi certyfikatami oraz

jako rozmowa oraz prezentacja. W trakcie przeprowadzonej

dyplomem w zakresie umiejętności gastronomicznych.

rozmowy kandydat wykaże się własnymi doświadczeniami

Preferowane jest pozyskanie specjalisty w tym zakresie.
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6.	
Osoba 2

7.	
Osoba 3

	minimum 5 lat doświadczenia w zakresie kierowania pra-

	minimum 10 lat doświadczenia praktycznego w zakresie

cą w kuchni np. szef kuchni, który posiada udokumento-

psychologii, doradztwa zawodowego; legitymuje się certy-

wane doświadczenie w zakresie współpracy w zespole,

fikatami i dyplomami w zakresie kompetencji społecznych

kierowania niedużą grupą.

(obserwacja części praktycznej podczas której wystąpi
sytuacja stresogenna, presja czasu).

40

GODZ.

Zestaw 3.
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DEKOROWANIE POTRAW

Zestaw 3 można zaproponować jako wspólny z kwalifikacją Szefa kuchni.
Zgodnie z ogólnie panującym stwierdzeniem „Jemy oczami”. Sformułowane efekty
umożliwią prowadzenie kursów i szkoleń w aspekcie całego zestawu, poszczególnych
efektów lub grup efektów (tzw. kursy umiejętności zawodowych).

UMIEJĘTNOŚCI

W ZMIENNYCH WARUNKACH STOSUJE
NIEZBĘDNE AKCESORIA ZWIĄZANE
W PODANIEM POTRAW W DANEJ KULTURZE KUCHNI

KOMPONUJE KOLORY
NA TALERZU ORAZ UŁOŻENIE POTRAWY

KRYTERIA WERYFIKACJI

  Uzasadnia wybór zastawu/naczynia do oferowanego dania
  Dobiera kolorystykę adekwatną do zastawy oraz do oferowanego dania
  Określa i uzasadnia ilość i jakość naczyń niezbędnych do danego zamówienia lub usługi

  Eksponuje danie z uwzględnieniem walorów artystycznych
  Wykonuje własne kompozycje przestrzenne z przygotowanych potraw

KWALIFIKACJE RYNKOWE W BRANŻY HoReCa

DOBIERA TECHNIKĘ DEKOROWANIA I
SERWOWANIA POTRAW

  Wykonuje elementy dekoracji z elementów jadalnych oraz niejadalnych,
  Wykonuje samodzielnie dekorację z warzyw, owoców, kwiatów itp.
  Stosuje do wykonania dekoracji i zabezpiecza noże oraz sprzęt do carvingu
  Tworzy aranżacje dekoracyjne z wykorzystaniem przygotowanych elementów i rzeźb z serwe-

tek, warzyw, owoców itp.

WYKONUJE RZEŹBIENIE W OWOCACH
I WARZYWACH Z WYKORZYSTANIEM
RÓŻNYCH SPOSOBÓW KROJENIA

ORGANIZUJE KOLEJNOŚĆ
WYDAWANIA POTRAW

  Wykonuje/tworzy drobne kwiatki i miniaturowe elementy dekoracyjne
  wykonuje kwiaty ozdobne m.in. z cebuli, buraków, kalarepy, szyszki z marchwi, pietruszki, pora
  wykonuje/tworzy liście dekoracyjne

  Dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań (zupy, sałatki, desery itp.)
  Ustala z zespołem ramy czasowe wydawania poszczególnych dań oraz dekorację stołu
  Wydaje dania z zachowaniem ich właściwości odżywczych (gorące, świeże itp.)

Kompetencje
1.
2.
3.
4.
5.

Odpowiedzialność za zdrowie i życie ludzkie,
Dokładność,
Ostrożność,
Zdolności artystyczne,

6.

Zmysł dekoracyjny (jedna z najważniejszych
kompetencji, na które klienci zwracają uwagę)

7. Podejmowanie samodzielnych decyzji,
8. Nieustanny proces uczenia się.

Zmysł estetyki,

Metody weryfikacji

K

andydat przed przystąpieniem do procesu walidacji do-

Walidacja będzie przeprowadzona w formie próby pracy (zwa-

starcza do instytucji swoje CV i list motywacyjny uzasad-

nej też np. Dzień pracy w kuchni).

niający potrzebę potwierdzenia kompetencji wchodzą-

cych w skład zestawu efektów uczenia się i/lub kwalifikacji.

Kandydat przystąpi do próby pracy, w ramach której wykaże

Zalecane jest dołączenie posiadanej dokumentacji w zakresie

się kreatywnością udekorowania co najmniej 3 potraw z któ-

doświadczenia oraz rozwoju zawodowego np. świadectw pra-

rych jedna będzie z zakresu: deser, ryba, owoce morza itp

cy, zaświadczeń o uczestnictwie np. w kursach, międzynarodowych stażach, sympozjach z zakresu gastronomi, oraz innych

OSIĄGNIĘCIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ POWINNA

dokumentów związanych z efektami uczenia się zawartymi

OCENIAĆ KOMISJA W SKŁADZIE CO NAJMNIEJ 3-4

w zestawie lub w kwalifikacji. Dokumenty powinny zawierać

SPECJALISTÓW:

informacje na temat miejsc, okoliczności, w których kandydat
doskonalił, rozwijał i nabywał swoje umiejętności kulinarne
Dopuszczalna jest dokumentacja w formie portfolio - co do

1. Osoba 1 i 2

dokonań w dekorowaniu (w zakresie przygotowywanych dań,

	minimum 5 lat udokumentowanego działania w zakresie

oraz stołów, bankietów i konferencji) będących wytworem

kreatywnego dekorowania i podawania potraw; legity-

własnej kreatywności i pomysłowości.

muje się odpowiednimi certyfikatami oraz dyplomem w
zakresie tych umiejętności. Preferowane jest pozyskanie

Dokumentacja powinna zawierać oświadczenie, że zaprezen-

specjalisty znającego aktualne trendy, uczestniczącego w

towane materiały są wytworem osobistej pracy kandydata.

konkursach, pokazach.

W wyniku przeanalizowania dokumentów podjęta zostanie

2. Osoba 2

decyzja o dalszym etapie weryfikacji (identyfikacja efektów).

	minimum 5 lat doświadczenia w zakresie kierowania pra-
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cą w kuchni np. szef kuchni, który posiada udokumento-

psychologii, doradztwa zawodowego; legitymuje się certy-

wane doświadczenie w zakresie współpracy w zespole,

fikatami i dyplomami w zakresie kompetencji społecznych

kierowania niedużą grupą.

(obserwacja części praktycznej podczas której wystąpi sy-

3.	
Osoba 3

tuacja stresogenna, presja czasu).

minimum 10 lat doświadczenia praktycznego w zakresie

40

GODZ.

Zestaw 4.

BEZPIECZEŃSTWO W KUCHNI

60

Zestaw 2 można zaproponować jako częściowo wspólny z szefem kuchni.
Tak kucharza jak i szefa kuchni będzie dotyczyło przestrzeganie i stosowanie
zasad oraz procedur odpowiedzialności za osoby, którym serwowane są
potrawy. Natomiast samego szefa kuchni będzie dotyczył dodatkowo aspekt
odpowiedzialności za klienta, pracowników oraz powierzone mienie w lokalu
(maszyny, urządzenia, ale sam również lokal). Sformułowane efekty umożliwią
prowadzenie kursów i szkoleń w aspekcie całego zestawu, poszczególnych
efektów lub grup efektów (tzw. kursy umiejętności zawodowych).

P

onadto w ramach projektu odbyło się kilka spotkań z ekspertami z

sie. Metody weryfikacji w dalszym ciągu nie są jeszcze do końca satysfak-

branży. Przeprowadzone badania podsumowano a wyniki prezento-

cjonujące. Brak jednak obecnie możliwości skorzystania z doświadczeń

wano na spotkaniach. Eksperci po zapoznaniu się z wynikami badań,

innych zespołów. W związku z tym podjęto decyzję o zakończeniu prac

przedyskutowali istotne z punktu widzenia branży kwestie i podjęli decyzję

w tym zakresie. Zespół jest jednak otwarty na ewentualne konstruktywne

dotyczącą zasadności opracowania opisu nowej kwalifikacji. Ekspertami

uwagi. Wyodrębniono jeszcze dodatkowy zestaw efektów uczenia się (co

pracującymi nad opisem kwalifikacji byli czynni zawodowo kucharze, któ-

spowodowało zmianę nazwy kwalifikacji).

rzy uczestniczyli również jako respondenci w badaniach. Opracowany opis
kwalifikacji kilkakrotnie weryfikowano, poddając jej zapisy pod dyskusje w

Ostatecznie przyjęta nazwa kwalifikacji to: KREOWANIE SMAKÓW, DE-

mniejszych grupach branżowych. Przedmiotem owych dyskusji były zapi-

KOROWANIE POTRAW ORAZ PRZYGOTOWANIE DO BEZPIECZNEGO I RA-

sy efektów uczenia się, kryteria weryfikacji oraz ich metody sprawdzania.

