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 Niniejszy materiał został przygotowany w ramach Projektu „Przygotowanie  
i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowe-
go” nr projektu POWR.02.14.00-00-1002/18 współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego  
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pra-
cy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. 
 
 Informacja zawodoznawcza dedykowana jest dla uczniów klas 4–8 szkół 
podstawowych, a także pracującej z uczniami kadry, która realizuje zadania  
z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego (szkoły i placówki sys-
temu oświaty oraz ich organy prowadzące). Informacja jest elementem zasobów 
multimedialnych wspierających proces doradztwa zawodowego. 
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Zawód – stanowi źródło dochodów i oznacza 
zestaw zadań (czynności) wyodrębnionych 
w wyniku społecznego podziału pracy, wy-
magających kompetencji nabytych w toku 
uczenia się lub praktyki. W zawodach szkol-
nictwa branżowego zostały wyodrębnione 
kwalifikacje. Zawody są zawodami jedno-
kwalifikacyjnymi lub dwukwalifikacyjnymi.

Zadania zawodowe – to logiczny wycinek lub 
etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie okre-
ślonym początku i końcu. Układ czynności 
zawodowych powiązany jednym celem dzia-
łania kończącym się określonym wytworem, 
usługą lub istotną decyzją. Jest to podstawowa 
jednostka aktywności zawodowej w ramach 
danego zawodu, stanowiąca logiczny zbiór 
czynności zawodowych o określonym celu  
i okresie realizacji, umożliwiający sporządze-
nie opisu zawodu.

Szkoła ponadpodstawowa – to czterolet-
nie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie 
technikum oraz trzyletnia branżowa szkoła 
I stopnia - typy szkół, do których uczęszcza 
się po zakończeniu edukacji na poziomie 
podstawowym. Szkoły ponadpodstawowe 
to również: trzyletnia szkoła specjalna przy-
sposabiająca do pracy, dwuletnia branżowa 
szkoła II stopnia oraz szkoła policealna dla 
osób posiadających wykształcenie średnie lub 
wykształcenie średnie branżowe, o okresie 
nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

Liceum ogólnokształcące – typ ponadpod-
stawowej szkoły czteroletniej, której ukończe-
nie daje wykształcenie średnie i umożliwia 
uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 
egzaminu maturalnego oraz dalsze kształ-
cenie na studiach wyższych lub w szkołach 
policealnych. 

Technikum – typ ponadpodstawowej szkoły 
pięcioletniej kształcącej w zawodzie, której 

ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa 
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego 
oraz uzyskanie dyplomu zawodowego po 
zdaniu egzaminów zawodowych w danym 
zawodzie oraz dalsze kształcenie na studiach 
wyższych lub w szkołach policealnych. 

Branżowa szkoła I stopnia – typ ponad-
podstawowej szkoły trzyletniej kształcącej 
w zawodzie, której ukończenie daje wy-
kształcenie zasadnicze branżowe i umożliwia 
uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu 
egzaminu zawodowego w danym zawodzie, 
a także dalsze kształcenie w branżowej szkole 
II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym 
wyodrębniono kwalifikację wspólną dla 
zawodu nauczanego w branżowej szkole  
I i II stopnia lub w liceum ogólnokształcącym 
dla dorosłych począwszy od klasy II. 

Branżowa szkoła II stopnia – typ ponad-
podstawowej szkoły dwuletniej, do której 
można uczęszczać po ukończeniu branżo-
wej szkoły I stopnia. Ukończenie branżowej 
szkoły II stopnia daje wykształcenie średnie 
branżowe i umożliwia uzyskanie dyplomu 
zawodowego w zawodzie nauczanym na 
poziomie technika, w którym wyodrębniono 
kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego 
w branżowej szkole I i II stopnia, po zdaniu 
egzaminu zawodowego w danym zawodzie, 
oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po 
zdaniu egzaminu maturalnego. W tech-
nikum, w zawodzie dwukwalifikacyjnym,  
w większości przypadków pierwsza kwalifi-
kacja jest kwalifikacją zawodową nauczaną  
w branżowej szkole I stopnia, natomiast druga 
kwalifikacja z technikum jest kwalifikacją 
zawodową nauczaną w branżowej szkole II 
stopnia. W branżowej szkole II stopnia po 
zdaniu egzaminu maturalnego, możliwa jest 
dalsza edukacja na studiach wyższych lub  
w szkołach policealnych.

 
 
SŁOWNIK
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Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe 
– szkoły kształcące w zawodach szkolnictwa 
branżowego to: pięcioletnie technikum, trzy-
letnia branżowa szkoła I stopnia, dwuletnia 
branżowa szkoła II stopnia oraz szkoła po-
licealna kształcąca w zależnościod zawodu 
od 1 roku do 2,5 lat. 

Egzamin maturalny – egzamin państwowy 
przeprowadzany wśród absolwentów szkół 
ponadpodstawowych (liceów ogólnokształ-
cących, techników i branżowych szkół II 
stopnia) po zdaniu którego uzyskuje się 
świadectwo dojrzałości. Jego rolą w aktual-
nym systemie oświaty, nauki i szkolnictwa 
wyższego jest również zastąpienie egzaminów 
wstępnych na uczelnie wyższe. 

Egzamin zawodowy - egzamin umożliwiający 
uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej 
w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku 
uzyskania certyfikatów kwalifikacji zawodo-
wych ze wszystkich kwalifikacji wyodręb-
nionych w danym zawodzie oraz posiadania 
wykształcenia zasadniczego zawodowego, 
wykształcenia zasadniczego branżowego, 
wykształcenia średniego branżowego lub 
wykształcenia średniego – również dyplomu 
zawodowego.

Praktyczna nauka zawodu – rodzaj obo-
wiązkowych zajęć edukacyjnych organizo-
wanych przez szkoły prowadzące kształcenie 
zawodowe w  formie zajęć praktycznych 
oraz w formie praktyk zawodowych. Zaję-
cia praktyczne organizuje się dla uczniów  
w celu opanowania przez nich umiejętności 
zawodowych niezbędnych do podjęcia pra-
cy w danym zawodzie, a w przypadku zajęć 
praktycznych odbywanych u pracodawców 
- również w celu zastosowania i pogłębienia 
zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych 
w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki 
zawodowe organizuje się dla uczniów w celu 
zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy  
i umiejętności zawodowych w rzeczywistych 
warunkach pracy.

Kwalifikacja – zestaw efektów uczenia się 
w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kom-

petencji społecznych nabytych w edukacji 
formalnej, pozaformalnej lub poprzez uczenie 
się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla 
danej kwalifikacji wymaganiami, których 
osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji 
oraz formalnie potwierdzone przez dany 
podmiot (świadectwem, dyplomem, za-
świadczeniem).

Kwalifikacja w zawodzie – wyodrębniony  
w danym zawodzie zestaw oczekiwanych 
efektów kształcenia, których osiągnięcie 
potwierdza certyfikat kwalifikacji zawodowej 
wydany przez okręgową komisję egzami-
nacyjną, po zdaniu egzaminu zawodowego  
w zakresie jednej kwalifikacji. Kwalifikacje  
w zawodzie wyodrębnione w ramach poszcze-
gólnych zawodów są opisane w podstawie 
programowej kształcenia w zawodach jako 
zestawy oczekiwanych efektów kształcenia: 
wiedzy, umiejętności zawodowych oraz 
kompetencji personalnych i społecznych, 
pozwalający na samodzielne wykonywanie 
zadań zawodowych oraz kryteriów weryfikacji 
efektów kształcenia, czyli opisanych wyma-
gań, które potwierdzą osiągniecie efektów 
kształcenia w danej kwalifikacji.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) – 
kurs, którego program nauczania uwzględnia 
podstawę programową kształcenia w zawo-
dzie szkolnictwa branżowego, w zakresie 
jednej kwalifikacji, którego ukończenie umoż-
liwia przystąpienie do egzaminu zawodowego  
w zakresie tej kwalifikacji.

Kurs Umiejętności Zawodowych (KUZ) – 
kurs, którego program nauczania uwzględ-
nia: podstawę programową kształcenia  
w  zawodzie szkolnictwa branżowego  
w zakresie jednej z części efektów kształcenia 
wyodrębnionych w ramach danej kwalifi-
kacji albo efekty kształcenia właściwe dla 
dodatkowych umiejętności zawodowych  
w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa 
branżowego.

Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – to 
struktura poziomów kwalifikacji stanowiąca 
układ odniesienia dla krajowych ram kwalifi-
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kacji, umożliwiająca pośrednie porównywanie 
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach. 
Została ona przedstawiona w zaleceniu Par-
lamentu Europejskiego i Rady

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) – opis 
ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów 
kwalifikacji odpowiadających odpowiednim 
poziomom europejskich ram kwalifikacji, 
o których mowa w załączniku II do zalece-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
europejskich ram kwalifikacji dla uczenia 
się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111  
z 06.05.2008, str. 1), sformułowany za pomocą 
ogólnych charakterystyk efektów uczenia się 
dla kwalifikacji na poszczególnych pozio-
mach, ujętych w kategoriach wiedzy, umie-
jętności i kompetencji społecznych.

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji – zakres 
i stopień złożoności wymaganych efektów 
uczenia się dla kwalifikacji danego pozio-
mu, sformułowanych za pomocą ogólnych 
charakterystyk efektów uczenia się.

Rzemiosło – zawodowe wykonywanie dzia-
łalności gospodarczej przez:

1. osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawo-
dowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy 
własnej, w imieniu własnym i na rachunek 
tej osoby – jeżeli jest ona mikroprzed-
siębiorcą, małym przedsiębiorcą albo 
średnim przedsiębiorcą w rozumieniu 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców, lub

2. wspólników spółki cywilnej osób fizycz-
nych w zakresie wykonywanej przez nich 
wspólnie działalności gospodarczej – je-
żeli spełniają oni indywidualnie i łącznie 
warunki określone w pkt 1, lub

3. spółkę jawną, z wykorzystaniem zawo-
dowych kwalifikacji, o których mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3, wszystkich 
wspólników i ich pracy własnej – jeżeli jest 
ona mikroprzedsiębiorcą, małym przed-
siębiorcą albo średnim przedsiębiorcą  
w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca  
2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub

4. spółkę komandytową osób fizycznych,  
z wykorzystaniem zawodowych kwalifi-
kacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 
2 lub 3, wszystkich wspólników i ich pracy 
własnej – jeżeli jest ona mikroprzed-
siębiorcą, małym przedsiębiorcą albo 
średnim przedsiębiorcą w rozumieniu 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców, lub

5. spółkę komandytowo–akcyjną osób 
fizycznych, z wykorzystaniem zawodo-
wych kwalifikacji, o których mowa w art. 
3 ust.1 pkt 2 lub 3, wszystkich wspólni-
ków i ich pracy własnej – jeżeli jest ona 
mikroprzedsiębiorcą, małym przed-
siębiorcą albo średnim przedsiębiorcą  
w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca  
2018 r. – Prawo przedsiębiorców, lub

6. jednoosobową spółkę kapitałową, po-
wstałą na podstawie art. 551 §5 ustawy  
z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 505)  
w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy 
będącego osobą fizyczną, wykonują-
cego we własnym imieniu działalność 
gospodarczą, z wykorzystaniem swoich 
zawodowych kwalifikacji i pracy własnej 
– jeżeli powstała spółka jest mikroprzed-
siębiorcą, małym przedsiębiorcą albo 
średnim przedsiębiorcą w rozumieniu 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców, lub