CJONALNEGO POSTĘPOWANIA W KUCHNI.

Elementy te są najważniejsze a za razem najtrudniejsze w pracach nad
opisem kwalifikacji, wymagają ponadto wiedzy eksperckiej w tym zakre-

Dla kwalifikacji proponowany jest poziom 4 PRK."
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UMIEJĘTNOŚCI

STOSUJE BEZPIECZNE ZASADY
PRACY NA STANOWISKU PRACY ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POJAWIAJĄCYCH SIĘ NOWOŚCI

UTRZYMUJE CZYSTOŚĆ I HIGIENĘ
OSOBISTĄ PODCZAS WYKONYWANIA
ZADAŃ ZAWODOWYCH W KUCHNI

KRYTERIA WERYFIKACJI

  Obsługuje urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi
  Przestrzega zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy/na stanowisku pracy

(w odniesieniu do urządzeń grzewczych, chłodniczych itp.)
  Stosuje odzież ochronną

  Stosuje zasady dotyczące higieny osobistej i porządku na stanowisku pracy
  Myje, czyści i dezynfekuje maszyny i urządzenia stosowane do wykonywania zadań zawodo-

wych/sporządzania potraw

STOSUJE WYMOGI HIGIENICZNE
W FIRMIE GASTRONOMICZNEJ

  Stosuje zasady czyszczenia, mycia i dezynfekcji naczyń, maszyn i urządzeń

PRZESTRZEGA ZASAD OCHRONY
ŚRODOWISKA

  Nadzoruje segregację odpadów (m.in. zużyte oleje, resztki itp.)

  Przestrzega warunków przechowywania preparatów chemicznych

  Interweniuje w przypadku generowania strat w zakresie wielkości i /lub jakości powstałych

nadwyżek produktów
  Monitoruje ilość odpadów i śmieci w celu ich minimalizacji
  Wprowadza plany naprawcze w zakresie ilości powstających odpadów

Kompetencje personalne i społeczne:
1.
2.
3.
4.
5.

Odpowiedzialność za zdrowie i życie ludzkie,
Dokładność,
Ostrożność,
Zdolności artystyczne,

6. Zmysł dekoracyjny,
7. Podejmowanie samodzielnych decyzji (jedna z najważniejszych kompetencji, na które klienci zwracają uwagę),

8. Nieustanny proces uczenia się.

Zmysł estetyki,

Metody weryfikacji

K

andydat przed przystąpieniem do procesu walidacji do-

dzie stanowiła dodatkowy element sprawdzenia podczas wy-

starcza do instytucji swoje Curriculum Vitae i list mo-

konywanych czynności w ramach zestawu 1 i/lub zestawu 2

tywacyjny uzasadniający potrzebę potwierdzenia kom-

niniejszej kwalifikacji. Kandydat przystąpi do części praktycz-

petencji wchodzących w skład zestawu efektów uczenia się.

nej, w ramach której wykaże się znajomością zasad związa-

Zalecane jest dołączenie posiadanej dokumentacji w zakresie

nych z bezpiecznym wykonywaniem czynności zawodowych na

rozwoju zawodowego np. świadectw pracy, zaświadczeń o

stanowisku pracy.

uczestnictwie w organizowanych kursach, odbytych stażach,
sympozjach z zakresu gastronomi oraz innych dokumentów

OSIĄGNIĘCIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ POWINNA

związanych z efektami uczenia się zawartymi w zestawie.

OCENIAĆ KOMISJA W SKŁADZIE CO NAJMNIEJ 2

Dokumenty powinny ponadto zawierać informacje na temat

SPECJALISTÓW:

miejsc i okoliczności, w których kandydat doskonalił, rozwijał,
nabywał lub prezentował swoje umiejętności kulinarne.

1. Osoba 1
Walidacja będzie przeprowadzona w formie obserwacji i bę-

	minimum 5 lat udokumentowanego działania w zakre-
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sie stosowania zasad bezpieczeństwa i zasad higieny

2. Osoba 2

podczas pracy w kuchni. Preferowane jest pozyskanie

	minimum 5 lat doświadczenia w zakresie wykonywania

specjalisty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w

czynności zawodowych związanych z przygotowaniem no-

gastronomii.

wych smaków oraz podawaniem potraw.

2       Kwalifikacje i kompetencje szefa kuchni

Zarządzanie pracą w kuchni
(POZIOM 5PRK/POZIOM 5SRK DS. TURYSTYKI PODRAMA GASTRONOMIA)

P

osiada obszerną wiedzę z zakresu gastronomii, w tym

Sektorowa Rama Kwalifikacji ds. Turystyki w aspekcie opraco-

specjalistyczną, faktograficzną i teoretyczną dotyczącą

wanej kwalifikacji

zasad sporządzania potraw i napojów z uwzględnieniem

różnych kuchni świata oraz wiedzę z zakresu zarządzania zespo-

OPRACOWANA KWALIFIKACJA JEST ZGODNA

łem. W szerokim zakresie zna i rozumie teorie i metody dotyczą-

Z OPISAMI POZIOMU 5 SRK W SZCZEGÓLNOŚCI

ce zachodzących procesów gastronomicznych, zasad i metod

POTRAFI:

zarządzania ludźmi oraz elementów dotyczących organizowania
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szkoleń w branży gastronomicznej a także dostrzega zależności
między nimi z uwzględnieniem różnorodnych uwarunkowań i
kontekstów właściwych dla branży gastronomicznej.

1. Wykonywać zadania zawodowe związane ze świadczeniem
usług gastronomicznych w zmiennych warunkach, w tym
m.in. świadczyć nietypowe usługi dla konsumentów fi-

Prezentuje rozległy zakres umiejętności kognitywnych i prak-

nalnych oraz dobierać metody, technologie, procedury,

tycznych, potrzebnych do kreatywnego rozwiązywania teoretycz-

maszyny, urządzenia i materiały potrzebne w procesie

nych i praktycznych problemów zawodowych w branży gastro-

produkcji, obsługi oraz zapewnienia szeroko pojętego

nomicznej i specjalności, w której zarządza, oraz jako wysokiej

bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpie-

klasy specjalista może prowadzić szkolenia. Potrafi wykonywać

czeństwa żywności i BHP, czystości i porządku w zakładzie

zadania z zakresu zarządzania samodzielnie, w zmiennych, nie-

gastronomicznym.

przewidywalnych warunkach, rozwiązywać niezbyt złożone i

2. Opracowywać dokumentację związaną z zarejestrowa-

nietypowe problemy dotyczące zarządzania jak również przygo-

niem i prowadzeniem działalności gospodarczej polegają-

towania zamówień zgodnie z życzeniem i wymaganiami klienta.

cej na świadczeniu usług gastronomicznych.

Potrafi zorganizować szkolenie w zmiennych, nieprzewidywal-

3. Prowadzić dokumentację dotyczącą wykonywania wybra-

nych warunkach, uczyć się samodzielnie, tworzyć zrozumiałe dla

nej grupy zadań w procesie świadczenia usługi gastrono-

odbiorców wypowiedzi z użyciem specjalistycznej terminologii.

micznej.

4. Dokonywać oceny wpływu zmian następujących na rynku
Jest gotów do pełnienia funkcji związanych z kierowaniem i
nadzorowaniem zarówno w kontekstach pracy zawodowej

gastronomicznym na funkcjonowanie obiektów gastronomicznych.

w branży gastronomicznej, jak i związanej z organizowaniem

5. W oparciu o dostępne dane dokonywać analizy ekono-

szkoleń zawodowych podlegających nieprzewidywalnym zmia-

micznej działalności obiektu gastronomicznego i na tej

nom. Potrafi analizować i rozwijać osiągnięcia pracy własnej

podstawie proponować wprowadzanie zmian w działalno-

oraz innych osób. Jest przygotowany do podejmowania podsta-

ści obiektu.

wowych obowiązków zawodowych i społecznych związanych z

6. Analizować proces komunikacji z konsumentami finalny-

zarządzaniem zespołem i prowadzeniem szkoleń zawodowych.

mi, nabywcami instytucjonalnymi i kooperantami oraz w

Potrafi kierować zespołem w zorganizowanych warunkach,

oparciu o wnioski z tej analizy modyfikować oferty sprze-

oceniać działania własne i osób oraz zespołów, którymi kieruje
i przyjmować odpowiedzialność za skutki tych działań.

daży usług gastronomicznych.

7. Zarządzać obiegiem informacji wewnątrz obiektu gastro-

KWALIFIKACJE RYNKOWE W BRANŻY HoReCa

nomicznego w celu poprawnej realizacji obsługi konsumentów finalnych i nabywców instytucjonalnych.

grup, w celu realizacji całości zadań zawodowych związanych ze świadczeniem usług gastronomicznych.

8. Rozwiązywać nietypowe problemy zgłaszane przez konsumentów finalnych i nabywców instytucjonalnych.

2. Utrzymywania właściwych relacji z otoczeniem w wymiarze lokalnym, w tym relacji typu business-to-business i

9. Kierować małym zespołem pracowniczym realizującym
zadania zawodowe w zmiennych warunkach w procesie

business-to-client.

3. Przyjmowania odpowiedzialności związanej z kierowaniem
małym zespołem, realizującym zadania zawodowe w zmien-

świadczenia usługi gastronomicznej.

10 Rozwiązywać konflikty z/między pracownikami i klientami.
11. Oceniać potrzeby szkoleniowe podległych pracowników.

nych warunkach oraz za własne decyzje i działania podej-

Pełnić funkcję opiekuna mniej doświadczonych pracow-

zawodowych – przy uwzględnieniu ekonomicznego i spo-

ników.

łecznego kontekstu działalności obiektu gastronomicznego.

mowane w takich warunkach, dotyczące realizacji zadań

12. 
Zarządzać bezpieczeństwem konsumentów finalnych

4. Bycia dyspozycyjnym w zakresie wykonywania zadań za-

i pracowników obiektu gastronomicznego, w tym dia-

wodowych w zmiennych warunkach, w tym m.in. zadań

gnozować ryzyko wystąpienia zagrożeń w obiekcie oraz

związanych z organizacją i obsługą gastronomiczną kon-

dobierać metody ich eliminacji lub ograniczenia nega-

ferencji, kongresów, imprez okolicznościowych, itd.

5. Kreowania pozytywnego wizerunku obiektu gastronomicz-

tywnych skutków.

nego i zespołu świadczącego usługi gastronomiczne.

6. Inicjowania i skutecznego wprowadzania zmian w działal-

W ASPEKCIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH JEST

ności obiektu gastronomicznego.

GOTÓW DO:

7. 
Zachowywania i propagowania wysokich standardów
etycznych w środowisku zawodowym.

1. Komunikowania się z różnymi grupami odbiorców, dostosowanego do specyficznych potrzeb i uwarunkowań tych

8. Wykazywania się wysoką kulturą osobistą w każdej sytuacji.
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100-200

GODZ.

Zestaw 1.

ORGANIZOWANIE PRACY ZESPOŁU W KUCHNI
P O Z I O M Z E S TAW U - 5 PR K
O BJ Ę T O Ś Ć Z E S TAW U - 1 2 P U N K T Ó W

Sformułowane efekty umożliwią prowadzenie
szkoleń i procesu walidacji w aspekcie całego
zestawu, poszczególnych efektów lub grup efektów.
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EFEKTY UCZENIA SIĘ

PLANUJE PRACĘ ZESPOŁU

PRZYKŁADOWE KRYTERIA WERYFIKACJI

 Opracowuje cele zespołu zgodnie z metodą WARTO (Wymierne, Ambitne, Realne, Terminowe,

Opłacalne)
 Uzasadnia znaczenie planowania pracy zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań, odwo-

łując się do własnych doświadczeń
 Formułuje zadania z wykorzystaniem zasad organizacji pracy w gastronomii

OKREŚLA CELE
I ZADANIA ZESPOŁU

 Omawia zasady doboru osób do wykonania przydzielonych zadań
 

Podaje przykład właściwego i niewłaściwego komunikowania zespołowi zadań do wykonania

 

Rozważa konstruktywne propozycje zespołu, jest otwarty na współpracę, podejmuje decyzje

 

Weryfikuje dokumentację wymaganą przy produkcji potraw

 

Wyjaśnia zasady komunikowania się ze współpracownikami oraz uzasadnia znaczenie przestrzegania zasad kultury i etyki

OKREŚLA SPOSÓB REALIZACJI
POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

  wskazuje kompetencje pracowników niezbędne do wykonywania zadań w kuchni
  Deleguje zadania jako podstawę do osiągania zamierzonych celów
  Wykonuje działania pod presją czasu, radząc sobie ze stresem
  lokalu, dostawcami, klientami
  Analizuje dane dotyczące rynków konkurencji
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  Opracowuje zakresy obowiązków i przedstawia je pracownikom
  Weryfikuje wspólnie z pracownikami podział i sposoby przygotowania poszczególnych potraw
  Sporządza możliwy do realizacji harmonogram oraz grafik

WSPIERA PRACOWNIKÓW
W WYKONYWANIU ZADAŃ

 Identyfikuje perspektywy rozwoju pracowników i problemy z jakimi się borykają
 Omawia z pracownikami perspektywy rozwoju zawodowego i problemy
 Udziela porad i wsparcia każdemu pracownikowi w celu wykorzystania zidentyfikowanych

perspektyw i rozwiązania problemów
 Nadzoruje działania w sytuacjach kryzysowych, tak aby zespół nie popadł w dezorganizację
 Współpracuje z innymi działami
 Stosuje metody motywacji pracowników

MONITORUJE
I EWALUUJE PRACĘ ZESPOŁU

  Monitoruje i ewaluuje indywidualne działania i postępy pracowników w zakresie wykonywa-

nych zadań w zakresie przygotowania oraz ekspedycji potraw
  Monitoruje i ewaluuje działania i postępy zespołu w świetle przyjętych celów
  Dokonuje oceny pracowników zgodnie z przyjętymi zasadami i kryteriami
  Ocenia stopień realizacji harmonogramu działań

WSPÓŁPRACUJE Z PRZEŁOŻONYMI
ORAZ WŁAŚCICIELEM I OSOBAMI
ODPOWIEDZIALNYMI ZA ZATRUDNIANIE

  Określa zapotrzebowanie na pracowników pod kątem wykonywanych zadań zgodnie z zasadą

racjonalnego gospodarowania
  Uzasadnia zapotrzebowanie na pracowników osobom decydującym o zatrudnieniu i zwalnianiu

pracowników
  Ocenia kandydatów pod kątem przydatności do wykonywania zadań zgodnie z przyjętymi

kryteriami
  Stosuje wymogi prawne związane z równym traktowaniem i niedyskryminacją
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Kompetencje personalne i społeczne:
1. Komunikowanie się w zespole jako sposób unikania konfliktów

2. Działania pod presją czasu oraz sposoby radzenia sobie
ze stresem (działać, aby zespół nie popadł w dezorganizację w sytuacjach kryzysowych)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Odpowiedzialność za zdrowie i życie ludzkie
Dokładność
Podejmowanie samodzielnych decyzji
Komunikacja interpersonalna
Praca w zespole
Nieustanny proces uczenia się

Metody weryfikacji
DWIE CZĘŚCI:

Ponadto możliwa jest również:

7)	Rozmowa z kandydatem w wyniku której zaprezentuje
stosowane metody kierowania i je uzasadni;
Kandydat – przed przystąpieniem do walidacji – dostarcza do
instytucji curriculum vitae i list motywacyjny uzasadniający

8)	Możliwość wykazania się w sytuacji zainicjowanej scenki z
trudnym klientem.

potrzebę potwierdzenia kompetencji wchodzących w skład
zestawu efektów uczenia się oraz jeżeli to możliwe minimum 3

OSIĄGNIĘCIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ POWINNA

rekomendacje z niezależnych źródeł (opinie byłych, podległych

OCENIAĆ KOMISJA TRZYOSOBOWA:

członków zespołu, ewentualnie byłych pracodawców). CV powinno zawierać informacje na temat miejsc, okoliczności, w
których kandydat kształtował swoje umiejętności z zakresu

1. Osoba 1

kierowania zespołem pracowniczym.

	min. 10 lat udokumentowanego, praktycznego kierowania
zespołem pracowniczym, posiadająca odpowiednie cer-

WALIDACJA TRWA OD 6 DO 8 GODZIN I SKŁADA

tyfikaty i/lub dyplomy poświadczające zdobytą wiedzę i

S I Ę Z 6 E T A P Ó W, K T Ó R E S Ą O B O W I Ą Z K O W E D L A

umiejętności.