7. spółkę, o której mowa w pkt 3–5, jeżeli 
działalność gospodarcza jest wykonywana 
z wykorzystaniem zawodowych kwalifi-
kacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 
2 lub 3, przynajmniej jednego wspólnika 
i jego pracy własnej, pod warunkiem, że 
pozostałymi wspólnikami są małżonek, 
wstępni lub zstępni wspólnika, lub

8. wspólników spółki cywilnej osób fizycz-
nych w zakresie wykonywanej przez nich 
wspólnie działalności gospodarczej, jeżeli 
działalność gospodarcza jest wykonywana 
z wykorzystaniem zawodowych kwali-
fikacji przynajmniej jednego wspólnika  
i  jego pracy własnej, pod warunkiem, 
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że pozostałymi wspólnikami są małżo-
nek, wstępni lub zstępni wspólnika oraz 
wszyscy wspólnicy łącznie są mikroprzed-
siębiorcą, małym przedsiębiorcą albo 
średnim przedsiębiorcą w rozumieniu 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców.
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Źródło: https://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/

CZĘŚĆ I - OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE 
KSZTAŁCENIA W POLSCE

System oświaty w Polsce przewiduje różne poziomy i formy nauki. Po ukończeniu każdego 
etapu kształcenia uczeń samodzielnie lub wraz z rodzicami, podejmie decyzję o wyborze dal-
szej drogi kształcenia. Poniżej przedstawiamy schemat, który pokazuje, jakie są możliwości 
kształcenia w Polsce. 
 
Schemat kształcenia w Polsce obowiązujący od 1 września 2019 r.
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1. STRUKTURA UCZENIA W POLSCE
   
Struktura uczenia w Polsce obejmuje:
 
1. WCZESNĄ EDUKACJĘ I OPIEKĘ

• placówki dla dzieci w wieku 0-3 lata: żłobki, kluby dziecięce,
• placówki dla dzieci w wieku 3-6 lat: przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne.

2. SZKOLNICTWO PODSTAWOWE

• 8-letnią szkołę podstawową.

3. SZKOLNICTWO PONADPODSTAWOWE

• 4-letnie liceum ogólnokształcące,
• 5-letnie technikum,
• 3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia,
• 2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia,
• 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy.

4. KSZTAŁCENIE W RZEMIOŚLE

• prowadzone w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania  
określonej pracy.

5. SZKOLNICTWO WYŻSZE

• studia licencjackie,

• studia inżynierskie,

• uzupełniające studia magisterskie,

• jednolite studia magisterskie,

• studia doktoranckie.

6. KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH

• szkołę podstawową dla dorosłych (7 i 8 klasa),

• 4-letnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych,

• szkołę policealną o okresie nauki od 1 roku do 2,5 lat,

• kwalifikacyjne kursy zawodowe,

• kursy umiejętności zawodowych.
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Wprowadzenie branżowej szkoły I stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, nastąpiło 
1 września 2017 r. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej 
szkoły I stopnia nastąpi w roku szkolnym 2020/2021.

Nauka w Polsce jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

W polskim systemie edukacji oddzielono obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Obowiązek 
szkolny (tj. obowiązek uczęszczania do 8-letniej szkoły podstawowej) dotyczy dzieci i mło-
dzieży w wieku 7-15 lat.

Obowiązek nauki odnosi się do młodzieży w wieku 15-18 lat i może być realizowany w szkole 
ponadpodstawowej lub poprzez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy. 
  
2. UZYSKIWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Uzyskiwanie kwalifikacji możliwe jest w różnych formach. Kwalifikacje nadawane są w systemie 
oświaty i szkolnictwa wyższego, a podstawą prawną regulującą uzyskiwanie kwalifikacji są 
m. in. następujące akty prawne: 

• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 
z późn. zm.),

• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 
z późn. zm.),

• ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1668 z późn. zm.),

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogól-
nych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa branżowego (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 316 z późn. zm.),

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw 
programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych 
umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego 
(tj. Dz. U. 2019 r. poz. 991 z późn. zm.),

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształ-
cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652 z późn. zm.), 
ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. (tj. Dz. U. 
2018 r. poz. 2153 z późn. zm.),

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1707 z późn. zm.),

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa 
branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 
0082).
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NABYWANIE I POTWIERDZANIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

W branżowych szkołach I stopnia są nauczane zawody, w których wyodrębniono jedną kwalifi-
kację. W szkołach policealnych przeważają zawody, w których wyodrębniono jedną kwalifikację,  
a w technikach – zawody mogą mieć maksymalnie dwie kwalifikacje. Jedna kwalifikacja może 
stanowić składową kilku zawodów – kwalifikacje wyodrębnione w zawodach jednokwalifika-
cyjnych często stanowią składową zawodów dwukwalifikacyjnych.

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA

Zawód  
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Kwalifikacja
HGT.05.  

Wykonywanie prac pomocniczych 
w obiektach świadczących usługi 

hotelarskie
(zawód jednokwalifikacyjny)

*Kształcenie wyłącznie dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu lekkim.

Uczniowie w trakcie nauki w branżowych szkołach I stopnia (w tym młodociani pracownicy 
zatrudnieni u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem), w technikach, branżowych szkołach 
II stopnia oraz w szkołach policealnych, przystępują do egzaminów zawodowych w danych 
zawodach. Do tego samego egzaminu przystąpić mogą również uczniowie branżowych szkół 
I stopnia (będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi u pracodawcy będącego rze-
mieślnikiem) oraz uczestnicy kwalifikacyjnego kursu zawodowego (jednej z pozaszkolnych 
form kształcenia).