WS Z YS TKI C H K A N D Y DAT Ó W N I E Z A L E Ż N I E O D I C H

2. Osoba 2

DOTYCHCZAS ZGROMADZONEGO DOŚWIADCZENIA:

	min. 5 lat praktycznego doświadczenia w zakresie kierowania zespołem pracowniczym, posiadająca udokumentowane wykształcenie w zakresie: rozwoju osobowego,

1)	Autoprezentacja „Jak kieruję zespołem pracowniczym?” –

HR, zarządzania.

etap ten pozwala na weryfikację przede wszystkim umie-

3. Osoba 3

jętności „Określa strukturę i zasady pracy zespołu” (15

	min. 5 lat doświadczenia praktycznego w zakresie psycho-

minut);

2)	Case study – opracowanie koncepcji kierowania zespołem

logii, posiadająca odpowiednie certyfikaty i/lub dyplomy
poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności.

pracowniczym (struktura, cele, zadania, zasady pracy) realizującym określony cel. Etap ten pozwala na weryfikację

Z AS O BY O R G A N I Z AC Y J N E I M ATE R I A L N E N I E Z BĘ D N E

przede wszystkim umiejętności „Wyznacza cele pracy ze-

DO PRZEPROWADZENIA WALIDACJI:

społu” (ok. 60 minut);

3)	Testy osobowości i postaw oparte na metodologii RT
umożliwiają zweryfikowanie umiejętności: „Wspiera pracę
zespołu” i „Kształtuje relacje z zespołem” (ok. 60 minut);

4) Odgrywanie ról (15 minut + 120 minut na przygotowanie);
5)	Udział w debacie / dyskusji w grupie egzaminacyjnej (od
5 do 15 osób) (do 30 minut) – etap ten pozwala na we-

1)	dostęp do komputera z oprogramowaniem niezbędnym
do przygotowania prezentacji oraz do Internetu,

2)	sala z typowym wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia prezentacji (rzutnik, komputer, pilot, okablowanie,
mikrofon, głośniki, flipchart).

ryfikację przede wszystkim umiejętności „Wspiera pracę
zespołu”, „Tworzy plany rozwoju zawodowego zespołu”;

Dostęp do pokoju umożliwiającego samodzielną pracę w ze-

6)	Rozmowa z członkami komisji walidacyjnej na temat au-

spole i pozwalającego na skupienie, wyposażonego w kompu-

toprezentacji, wyników testów oraz odgrywania ról;

ter z dostępem do Internetu, drukarkę, materiały biurowe.
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60-80

GODZ.

Zestaw 1.

KOMUNIKUJE SIĘ Z KLIENTEM

Sformułowane efekty będą podstawą do prowadzenia
szkoleń oraz procesu walidacji w aspekcie całego zestawu,
poszczególnych efektów lub grup efektów.
Ten zestaw efektów mógłby być wspólny dla wszystkich
trzech kwalifikacji.
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UMIEJĘTNOŚCI

CHARAKTERYZUJE ELEMENTY
PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA

KRYTERIA WERYFIKACJI

  Identyfikuje specyfikę obsługiwanych klientów
  W swoim działaniu ukierunkowany jest na budowanie zadowolenia klienta
  Dobiera elementy składające się na wizerunek instytucji oraz jego świadome kreowanie
  Stosuje najwyższe standardy obsługi klienta

KOMUNIKUJE SIĘ Z KLIENTEM

  Aktywnie wsłuchuje się w wypowiedzi klienta
  Stosuje komunikaty pożądane w obsłudze klienta
  Wyjaśnia kwestie wątpliwe

UZNAJE POSTAWĘ ASERTYWNOŚCI JAKO
POSZANOWANIE GRANIC WŁASNYCH
ORAZ KLIENTA
IDENTYFIKUJE TECHNIKI
RADZENIA SOBIE W TRUDNYCH
SYTUACJACH
IDENTYFIKUJE I ANALIZUJE
„TRUDNEGO KLIENTA”

  Stosuje postawę asertywną w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z klientami
  „Klient nasz Pan”, „klient ma zawsze rację”, „klientowi wszystko wolno” w granicach norm

  Stosuje metody postępowania z klientem w trudnych sytuacjach
  Radzi sobie z emocjami i jest opanowany w sytuacjach konfliktu

  Charakteryzuje sposoby postępowania z trudnym klientem
  Stosuje zasady postępowania wobec reklamacji zarówno w stosunku do klienta, jak i współ-

pracowników
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Kompetencje personalne i społeczne:
1. Komunikowanie się w zespole jako sposób unikania konfliktów

2. Działania pod presją czasu oraz sposoby radzenia sobie
ze stresem (działać, aby zespół nie popadł w dezorganizację w sytuacjach kryzysowych)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Odpowiedzialność za zdrowie i życie ludzkie
 Dokładność
Podejmowanie samodzielnych decyzji
Komunikacja interpersonalna
Praca w zespole
Nieustanny proces uczenia się

Metody weryfikacji
DWIE CZĘŚCI:

stosowane metody i preferowane metody postępowania
w sytuacjach konfliktowych w kontaktach z klientem/ami,

6.	Możliwość wykazania się w sytuacji zainicjowanej scenki z
Kandydat – przed przystąpieniem do walidacji – dostarcza do

trudnym klientem.

instytucji curriculum vitae, list motywacyjny uzasadniający
potrzebę potwierdzenia kompetencji wchodzących w skład

OSIĄGNIĘCIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ POWINNA

zestawu efektów uczenia się oraz jeżeli to możliwe minimum 3

OCENIAĆ KOMISJA TRZYOSOBOWA:

rekomendacje z niezależnych źródeł (opinie byłych, podległych
członków zespołu, ewentualnie byłych pracodawców). CV powinno zawierać informacje na temat miejsc, okoliczności, w

1)	Osoba 1

których kandydat kształtował swoje umiejętność z zakresu

	min. 10 lat udokumentowanego, doświadczenia w zakresie

komunikacji z klientem.

prowadzenia szkoleń z tematyki umiejętności miękkich w
tym komunikacji interpersonalnej, posiadająca odpowied-

WALIDACJA TRWA OD 6 DO 8 GODZIN I SKŁADA

nie certyfikaty i / lub dyplomy poświadczające zdobytą

S I Ę Z 6 E T A P Ó W, K T Ó R E S Ą O B O W I Ą Z K O W E D L A

wiedzę i umiejętności,

WS Z YS TKI C H K A N D Y DAT Ó W N I E Z A L E Ż N I E O D I C H

2)	Osoba 2

DOTYCHCZAS ZGROMADZONEGO DOŚWIADCZENIA:

	min. 5 lat praktycznego doświadczenia w zakresie rozwoju
osobowego, HR, zarządzania,

1)	Autoprezentacja „Jak skutecznie komunikuję się z klien-

3)	Osoba 3
	min. 5 lat doświadczenia praktycznego w zakresie psycho-

tem?” – etap ten pozwala na weryfikację przede wszystkim

logii, posiadająca odpowiednie certyfikaty i / lub dyplomy

umiejętności „metod i sposobów komunikowania się i roz-

poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności.

wiązywania sytuacji trudnych konfliktowych” (15 minut),

2.	Odgrywanie ról w kontekście trudnego klienta oraz konfliktu grupy każdy po (15 minut + 120 minut na przygoto-

Z AS O BY O R G A N I Z AC Y J N E I M ATE R I A L N E N I E Z BĘ D N E
DO PRZEPROWADZENIA WALIDACJI:

wanie),

3.	Udział w debacie / dyskusja z klientem (od 3 do 5 osób)
(do 20 minut) – etap ten pozwala na weryfikację przede
wszystkim umiejętności w aspekcie skuteczności wybra-

1)	dostęp do komputera z oprogramowaniem niezbędnym
do przygotowania prezentacji oraz do Internetu,

nej metody komunikacji, ponadto może dotyczyć umiejęt-

2)	sala z typowym wyposażeniem niezbędnym do prowa-

ności „Prezentuje plany postępowania wobec zgłoszonej

dzenia prezentacji (rzutnik, komputer, pilot, okablowanie,

reklamacji”,

mikrofon, głośniki, flipchart).

4.	Rozmowa z członkami komisji walidacyjnej na temat autoprezentacji, wyników testów oraz odgrywania ról.

Dostęp do pokoju umożliwiającego pracę samodzielną i w ze-

Ponadto możliwa jest również:

spole, pozwalającego na skupienie, wyposażonego w komputer

5.	Rozmowa z kandydatem w wyniku której zaprezentuje

z dostępem do Internetu, drukarkę, materiały biurowe.
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80

GODZ.

Zestaw 1.

ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH (W KUCHNI)
Z E S TAW TE N M O Ż E S TA N O W I Ć Z E S TAW D O DATKO W Y N I E O B O W I Ą Z KO W Y

UMIEJĘTNOŚCI

68

IDENTYFIKOWAĆ
I ANALIZOWAĆ POTRZEBY
SZKOLENIOWE W ZESPOLE

PRZYGOTOWYWAĆ I POPROWADZIĆ
SZKOLENIA

KRYTERIA WERYFIKACJI

  Monitorować i oceniać jakość pracy kuchni oraz sprawdzać, czy jest zgodna z przyjętymi

standardami
  Proponować pracownikom projekty rozwoju zawodowego
  Opracowywać propozycję szkoleń indywidualnych oraz grupowych

  Przygotowywać i przeprowadzać prezentacje z zakresu zidentyfikowanej problematyki
  Przygotowywać stanowisko do ćwiczeń zapewniające optymalne warunki uczenia się
  Przeprowadzać ćwiczenia metodami dobranymi do celu, możliwości uczestników i możliwości

sprzętowych, z zachowaniem przepisów BHP i ppoż.
  Zapewniać odpowiedni poziom zaangażowania osób uczestniczących w zajęciach
  Komunikować się z grupą uczestników zajęć zgodnie z zasadami komunikacji interpersonalnej.
  Przedstawiać informacje w sposób jasny i zrozumiały, stosować język adekwatny do poziomu

grupy uczestników

STOSOWAĆ KRYTERIA OCENY I METODY
SPRAWDZANIA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW
UCZENIA SIĘ

  Udzielać bieżących informacji zwrotnych uczestnikom szkolenia o efektach uczenia się
  Zbierać i analizować informacje zwrotne od uczestników szkoleń na temat jakości i efektywno-

ści zajęć
  Kierować procesem grupowym na każdym etapie rozwoju grupy szkoleniowej
  Zapewniać integrację grupy uczestników w stopniu niezbędnym do realizacji celów dydaktycz-

nych
  Reagować elastycznie na potrzeby uczestników, zmieniając metody i techniki prowadzenia

szkolenia.
  Rozwiązywać sytuacje konfliktowe bez szkody dla grupy i procesu szkoleniowego

KORYGOWAĆ WSZELKIE
ZIDENTYFIKOWANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

  Weryfikować metody oceny uczestników szkolenia, tak aby zapewnić, że każda ocena jest

uczciwa i ważna
  Podejmować współpracę merytoryczną i metodyczną z innymi trenerami (specjalistami,

mistrzami, pasjonatami w zakresie gotowania)

KWALIFIKACJE RYNKOWE W BRANŻY HoReCa

Kompetencje personalne i społeczne:
1. Ponoszenie

odpowiedzialności za rezultaty pracy;
2. Samodzielne powadzenie współpracy grupowej i zespołowej;

3. Radzenie sobie z sytuacjami stresowymi i problemowymi;
4. Ustawiczne doskonale posiadanych kwalifikacji;
5. Dzielenie się posiadaną wiedzą

6. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej;
7. Samoocena;
8. P rzestrzeganie obowiązujących w danym zawodzie zasad
postępowania gwarantujących właściwą jakość zadań
zawodowych oraz bezpieczeństwo

Metody weryfikacji
DWIE CZĘŚCI:

6. Ponadto możliwa weryfikacja dokumentacji zgromadzonej przez kandydata w kontekście opracowanych programów
szkoleń, liczby godzin przepracowanych szkoleń (dokumenta-

Kandydat – przed przystąpieniem do walidacji – dostarcza do

cja np. w postaci list obecności uczestników itp.),

instytucji curriculum vitae, list motywacyjny uzasadniający

7. Rozmowa z kandydatem w której prezentuje on stosowa-

potrzebę potwierdzenia kompetencji wchodzących w skład

ne metody prowadzenia szkoleń oraz uzasadnia wady i zalety

zestawu efektów uczenia się oraz jeżeli to możliwe minimum 3

wybranych metod w odniesieniu do grupy szkoleniowej,

rekomendacje z niezależnych źródeł (opinie byłych, podległych

8. Możliwość wykazania się w sytuacji zainicjowanej scenki z

członków zespołu, ewentualnie byłych pracodawców). CV po-

organizacją szkolenia lub identyfikacją efektów uczenia się.

winno zawierać informacje na temat miejsc, okoliczności, w
których kandydat kształtował swoje umiejętność z zakresu
prowadzenia szkoleń zawodowych lub instruktażowych.

OSIĄGNIĘCIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ POWINNA
OCENIAĆ KOMISJA TRZYOSOBOWA:

69

WALIDACJA TRWA OD 8 DO 16 GODZIN I SKŁADA
S I Ę Z 2 E T A P Ó W, K T Ó R E S Ą O B O W I Ą Z K O W E D L A

1. Osoba 1 oraz 2

WS Z YS TKI C H K A N D Y DAT Ó W N I E Z A L E Ż N I E O D I C H

	min. 10 lat udokumentowanego doświadczenia w zakresie

DOTYCHCZAS ZGROMADZONEGO DOŚWIADCZENIA:

prowadzenia szkoleń z gastronomii, posiadająca odpowiednie certyfikaty i / lub dyplomy poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności,

1.	Autoprezentacja "Zaprezentowanie 3 wybranych metod

2. Osoba 3

prowadzenia szkolenia” – etap ten pozwala na weryfikację

	min. 5 lat doświadczenia praktycznego w zakresie psycho-

przede wszystkim umiejętności „Określa zasady i metody

logii, posiadająca odpowiednie certyfikaty i / lub dyplomy

prowadzenia szkoleń adekwatnie do danej grupy” (15 mi-

poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności.

nut),

2.	Autoprezentacja może dotyczyć również opracowania
koncepcji programu szkolenia (struktura, cele, zadania,

Z AS O BY O R G A N I Z AC Y J N E I M ATE R I A L N E N I E Z BĘ D N E
DO PRZEPROWADZENIA WALIDACJI:

efekty uczenia się). Etap pozwala na weryfikację przede
wszystkim umiejętności „Realizuje zakładane efekty szkolenia” (ok. 60 minut),

3. Odgrywanie ról (15 minut + 120 minut na przygotowanie),
4.	Udział w debacie / dyskusji w grupie egzaminacyjnej (od

1. dostęp do komputera z oprogramowaniem niezbędnym
do przygotowania prezentacji oraz do Internetu,

2. sala z typowym wyposażeniem niezbędnym do prowadze-

5 do 15 osób) (do 30 minut) – etap ten pozwala na we-

nia prezentacji (rzutnik, komputer, pilot, okablowanie, mikro-

ryfikację przede wszystkim umiejętności „Wspiera grupę

fon, głośniki, flipchart).

szkoleniową”, „Realizuje plan rozwoju zawodowego pracowników”,

Dostęp do pokoju umożliwiającego pracę samodzielną i w

5. Rozmowa z członkami komisji walidacyjnej na temat au-

zespole, pozwalającego na skupienie, wyposażonego w kom-

toprezentacji, wyników testów oraz odgrywania ról,

puter z dostępem do Internetu, drukarkę, materiały biurowe.
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3      Kwalifikacje i kompetencje menedżera HORECA

Zarządzanie w branży HoReCa
(POZIOM 6PRK/ POZIOM 6 SRK DS. TURYSTYKI PODRAMA GASTRONOMIA)

KWALIFIKACJA ZGODNA Z DESKRYPTORAMI DLA
POZIOMU 6, MIĘDZY INNYMI OSOBA POTRAFI:

kacyjnych (ICT).
 planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole samodzielnie planować i realizować własne uczenie
się przez całe życie.

 wykorzystywać posiadaną wiedzę
	– formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy

Sektorowa Rama Kwalifikacji ds. Turystyki w aspekcie opra-

oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewi-

cowanej kwalifikacji

dywalnych przez: -- właściwy dobór źródeł oraz informacji

Sektorowa Rama Kwalifikacji ds. Turystyki jest ramą złożoną

z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej ana-

i składa się z 4 podram –hotelarstwo, gastronomia, organiza-

lizy i syntezy tych informacji,

cja turystyki, zawody (pilotaż, przewodnictwo, animacja czasu

	- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi,
w tym zaawansowanych technik informacyjno-komuni-

wolnego). Podrama gastronomia i hotelarstwo opracowana
jest dla poziomów 2 – 6.
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SEKTOROWA RAMA KWALIFIKACJI DS. TURYSTYKI W ASPEKCIE OPRACOWANEJ
KWALIFIKACJI – POZIOM 6

Podrama Hotelarstwo poziom 6
1)	Monitorować zmiany następujące na rynku hotelarskim i

podległych pracowników

uwzględniać je przy długookresowym planowaniu działalności na tym rynku

KOMPETENCJE, JEST GOTÓW DO:

2)	W oparciu o posiadaną wiedzę wybrać i zastosować narzędzia i strategie revenue management, dostosowane do
potrzeb i możliwości zakładu hotelarskiego

3)	Adaptować metody, technologie i procedury związane z
realizacją zadań zawodowych w podstawowych pionach
zakładów hotelarskich

4)	Projektować obieg informacji w zespole pracowniczym
lub małym zakładzie hotelarskim

1.	Pełnienia roli przywódcy i inspirowania podległego zespołu
2.	Budowania i utrzymywania długotrwałych relacji z otoczeniem

3.	Przyjmowania odpowiedzialności związanej z kierowaniem
średnim/dużym zespołem, realizującym różnorodne zadania zawodowe

5)	Kierować średnim/dużym zespołem pracowniczym reali-

4.	Propagowania zasad dotyczących zapewnienia jakości

zującym zadania zawodowe o różnym stopniu złożoności

oferowanych usług hotelarskich oraz kultury współpracy i

w procesie świadczenia usługi hotelarskiej

uczciwej konkurencji na rynku hotelarskim

6)	Zapobiegać powstawaniu konfliktów, a w przypadku ich

5.	Wykazywania się cierpliwością i opanowaniem w sytu-

wstąpienia rozwiązywać konflikty z udziałem pracowni-

acjach trudnych, napotykanych podczas realizacji zadań

ków, gości i kontrahentów zakładu hotelarskiego

związanych z obsługą ruchu turystycznego oraz przyjmo-

7)	Przekazywać praktyczną wiedzę zawodową w różnych
formach oraz oceniać możliwości rozwoju zawodowego

wania odpowiedzialności za decyzje i działania podejmowane w takich sytuacjach
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Podrama Gastronomia poziom 6
1.	Monitorować zmiany następujące na rynku gastronomicz-

KOMPETENCJE, JEST GOTÓW DO:

nym i uwzględniać je przy długookresowym planowaniu
działalności na tym rynku

2.	Adaptować metody, technologie i procedury związane
z realizacją zadań zawodowych w obiekcie gastronomicz-

1. Pełnienia roli przywódcy i inspirowania podległego zespołu
2.	Budowania i utrzymywania długotrwałych relacji z otoczeniem

nym

3. Projektować obieg informacji w zespole pracowniczym.
4.	Kierować średnim/dużym zespołem pracowniczym realizującym zadania zawodowe o różnym stopniu złożoności
w procesie świadczenia usługi gastronomicznej lub kierować obiektem gastronomicznym

5.	
Zapobiegać powstawaniu konfliktów, a w przypadku
ich wystąpienia rozwiązywać konflikty z udziałem pracowników, klientów i kontrahentów obiektu gastrono-

3.	Przyjmowania odpowiedzialności związanej z kierowaniem
średnim/dużym zespołem, realizującym różnorodne zadania zawodowe

4. 
Propagowania zasad dotyczących zapewnienia jakości oferowanych usług gastronomicznych oraz kultury
współpracy i uczciwej konkurencji na rynku usług gastronomicznych

5. Wykazywania się cierpliwością i opanowaniem w sytuacjach trudnych, napotykanych podczas realizacji zadań

micznego

6.	Przekazywać praktyczną wiedzę zawodową w różnych

związanych z obsługą ruchu turystycznego oraz przyjmo-

formach oraz oceniać możliwości rozwoju zawodowego

wania odpowiedzialności za decyzje i działania podejmo-

podległych pracowników

wane w takich sytuacjach.

Zestawy efektów uczenia się właściwe dla kwalifikacji
71

Zestaw 1.

80-100

GODZ.

KIEROWANIE ZESPOŁEM
PRACOWNICZYM KUCHNIA/HOTEL

KWALIFIKACJE RYNKOWE W BRANŻY HoReCa

UMIEJĘTNOŚCI

PROWADZI ROZMOWY HANDLOWE ORAZ
ZNA OBOWIĄZUJĄCE ZWYCZAJE
W ZAKRESIE KUCHNI ORAZ HOTELU

ORGANIZUJE I NADZORUJE GOSPODARKĘ
MAGAZYNOWĄ ARTYKUŁAMI
ŻYWNOŚCIOWYMI I POZOSTAŁYMI
PRODUKTAMI NIEZBĘDNYMI
DO DZIAŁALNOŚCI KUCHNI ORAZ HOTELU

ORGANIZUJE
I NADZORUJE GOSPODARKĘ ODPADAMI

ZAPEWNIA BIEŻĄCE
FUNKCJONOWANIE KUCHNI
ORAZ HOTELU

KRYTERIA WERYFIKACJI

  Negocjuje warunki dostaw oraz zawiera umowy z dostawcami
  Sporządza plan zaopatrzenia w określonym horyzoncie czasowym
  Organizuje dostawy produktów żywnościowych i innych i niezbędnych środków w zakresie

obsługi hotelu i kuchni (np. środki czystości)
  Monitoruje ilość i jakość zamówień
  Przestrzega procedur związanych z przechowywaniem żywności

  Opracowuje schemat racjonalnej gospodarki odpadami w kuchni oraz hotelu

  Komunikuje się z klientami
  Nadzoruje organizowane imprezy i wydarzenia
  Nadzoruje pracę kuchni, sali i hotelu
  Monitoruje sprawność działania sprzętu i urządzeń w kuchni i hotelu
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ZAPEWNIA FUNKCJONOWANIE
PRZEDSIĘBIORSTWA ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

  Stosuje zasady BHP i przeciwpożarowe
  Stosuje zasady ochrony własności
  Stosuje przepisy dotyczące ochrony środowiska
  Przestrzega przepisów dotyczących gospodarki odpadami
  Przestrzega zasad systemu HACCP
  Monitoruje poziom higieny na terenie restauracji

Kompetencje personalne i społeczne:
1. Ponoszenie odpowiedzialności za rezultaty pracy;
2. 	Samodzielne powadzenie współpracy grupowej i zespołowej;

3. 	Radzenie sobie z sytuacjami stresowymi i problemowymi;

4. Ustawiczne doskonalenie posiadanych kwalifikacji;

5. Dzielenie się posiadaną wiedzą;
6. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej;
7. Samoocena;
8. 	Przestrzeganie obowiązujących w danym zawodzie zasad postępowania gwarantujących właściwą jakość zadań zawodowych oraz bezpieczeństwo.

Wymagania dotyczące walidacji zestawu efektów uczenia się

z niezależnych źródeł (opinie byłych, podległych członków ze-

Zestaw ten mimo niewielkiej liczby punktów może wymagać

społu). CV powinno zawierać informacje na temat miejsc, oko-

więcej czasu na jego opanowanie (ze względu na potrzebę

liczności, w których kandydat kształtował swoje umiejętność z

uczestnictwa w praktyce).

zakresu kierowania zespołem pracowniczym.

Dwie części:

WALIDACJA TRWA OD 6 DO 8 GODZIN I SKŁADA

Kandydat – przed przystąpieniem do walidacji – dostarcza do

S I Ę Z 6 E T A P Ó W, K T Ó R E S Ą O B O W I Ą Z K O W E D L A

instytucji curriculum vitae, list motywacyjny uzasadniający

WS Z YS TKI C H K A N D Y DAT Ó W N I E Z A L E Ż N I E O D I C H

potrzebę potwierdzenia kompetencji wchodzących w skład

DOTYCHCZAS ZGROMADZONEGO DOŚWIADCZENIA:

zestawu efektów uczenia się oraz minimum 3 rekomendacje

KWALIFIKACJE RYNKOWE W BRANŻY HoReCa

1.	Autoprezentacja „Jak kieruję zespołem pracowniczym?” –

kierowania zespołem pracowniczym, posiadająca odpo-

etap ten pozwala na weryfikację przede wszystkim umiejęt-

wiednie certyfikaty i / lub dyplomy poświadczające zdo-

ności „Określa strukturę i zasady pracy zespołu” (15 minut),

bytą wiedzę i umiejętności

2.	Case study – opracowanie koncepcji kierowania zespołem

1.	Osoba 2 - min. 5 lat praktycznego doświadczenia w za-

pracowniczym (struktura, cele, zadania, zasady pracy) re-

kresie kierowania zespołem pracowniczym, posiadająca

alizującym określony cel. Etap ten pozwala na weryfikację

udokumentowane wykształcenie w zakresie rozwoju oso-

przede wszystkim umiejętności „Wyznacza cele pracy ze-

bowego, HR, zarządzania

społu” (ok. 60 minut),

3.	Testy osobowości i postaw oparte na metodologii RT

1.	Osoba 3 - min. 5 lat doświadczenia praktycznego w zakresie psychologii, posiadająca odpowiednie certyfikaty

umożliwiają zweryfikowanie umiejętności: „Wspiera pracę

i / lub dyplomy poświadczające zdobytą wiedzę i umie-

zespołu” i „Kształtuje relacje z zespołem” (ok. 60 minut)

jętności

4. Odgrywanie ról (15 minut + 120 minut na przygotowanie),
5.	Udział w debacie / dyskusji w grupie egzaminacyjnej (od

Z AS O BY O R G A N I Z AC Y J N E I M ATE R I A L N E N I E Z BĘ D N E

5 do 15 osób) (do 30 minut) – etap ten pozwala na we-

DO PRZEPROWADZENIA WALIDACJI:

ryfikację przede wszystkim umiejętności „Wspiera pracę
zespołu”, „Tworzy plany rozwoju zawodowego zespołu”,

6.	Rozmowa z członkami komisji walidacyjnej na temat autoprezentacji, wyników testów oraz odgrywania ról.

1.	dostęp do komputera z oprogramowaniem niezbędnym
do przygotowania prezentacji oraz do Internetu,

1.	sala z typowym wyposażeniem niezbędnym do prowaOSIĄGNIĘCIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ POWINNA
OCENIAĆ KOMISJA TRZYOSOBOWA:

dzenia prezentacji (rzutnik, komputer, pilot, okablowanie,
mikrofon, głośniki, flipchart),

1.	pokój umożliwiający pracę samodzielną i w zespole, pozwalający na skupienie, wyposażony w komputer z dostę-

1.	Osoba 1 - min. 10 lat udokumentowanego, praktycznego

pem do Internetu, drukarkę, materiały biurowe.