Kwalifikacje w zawodzie można nabywać także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego 
podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w zakresie wybranej 
kwalifikacji.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez szkoły w zakresie zawodów,  
w których kształcą oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do tej samej branży. Po 
ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, absolwenci kursu mogą przystąpić do eg-
zaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji w zawodzie celem uzyskania certyfikatu 
kwalifikacji zawodowej. Warunkiem uzyskania dyplomu zawodowego jest zdanie egzaminów 
ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadanie właściwego 
dla danego zawodu poziomu wykształcenia.

Kwalifikacje w zawodzie można także uzyskać w trybie tzw. eksternistycznych egzaminów 
zawodowych, do których mogą przystąpić osoby, które co najmniej dwa lata kształciły się 
lub co najmniej dwa lata pracowały w danym zawodzie. Możliwość taka dotyczy większości 
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kwalifikacji zawodowych (poza przede wszystkim zawodami z branży opieki zdrowotnej).

Egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji w zawodzie przeprowadzany jest w tym sa-
mym terminie i na tych samych zasadach zarówno dla uczniów i absolwentów szkół, jak i dla 
słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych czy eksternów (osób które chcą potwierdzić 
swoje kwalifikacje zawodowe nabyte w trakcie pracy lub po co najmniej 2 latach kształcenia 
w danym zawodzie).

Egzaminy zawodowe prowadzą Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (OKE).

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE W ZAKRESIE WYBRANYCH ZAWODÓW 
SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO

Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe może zaoferować uczniowi przygotowanie do na-
bycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych 
umiejętności zawodowych lub kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym 
Systemie Kwalifikacji.

W szkole przygotowanie do nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych, podobnie jak 
przygotowanie do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych lub kwalifikacji rynkowych 
funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, może być realizowane w wymiarze 
wynikającym z różnicy między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 
kształcenia zawodowego określoną w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły 
prowadzącej kształcenie zawodowe a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla 
kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie szkolnictwa branżowego określoną w podstawie 
programowej kształcenia danym w zawodzie szkolnictwa branżowego.
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CZĘŚĆ II - INFORMACJE ZAWODOZNAWCZE

1. DANE ZAWODOZNAWCZE

SYNTEZA ZAWODU - PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

Synteza zawodu

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wykonuje proste 
czynności w hotelach i  innych obiektach, świadczących 
usługi hotelarskie: wykonuje prace porządkowe w pokojach 
dla gości i w pomieszczeniach ogólnodostępnych, wykonuje 
prace gospodarcze oraz dba o estetykę budynku hotelu i jego 
otoczenia, pielęgnuje rośliny ozdobne, przyległe tereny ziele-
ni i urządzenia rekreacyjne. Najczęściej wspomaga innych 
pracowników hotelu przy wykonywaniu zadań, zgodnie ze 
specyfiką obiektu hotelarskiego oraz współpracuje z osobami 
przełożonymi służbowo odpowiedzialnymi za obsługę gościa 
hotelowego oraz zajmującymi się utrzymaniem hotelu w czy-
stości i dobrym stanie technicznym.

*Kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
 
Do zawodu pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (kwalifikacja pełna) przypisany jest 
II poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK).

 
GŁÓWNE ZADANIA ZAWODOWE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelo-
wej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji 
HGT.05.Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie: 

1. wykonywania czynności pomocniczych związanych z obsługą gości,

2. wykonywania czynności porządkowych wewnątrz obiektu świadczącego usługi hotelarskie,

3. wykonywania czynności pomocniczych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie.
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KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

W zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wyodrębniono jedną kwalifikację 
cząstkową:

Symbol kwalifikacji  
z klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa branżowego
Nazwa kwalifikacji

Poziom Polskiej Ramy 
Kwalifikacji – kwalifikacja 

cząstkowa w zawodzie

HGT.05.

Wykonywanie prac 
pomocniczych w obiektach 

świadczących usługi 
hotelarskie

2.

WARUNKI PRACY

Po zdobyciu zawodu będziesz pracował:

• w kontakcie z klientem na miejscu - w obiekcie hotelowym,

• w pomieszczeniach zamkniętych i na powietrzu,

• przeważnie zespołowo w dzień,

• w normowanym lub zmianowym czasie pracy, 

• niekiedy w weekendy, święta lub dni wolne, 

• wykonując czynności w ruchu lub w pozycji stojącej, co wymaga sprawności, fizycznej,

• w kontakcie ze środkami chemicznymi, używając detergentów i innych niebezpiecznych 
substancji zgodnie z instrukcjami na opakowaniach, 

• wykorzystując specjalistyczne urządzenia i sprzęt (wózek hotelowy, odkurzacze magiel, 
itp.).
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PREFEROWANE W ZAWODZIE PREDYSPOZYCJE

W zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej preferowane są następujące cechy 
i umiejętności:

• koordynacja wzrokowo-ruchowa, 

• wytrzymałość fizyczna, 

• umiejętność przechodzenia od jednej czynności do innej, 

• podzielność i koncentracja uwagi, 

• szybkie tempo pracy i refleks, 

• umiejętność podporządkowania się przełożonym, 

• odpowiedzialność, komunikatywność 

• uczciwość, 

• empatia, 

• komunikatywność, 

• wytrwałość, 

• opanowanie, 

• dokładność, 

• cierpliwość, 

• sumienność, 

• życzliwość dla ludzi, 

• dyskrecja.