Zestaw 2.

80-100

GODZ.

PROWADZENIE MARKETINGU
KUCHNI I HOTELU, OBIEKTU
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UMIEJĘTNOŚCI

PLANUJE DZIAŁANIA PROMOCYJNE I
REKLAMOWE

KRYTERIA WERYFIKACJI

  Identyfikuje potrzeby klientów
  Opracowuje plan działań promocyjnych kuchni/hotelu zgodnie z zasadą racjonalnego gospo-

darowania
  Dobiera działania promocyjne stosownie do oferty kuchni oraz hotelu
  Planuje działania w zakresie budowania wizerunku kuchni oraz hotelu

ORGANIZUJE DZIAŁANIA
PROMOCYJNE I MARKETINGOWE

  Opracowuje menu dostosowane do potrzeb klientów, jak również stosownie do okoliczności,
  Stosuje narzędzia promocji
  Prowadzi działania marketingowe ukierunkowane na wzrost renomy hotelu
  Organizuje imprezy okolicznościowe
  Współpracuje z lokalnymi mediami w zakresie promocji specjałów kuchni i oferty noclegowej

hotelu

PROWADZI POLITYKĘ FINANSOWĄ

  Określa politykę cenową oferowanych usług (rabaty, upusty, karty itp.)
  Monitoruje dzienne obroty
  Monitoruje wydatki
  Analizuje skuteczność działań promocyjnych i reklamowych
  Nadzoruje prowadzenie dokumentacji finansowej i odprowadzanie danin publicznych
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Kompetencje personalne i społeczne:
1. Ponoszenie odpowiedzialności za rezultaty pracy;
2. 	Samodzielne powadzenie współpracy grupowej i zespołowej;

3. 	Radzenie sobie z sytuacjami stresowymi i problemowymi;

4. Ustawiczne doskonalenie posiadanych kwalifikacji;

5. Dzielenie się posiadaną wiedzą;
6. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej;
7. Samoocena;
8. 	Przestrzeganie obowiązujących w danym zawodzie zasad postępowania gwarantujących właściwą jakość zadań zawodowych oraz bezpieczeństwo.

Przykładowe metody weryfikacji:
 zadanie praktyczne – opracowanie elementu planu działań promocyjnych na podstawie podanych założeń
 z adanie praktyczne – opracowanie menu okolicznościowego
 zadanie praktyczne – analiza skuteczności działań promo-

cyjnych – studium przypadku
 zadanie praktyczne – opracowanie kosztorysu imprezy
okolicznościowej
 egzamin ustny

KWALIFIKACJE RYNKOWE W BRANŻY HoReCa

Wymagania dotyczące walidacji zestawu efektów uczenia się
Dwie części:
Kandydat – przed przystąpieniem do walidacji – dostarcza do
instytucji curriculum vitae, list motywacyjny uzasadniający
potrzebę potwierdzenia kompetencji wchodzących w skład

cję przede wszystkim umiejętności „Tworzy plany rozwoju
zawodowego zespołu”,

6.	Rozmowa z członkami komisji walidacyjnej na temat wyników walidacji.

zestawu efektów uczenia się oraz minimum 3 rekomendacje
z niezależnych źródeł (opinie byłych, podległych członków ze-

OSIĄGNIĘCIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ POWINNA

społu). CV powinno zawierać informacje na temat miejsc, oko-

OCENIAĆ KOMISJA TRZYOSOBOWA:

liczności, w których kandydat kształtował swoje umiejętność z
zakresu kierowania zespołem pracowniczym.

1. Osoba 1
WALIDACJA TRWA OD 6 DO 8 GODZIN I SKŁADA

	min. 5 lat udokumentowanego, praktycznego doświadcze-

S I Ę Z 6 E T A P Ó W, K T Ó R E S Ą O B O W I Ą Z K O W E D L A

nia w zakresie opracowywania działań promocyjnych w

WS Z YS TKI C H K A N D Y DAT Ó W N I E Z A L E Ż N I E O D I C H

hotelarstwie lub/i gastronomii,

DOTYCHCZAS ZGROMADZONEGO DOŚWIADCZENIA:

2. Osoba 2
	min. 5 lat praktycznego doświadczenia w zakresie kierowania zespołem pracowniczym, posiadająca udokumen-

1.	
Autoprezentacja „Przygotowanie własnego doświadczenia w
zakresie prowadzonych, organizowanych i nadzorowanych

towane wykształcenie w zakresie rozwoju osobowego, HR,
zarządzania,

działań promocyjnych w branży?” – etap ten pozwala na we-

3. Osoba 3

ryfikację przede wszystkim umiejętności „Doświadczenia w

	min. 5 lat doświadczenia praktycznego w zakresie psycho-

zakresie stosowanych metod marketingu” (15 minut),

2.	Case study – opracowanie koncepcji działań marketin-

logii, posiadająca odpowiednie certyfikaty i / lub dyplomy
poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności.

gowych (struktura, cele, zadania, zasady pracy) realizujących określony cel. Etap ten pozwala na weryfikację

Z AS O BY O R G A N I Z AC Y J N E I M ATE R I A L N E N I E Z BĘ D N E

przede wszystkim umiejętności „Kierunków preferowa-

DO PRZEPROWADZENIA WALIDACJI:

nych i przyjmowanych strategii w opracowywaniu strategii marketingu” (ok. 20 minut),

3.	Studium przypadku w zakresie skuteczności działań promocyjnych – (ok. 30 minut)

1)	dostęp do komputera z oprogramowaniem niezbędnym
do przygotowania prezentacji oraz do Internetu,

4.	Opracowanie i zweryfikowanie opracowanego kosztorysu

2)	sala z typowym wyposażeniem niezbędnym do prowa-

imprezy okolicznościowej w odniesieniu do możliwości in-

dzenia prezentacji (rzutnik, komputer, pilot, okablowanie,

stytucji i jej działań marketingowych (15 minut + 120 minut

mikrofon, głośniki, flipchart),

na przygotowanie),

5.	Udział w debacie / dyskusji w grupie egzaminacyjnej (od
5 do 15 osób, do 30 minut) – etap ten pozwala na weryfika-

3)	pokój umożliwiający pracę samodzielną i w zespole, pozwalający na skupienie, wyposażony w komputer z dostępem do Internetu, drukarkę, materiały biurowe.
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Podsumowanie oraz rekomendacje
do szkoleń zgodnych z zapotrzebowaniem
na rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców

7

Z
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derzenie edukacji z rynkiem pracy ukazuje brutalną

mentem jest większy niż we wcześniejszym okresie i zapewne

prawdę o tym, że przestają być istotne posiadane kwa-

będzie się zwiększał. Ta sytuacja skłania różne środowiska do

lifikacje „formalne”, a znaczenia nabierają kwalifikacje

znalezienia lub zmodernizowania systemów nabywania i po-

„rzeczywiste” (faktyczne), jakie człowiek posiada. Te pierwsze

twierdzania uzyskanych kwalifikacji z grupy pozaformalnych

określone są zazwyczaj rangą posiadanego dyplomu, świadec-

i nieformalnych, tak by odpowiadały one nowym warunkom

twa, certyfikatu, drugie zaś uzewnętrzniają się w konkretnym

gospodarczym i społecznym. Systemy te winny uwzględniać

działaniu, w realnym środowisku pracy, gdzie są pożądane. To

wiedzę, umiejętności i doświadczenia posiadane przez jed-

właśnie „kwalifikacje rzeczywiste”, są niczym innym jak współ-

nostkę, zdobywane często przez długi czas i w rozmaitych

cześnie rozumianymi przez pracodawców „kompetencjami”.

kontekstach, także podczas uczenia się w pracy.

Innymi słowy pojęcie kompetencji ukazuje wymiar praktyczny
posiadanych kwalifikacji, czego przykładem są listy referen-

W Polsce w obszarze walidacji efektów uczenia się uzyska-

cyjne kompetencji, jakie określają na swój użytek pracodawcy

nych w kształceniu pozaformalnym i uczeniu się nieformal-

z ugruntowaną pozycją rynkową. Myślenie o pracowniku po-

nym mamy do czynienia z dużą różnorodnością rozwiązań w

przez pryzmat kompetencji zawodowych to w istocie nowy

różnych branżach i z wieloma przedsięwzięciami prowadzo-

paradygmat myślenia o cechach współczesnego rynku pracy.

nymi przez rozmaite organizacje i instytucje. Są wśród nich

W tym paradygmacie podkreśla się podmiotowość człowieka i

rozwiązania o wieloletniej tradycji, stosowane na dużą skalę.

jego zdolność do adaptacji w zmieniających się warunkach za-

Są też przedsięwzięcia zupełnie nowe, o charakterze pilotażo-

trudnienia. Jest to zarazem sedno pojęcia „kompetencje zawo-

wym, które stawiają sobie za cel między innymi wypracowa-

dowe”. Paradygmat ten wynika przede wszystkim ze strategii

nie i przetestowanie nowych metod i zasad walidacji efektów

przedsiębiorstw, podążającej w kierunku zapewnienia im kon-

uczenia się.

kurencyjności na rynku poprzez coraz lepsze wykorzystywanie
potencjału zatrudnionych pracowników.
Obecnie w wielu regionach kraju odczuwalny staje się niedobór pracowników i kandydatów na pracowników. Dotyczy to
zarówno kadry o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, jak
i pracowników zatrudnianych na niższych stanowiskach (np.
pomocniczych). Dla wielu przedsiębiorców staje się oczywiste,
że utrzymanie pozycji na rynku zależy od „rozwoju i pełnego
wykorzystania zasobów ludzkich”. W związku z tym dyplomy,
certyfikaty oraz świadectwa posiadanych kwalifikacji stanowią ważny punkt odniesienia dla pracodawców i innych osób
funkcjonujących na rynku pracy. Ponieważ pracodawcy coraz
usilniej poszukują wykwalifikowanej kadry, a jednostki konkurują ze sobą, by dostać zatrudnienie i utrzymać stanowisko
pracy, popyt na kwalifikacje potwierdzone oficjalnym doku-

W zawodzie kucharz np.
w ramach szkolnictwa
zawodowego lub rzemiosła
istnieje możliwość zdobycia
państwowego dokumentu
potwierdzającego kwalifikację
w tym zawodzie lub
kwalifikację zawodową.
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Osoba dorosła, która zdobyła kompetencje przez praktyczną

chodzi o informacje dotyczące otoczenia prawnego i regulacji

naukę zawodu, po spełnieniu określonych warunków może

finansowych funkcjonujących w Polsce.

przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez okręgową
komisję egzaminacyjną lub do egzaminu czeladniczego or-

Przedsięwzięcia walidacji efektów uczenia się regulowane

ganizowanego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślni-

przez państwo polskie

czych.
W ramach kształcenia ogólnego istnieje możliwość uzyskaW przypadku nowych kwalifikacji, których opisy zostały

nia poziomu wykształcenia podstawowego, gimnazjalnego,

opracowane, organizacje muszą opracować procesy wa-

zasadniczego zawodowego i średniego po przystąpieniu do

lidacji i certyfikacji dla tych kwalifikacji. Po wprowadzeniu

egzaminów eksternistycznych z zakresu kształcenia ogólnego,

kwalifikacji do Rejestru, wszystkie podmioty które będą za-

tj. z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych

interesowane działaniem w zakresie kwalifikacji będą mu-

w ramowych planach nauczania dla następujących szkół dla

siały postępować według opracowanych procedur walidacji

dorosłych: szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólno-

i certyfikacji. Jednakże Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jest

kształcącego, a także egzaminów eksternistycznych z zakresu

dobrowolny, więc na rynku mogą funkcjonować różne roz-

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia

wiązania w tym zakresie.

ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. Niezbędnym warunkiem dopuszczenia do powyższych egzaminów jest ukoń-

WŚR Ó D PR Z E D SI Ę W Z I Ę Ć , K T Ó R E N I E Z O S TAŁ Y

czenie odpowiedniej klasy szkoły niższego poziomu, zależnie

U R E G U L O WA N E N A P O Z I O M I E PA Ń S T W O W Y M ,

od egzaminu, do którego się przystępuje.

W Y R Ó Ż N I Ć M O Ż N A TA KI E , W K T Ó R Y C H :

W kształceniu zawodowym od 1 września 2012 roku (tj. w roku
szkolnym 2012/2013), kiedy w życie weszła reforma kształce polskie instytucje nadają kwalifikacje międzynarodowe,

nia zawodowego, do systemu egzaminów zewnętrznych został

wchodząc we współpracę z instytucjami międzynarodo-

wprowadzony zmodernizowany egzamin potwierdzający kwa-

wymi; wymaga to różnego stopnia innowacyjności w celu

lifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym.

dostosowania rozwiązań do polskiego kontekstu,

Uwzględnia on charakterystykę kwalifikacji wyodrębnionych w

 polskie instytucje wypracowują własne rozwiązania.

poszczególnych zawodach ujętych w nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz w nowej podstawie pro-

W przypadku części przedsięwzięć bazuje się więc na już wy-

gramowej kształcenia w zawodach.

pracowanych i regulowanych przez państwo modelach walidacji (np. stosowanych w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych

Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego (KZSZ)

czy przez izby rzemieślnicze; w innych zaś – wypracowuje się

opisuje zawody, wyodrębniając w ich ramach poszczegól-

rozwiązania nowe, które nie były wcześniej stosowane na

ne kwalifikacje. Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe

szerszą skalę). Przykładem rozwiązania adaptacyjnego jest

kształcą w zawodach oraz w poszczególnych kwalifikacjach

przeniesienie na grunt polski standardów egzaminacyjnych

składających się na zawód. Poszczególne kwalifikacje można

wypracowanych w innych krajach (np. egzaminów językowych

zdobywać również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych..

TELC i TOEFL, Cambridge ESOL Examinations, egzaminów komputerowych ECDL i finansowych EFA). W takich przypadkach

Osoba przystępuje do tylu egzaminów, ile kwalifikacji jest wy-

standard egzaminacyjny wypracowany przez międzynarodo-

odrębnionych w danym zawodzie. Osiągnięcie oczekiwanych

wą organizację jest w całości (lub z niewielkimi zmianami)

efektów kształcenia w zakresie danej kwalifikacji potwier-

wprowadzany w Polsce, a więc przedmiot, procedury, metody

dzane jest świadectwem wydanym przez Okręgową Komisję

i narzędzia walidacji są odgórnie ustalone, a o jakość całego

Egzaminacyjną po zdaniu przez ucznia (uczącego się) egzami-

procesu dbają instytucje polskie, współpracujące z zagranicz-

nu potwierdzającego tę kwalifikację. Po uzyskaniu wszystkich

nymi często akredytowanymi.

świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz
uzyskaniu wymaganego poziomu wykształcenia uczeń otrzy-

Warto podkreślić, że w każdym, nawet najbardziej innowacyj-

muje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

nym przedsięwzięciu, trudno uniknąć inspirowania się rozwiązaniami i materiałami wypracowanymi na zewnętrz. Z kolei w

Kolejnym sposobem zdobywania kwalifikacji zawodowych w

przypadku niektórych certyfikatów międzynarodowych (np.

Polsce jest przygotowanie zawodowe uczniów – pracowników

dla doradców finansowych) zakres wymaganej wiedzy musiał

młodocianych, realizowane jako nauka zawodu u pracodawcy

zostać dostosowany do warunków polskich – szczególnie jeśli

będącego rzemieślnikiem lub niebędącego rzemieślnikiem.
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Nauka zawodu pracowników młodocianych odbywa się na

systemu oświaty (organizowanego przez okręgowe komisje

podstawie przepisów kodeksu pracy i stosownego rozporzą-

egzaminacyjne), pracownicy młodociani zatrudnieni zaś u

dzenia Rady Ministrów. Pracownicy młodociani zatrudnieni u

rzemieślnika zdają egzaminy czeladnicze i mistrzowskie przed

pracodawców niebędących rzemieślnikami przystępują do eg-

komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych.

zaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ramach

8
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