PRZECIWWSKAZANIA DO ROZPOCZĘCIA PRACY I KSZTAŁCENIA W DANYM 
ZAWODZIE LUB SZKOLE

Do przeciwwskazań wykonywania zawodu pracownika pomocniczego obsługi hotelowej należą: 
• choroby alergiczne związane z uczuleniem na pył i kurz (nośnik drobnoustrojów cho-

robotwórczych, możliwość zachorowań na choroby grzybicze, astmę i inne uczulenia),
• nieprawidłowa wymowa,
• płaskostopie i żylaki kończyn dolnych,
• zaburzenia równowagi,
• epilepsja,
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• poważne wady wzroku (daltonizm),

• wady słuchu (głuchota, niedosłuch),

• zaburzenia równowagi.

PLUSY I MINUSY ZAWODU

PLUSY ZAWODU MINUSY ZAWODU

• bezpośredni kontakt z ludźmi,
• duże zapotrzebowanie na pra-

cowników pomocniczych obsługi 
hotelowej na rynku pracy,

• możliwość różnych prac prostych 
w ramach dużych hoteli,

• możliwość ciągłego doskonalenia 
zawodowego,

• możliwość współpracy z firmami 
obsługującymi hotele i gości,

• możliwość przejścia po przeszko-
leniu do pracy w  restauracjach 
hotelowych lub częściach rekreacji, 
SPA, obsługi multimediów,

• niskie bariery związane z zało-
żeniem własnego lub w zespole 
kilku osób zakładu sprzątającego 
pomieszczenia hotelowe.

• możliwy kontakt z tzw. trudnym 
klientem,

• praca w warunkach stojących, zmę-
czenie nóg, które może skutkować 
pojawieniem się żylaków,

• możliwy nadmierny wysiłek fizycz-
ny (ręcznego transportu ciężarów 
np. koszy, worków) - możliwość 
dolegliwości bólowych wynikają-
cych z przeciążenia układu mię-
śniowo-szkieletowego,

• kontakt ze środkami chemicznymi, 
w tym z alergenami,

• możliwość urazów wskutek pośliź-
nięcia na mokrych posadzkach, 
skaleczeń i oparzeń (gorące części 
wyposażenia, gorąca woda lub para 
wodna - możliwość poparzenia),

• przyjmowanie nietypowych i wy-
magających pozycji ciała w trakcie 
pracy (np. praca na kolanach w cza-
sie czyszczenia podłóg),

• konieczność pracy zmianowej, 
w tym popołudniami, a czasami 
w weekendy,

• płaca zależna od ilości gości hote-
lowych, czasami także od sezonu.
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TYPOWE DLA ZAWODU MIEJSCA PRACY

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej może 
podejmować pracę w:

• różnego rodzaju obiektach hotelowych (hotele, pensjonaty, motele, domy wycieczkowe, 
kempingi),

• firmach zajmujących się utrzymaniem hotelu w czystości i dobrym stanie technicznym,
• małych firmach działających w ramach służby pięter, obsługi recepcji, konferencji oraz 

wykonujących drobne zlecenia od służb technicznych obiektów hotelarskich. 

 

 
TYPOWE DLA ZAWODU STANOWISKA PRACY

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej będzie wspierał pracowników takich jak m. in.:   
• pokojowa, 
• maglarz, 
• łazienkowa, 
• sprzątaczka, 
• sprzątaczka biurowa, 
• praczka, 
• prasowaczka ręczna, 
• kucharka.   

TYPOWE DLA ZAWODU WYPOSAŻENIE STANOWISK PRACY 

Stanowisko pracy pracownika pomocniczego obsługi hotelowej może być zlokalizowane w róż-
nych miejscach: w pokojach, na korytarzach, w kuchni, w pralni, na zewnątrz - w zależności 
od potrzeb.  

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej może pracować w hotelu - pomieszczeniu zamknię-
tym wyposażonym w: centralne ogrzewanie, wentylację oraz oświetlenie dzienne i sztuczne lub 
jego otoczeniu. Na otoczenie składają się elementy: drogi i oznakowania dojazdu, podjazdy, 
parkingi, garaże, pomieszczenia gospodarcze i techniczne, place rekreacyjne, zieleń, oświetlenie, 
drogi pożarowe. Do prac w otoczeniu hotelu stosowana jest odrębna odzież robocza i sprzęt 
ręczny oraz mechaniczny.
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Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej może wykorzystywać następujące narzędzia, 
sprzęt i akcesoria do prac obsługi hotelowej:

• mechaniczny sprzęt do czyszczenia wewnątrz pomieszczeń (odkurzacze, maszyny 
polerujące i woskujące podłogi itp.), 

• maszyny czyszczące, 
• zmywarki do posadzek,
• wózek hotelowej obsługi pięter z pełnym zestawem,
• regał z bielizną hotelową, 
• wieszaki, 
• żelazko i deska do prasowania, 
• szczotki, 
• miotły, 
• wiadra,
• mopy, 
• środki czystości i środki dezynfekcyjne, 
• pralka automatyczna, 
• suszarki do bielizny i ręczników,
• środki do prania, 
• środki ochrony indywidualnej, 
• pojemnik na śmieci,
• akcesoria dla gości hotelowych,
• wózek do sprzątania, 

• maszyna do podłóg.

ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI 

NARZĘDZIA I URZĄDZENIA DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OTOCZENIU OBIEKTU

• ręczny i mechaniczny sprzęt do pielęgnacji terenów zieleni, 

• kosiarka do trawy,

• narzędzia ogrodnicze do pielęgnacji roślin,

• opylacze, 

• opryskiwacze.
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ODZIEŻ OCHRONNA

Do artykułów ochronnych niezbędnych na stanowisku pracy należą:

• fartuch ochronny dla pracownika pomocniczego obsługi hotelowej,

• czepek,

• chusta,

• peleryny,

• ocieplacz.

MATERIAŁY JEDNORAZOWE

• płyny do czyszczenia i dezynfekcji, 

• gąbki,

• irchy, 

• wiadro, 

• mop,

• wyciskarka, 

• zapasowe środki higieniczne i toaletowe,

• worek na brudną bieliznę i ręczniki, 

• worki foliowe do koszy,

• ręczniki jednorazowe,

• rękawice jednorazowe,

• rękawice gumowe,

• chusteczki,

• czysta bielizna i ręczniki,

• ręczniki papierowe.

Miejsce i odpowiednio wyposażone stanowisko pracy, na którym przestrzegane są zasady higie-
ny i BHP, czystość osobista pracownika, który pracuje uśmiechnięty, kompetentny i przyjazny 
będzie zawsze chętnie odwiedzane przez klientów.

Słowniczek pracownika pomocniczego obsługi hotelowej

• hotele – obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach 
jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów, 
wchodzące w skład infrastruktury turystycznej, w którym świadczone są odpłatnie usługi 
noclegowe (przede wszystkim krótkookresowe),

• motele – obiekty położone przy drogach, dysponujące parkingiem, posiadające co najmniej 
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10 pokoi, w tym większość w pokojach jedno- i dwuosobowych, 

• pensjonaty – obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów 
całodzienne wyżywienie,

• domy wycieczkowe – obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane 
do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem 
klientów,

• schroniska – obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach tury-
stycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów,

• otoczenie hotelu  – teren bezpośrednio przyległy do hotelu, na którym znajdują się pod-
stawowe urządzenia konieczne do sprawnego funkcjonowania hotelu,

• magiel albo maglownica – maszyna, służąca do maglowania, czyli prasowania przy użyciu 
systemu walców. Maglowaniu poddawane są po praniu na ogół większe sztuki bielizny – 
pościel, obrusy, ręczniki, zasłony, tzn. takie, których prasowanie żelazkiem byłoby uciążliwe 
i nieefektywne.

2. MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

ŚCIEŻKA UZYSKANIA KWALIFIKACJI NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA 
ZAWODU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ 

Po ukończeniu 8-letniej szkoły podstawowej kwalifikację można uzyskać poprzez naukę 
w 3-letniej branżowej szkole I stopnia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, 
w ramach kwalifikacji HGT.05.Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących 
usługi hotelarskie.

Przystąpienie w trakcie nauki do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji HGT.05.
Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie i jego zdanie 
daje możliwość, po ukończeniu szkoły, uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie pracow-
nik pomocniczy obsługi hotelowej na podstawie świadectwa ukończenia branżowej szkoły 
I stopnia oraz certyfikatu kwalifikacji zawodowej HGT.05.Wykonywanie prac pomocniczych 
w obiektach świadczących usługi hotelarskie.

Podczas nauki umiejętności praktyczne uczeń zdobywa w pracowniach: obsługi hotelowej, 
technologicznych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia zawodowego oraz hotelach, 
w których może odbywać praktyczną naukę zawodu.

Kwalifikację w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej można także uzyskać po-
przez korzystanie z oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ramach kwalifikacji HGT.05.
Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie.

Istnieje również możliwość przygotowania do wykonywania poszczególnych zadań zawodowych 
takich, jak np. wykonywanie czynności: pomocniczych związanych z obsługą gości; porządko-
wych wewnątrz obiektu świadczącego usługi hotelarskie; pomocniczych w otoczeniu obiektu 
świadczącego usługi hotelarskie, poprzez korzystanie z oferty kursów umiejętności zawodowych.
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ŚCIEŻKI UZYSKIWANIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Ścieżka 1

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
3 LATA

w zawodzie: 
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

+ zdanie egzaminu 
zawodowego z kwalifikacji: 

HGT.05.
Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących 

usługi hotelarskie

Zawód:  
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

SZKOŁA 
PODSTAWOWA

8 LAT

MOŻLIWOŚCI KONTYNUACJI NAUKI LUB UZUPEŁNIANIA KWALIFIKACJI –
– PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

Kursy i szkolenia dokształcające
 
Każdy pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien ustawicznie doskonalić własne 
umiejętności zawodowe. Może poszerzać je poprzez udział w szkoleniach i pokazach dla 
pracowników pomocniczych obsługi hotelowej organizowanych przez hotele i dostawców 
produktów i urządzeń, którymi posługuje się pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz 
specjalistycznych szkoleniach prowadzonych w ramach sieci hoteli lub przez organizacje 
branżowe. Może także uzupełniać kwalifikacje cząstkowe poprzez udział w kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych o charakterze pokrewnym do posiadanych kwalifikacji lub uzupełniać 
kwalifikacje rynkowe np. obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie lub kurs 
pomoc hotelowa / domowa. Do standardowych form doskonalących personel pomocniczych 
obsługi hotelowej należą szkolenia w zakresie wprowadzania nowych metod i technik pracy, 
kultury obsługi, umiejętności zachowania się w szczególnych sytuacjach. 

3. SYTUACJA ZAWODU NA RYNKU PRACY

ZAPOTRZEBOWANIE

Rynek usług hotelarskich znajduje się w stałym rozwoju, a zapotrzebowanie na wykwalifikowa-
nych pracowników pomocniczych obsługi hotelowej jest stałe. Pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej bez doświadczenia najczęściej może podjąć pracę w miejscu praktyk odbywanych 
w trakcie edukacji. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej może znaleźć zatrudnienie zarówno 
w dużych renomowanych hotelach jak i małych hotelikach. W tej branży brakuje pracowników 
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różnych szczebli, w tym pracowników do wykonywania prac pomocniczych w różnych działach 
hotelu. Z roku na rok wzrasta liczba obiektów hotelarskich w różnych regionach kraju. Coraz 
więcej obiektów hotelarskich nastawionych jest na obsługę biznesu, a także na obsługę gościa 
indywidualnego. Polacy z większą częstotliwością korzystają z bogatszej bazy noclegowej, doce-
niając lokalne i tradycyjne walory regionów. Trend ten poprawia wskaźniki obłożenia obiektów 
przez cały rok. Absolwent branżowej szkoły w tym zawodzie ma ukształtowane umiejętności, 
które są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w branży i umożliwią mu wykonywanie zadań 
zawodowych na terenie obiektu hotelarskiego, w zależności od potrzeb i oczekiwań pracodawcy.

PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOL-
NICTWA BRANŻOWEGO NA KRAJOWYM I WOJEWÓDZKIM RYNKU PRACY

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego została opu-
blikowana obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie 
prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym 
i wojewódzkim rynku pracy.

Prognoza stanowi syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy 
w odniesieniu do strategii rozwoju państwa i regionów. Celem prognozy jest dostarczenie 
informacji do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego we właściwy sposób do potrzeb 
krajowego i wojewódzkiego rynku pracy, a co za tym idzie dopasowanie oferty szkolnictwa 
branżowego do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. 

W dokumencie można znaleźć uporządkowany alfabetycznie wykaz zawodów szkolnictwa 
branżowego, na które - ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa - prognozowane jest 
szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. W zestawieniu znajdują się również 
dane dotyczące rynku pracy w poszczególnych województwach, dla zawodów dla których 
prognozowane jest istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników.

Prognoza taka ma ukazywać się corocznie w terminie do dnia 1 lutego danego roku.

1. Zawód pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w prognozie zapotrzebowania na 
pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy.

W prognozie na rok szkolny 2020/2021 nie ma zawodu pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej wśród zawodów dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, 
prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku 
pracy.

2. Zawód pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w prognozie zapotrzebowania na 
pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy.

W prognozie na rok szkolny 2020/2021 dla zawodu pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na 
poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy przedstawia się następująco:
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Województwo Istotne 
zapotrzebowanie

Umiarkowane  
zapotrzebowanie

 dolnośląskie TAK -

 kujawsko-pomorskie TAK -

 lubelskie TAK  -

 lubuskie TAK -

 łódzkie TAK -

 małopolskie TAK -

 mazowieckie TAK -

 opolskie TAK  -

 podkarpackie TAK  -

 podlaskie TAK  -

 pomorskie TAK  -

 śląskie TAK  -

 świętokrzyskie TAK -

 warmińsko-mazurskie -  -

 wielkopolskie TAK -

 zachodniopomorskie TAK  -
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Prognoza zapotrzebowania wg danych GUS na Zawód: 
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
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Kraj 5300 25073 562 1687 194 569 111 680

Województwo 
dolnośląskie 99 662 18 61 11 36 1 4

Województwo 
kujawsko-po-
morskie

154 343 3 26 2 16 1 45

Województwo 
lubelskie 86 442 2 3 2 5 2 5

Województwo 
lubuskie 117 1838 33 150 14 188 15 370

Województwo 
łódzkie 474 2169 21 63 9 26 8 32

Województwo 
małopolskie 442 4947 64 233 71 121 29 47

Województwo 
mazowieckie 272 463 2 2 0 0 0 0

Województwo 
opolskie 177 836 10 12 5 10 2 13

Województwo 
podkarpackie 69 316 8 8 6 6 5 5

Województwo 
podlaskie 432 2239 126 364 3 12 0 0

Województwo 
pomorskie 891 3436 63 297 16 32 4 8

Województwo 
śląskie 84 273 5 15 3 3 3 3
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Województwo 
świętokrzyskie 261 596 17 31 8 11 6 8

Województwo 
warmińsko-
-mazurskie

582 1683 62 99 23 34 16 34

Województwo 
wielkopolskie 372 1356 18 57 3 13 3 32
Województwo 
zachodniopo-
morskie

394 1737 55 133 9 28 8 37

KZSZ - Klasyfikacja Zawodów Szkolnictwa Zawodowego
Źródło: Główny Urząd Statystyczny „Zapotrzebowanie rynku pracy na zawody z systemu szkolnictwa zawo-

dowego” 2018. 

Informacje na temat zapotrzebowania można śledzić na bieżąco na stronach internetowych 
Wojewódzkich Urzędów Pracy, gdzie dane co miesiąc są aktualizowane.

ZAROBKI

Zarobki w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej są zróżnicowane. Miesięczne wy-
nagrodzenie całkowite na stanowisku pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wynosi około 
2 470 PLN brutto. Co drugi pracownik pomocniczy obsługi hotelowej otrzymuje pensję 
od 2 160 PLN do 2 990 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych pracowników pomocniczych 
obsługi hotelowej zarabia poniżej 2 000 PLN brutto. Na zarobki powyżej 3 184 PLN brutto 
może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych pracowników pomocniczych obsługi hotelowej1

poniżej rynku
rynkowa

2 470 PLN

MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE CAŁKOWITE BRUTTO NA STANOWISKU PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

50% osób zarabia więcej50% osób zarabia mniej

powyżej rynku

1https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-pracownik-pomocniczy-obsługi-hotelowej
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie

https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-pracownik-pomocniczy-obsługi-hotelowej
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie
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Na wysokość wynagrodzenia mają wpływ czynniki takie jak:

• wielkość obiektu hotelowego (liczba pokoi, sal konferencyjnych, ilość dodatkowych 
pomieszczeń takich jak basen, siłownia, sauna),

• wykształcenie,
• staż pracy,
• region zatrudnienia.

Szansę na zatrudnienie zwiększają:
• umiejętności rozmowy z gośćmi,
• gotowość do bycia mobilnym zawodowo,
• znajomość języka obcego zawodowego w stopniu komunikatywnym,
• kursy i szkolenia stanowiskowe w branży dla pracowników obsługi hotelowej,
• prawo jazdy kategorii B,

• certyfikaty branżowe. 

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI NA TEMAT ZATRUDNIENIA?

Informacji na temat zatrudnienia szukaj na:
• https://pracuj.pl
• https://gazetapraca.pl
• https://praca.pl
• https://praca.gov.pl
• https://praca.money.pl

• https://praca.gratka.pl/pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Portale branżowe:
• http://hoteltatar.pl
• https://e-hotelarz.pl
• http://e-hotelarstwo.com
• http://hotelinfo24.pl
• http://horecanet.pl
• http://hotelcareer.pl
• http://hotelarze.pl
• https://propertynews.pl

• http://tur-info.pl

• https://rynek-turystyczny.pl
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4. STATYSTYKI ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE SZKÓŁ

Dane statystyczne, ogólne informacje dotyczące szkół możesz znaleźć w opracowaniach Głów-
nego Urzędu Statystycznego „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019”. 

SZKOŁY PROWADZĄCE KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE 

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju
znajdziesz pod adresem: https://rspo.men.gov.pl/.

PPrraaccoowwnniikk  ppoommooccnniicczzyy  oobbssłłuuggii  hhootteelloowweejj  ((991111220055))  
	

	
Strona	0	
	

						

	

	
Orientacyjna	mapa	szkół	prowadzących	kształcenie	w	zawodzie	pracownik	pomocniczy	
obsługi	hotelowej	w	roku	szkolnym	2019/2020.	

	

Orientacyjna mapa szkół prowadzących kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej w roku 
szkolnym 2019/2020.

szkoła prowadząca kształcenie w zawodzie 
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

liczba szkół prowadzących kształcenie 
w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej (do 9 placówek w regionie)

liczba szkół prowadzących kształcenie 
w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi 
hotelowej (10 i więcej placówek w regionie)
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Liczba szkół w danym województwie kształcąca w zawodzie
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej  
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1

8
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PREFERENCJE UCZNIÓW PRZY WYBORZE SZKOŁY

Poniżej mapa obrazująca liczbę uczniów, którzy wybrali kształcenie w zawodzie pracownik 
pomocniczy obsługi hotelowej, w roku szkolnym 2019/2020.

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - wybory uczniów
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CZĘŚĆ III - MATERIAŁY POMOCNICZE 

1. NARZĘDZIA I MATERIAŁY WZBOGACAJĄCE WARSZTAT 
PRACY DORADCÓW ZAWODOWYCH

PRZYDATNE LINKI

Rozporządzenie Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 16 maja 2019 r. w spra-
wie podstaw programowych kształcenia 
w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 
dodatkowych umiejętności zawodowych 
w zakresie wybranych zawodów szkolnic-
twa branżowego (Dz.U.z 2019 r. poz.991)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/
DocDetails.xsp?id=WDU20190000991

Centralna Komisja Egzaminacyjna – 
wytyczne do egzaminów zawodowych https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Główny Urząd Statystyczny – dane do-
tyczące edukacji

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/
edukacja/edukacja/

Centrum Informatyczne Edukacji – 
dane statystyczne

https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/
dane-statystyczne/uczniowie-dane-
statystyczne/

Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych https://rspo.men.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej – 
kształcenie zawodowe

https://www.gov.pl/web/edukacja/
szkolnictwo-branzowe

Doradztwo edukacyjno-zawodowe 
Ośrodek Rozwoju Edukacji http://doradztwo.ore.edu.pl/

Eurodoradztwo Polska w resorcie pracy http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/

Europejskie Ramy Akredytacji dla prak-
tyków poradnictwa zawodowego http://www.corep.it

Instytut Charakterologii http://charakterologia.pl/

Portal Europejskich Służb Zatrudnienia 
(EURES) http://eures.praca.gov.pl

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000991
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000991
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/
https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/dane-statystyczne/uczniowie-dane-statystyczne/
https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/dane-statystyczne/uczniowie-dane-statystyczne/
https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/dane-statystyczne/uczniowie-dane-statystyczne/
https://www.gov.pl/web/edukacja/szkolnictwo-branzowe
https://www.gov.pl/web/edukacja/szkolnictwo-branzowe
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Portal publicznych służb zatrudnienia http://www.psz.praca.gov.pl

Portal Rynek Pracy http://rynekpracy.org

Portal Rynku Pracy http://hrk.pl/is

Instytut Badań Edukacyjnych http://ibe.edu.pl

2. NARZĘDZIA I MATERIAŁY ROZSZERZAJĄCE INFORMACJĘ 
ZAWODOZNAWCZĄ 

• Podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego – Pracownik 
pomocniczy obsługi hotelowej_911205,

• Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego (Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w za-
wodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego),

• Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – Pracownik po-
mocniczy obsługi hotelowej_911205,

• Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018-2019,

• Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prognozy zapotrzebowania 
na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim 
rynku pracy publikowane corocznie w terminie do dnia 1 lutego danego roku.

PRASA BRANŻOWA 

•  „Hotelarz” – miesięcznik business-to-business skierowany do branży hotelarskiej,

• „Hotelarstwo” – miesięcznik adresowany do branży noclegowej, jest magazynem 
o charakterze informacyjnym, poradnikowym i narzędziowym,

• „Biznes i Turystyka”,

• „Doradca Hotelarza”,

• „Hotel Profit”,

• „Mój Hotel”,

• „Rynek Turystyczny”,

• „Świat Hoteli”.
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IMPREZY BRANŻOWE 

• Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WORLD HOTEL 
w Warszawie – jesienne,

• Targi Wyposażenia Hoteli INVEST-HOTEL w Poznaniu – jesienne,

• Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR-SALON w Poznaniu – październik,

• Międzynarodowe Targi Turystyczne TT WARSAW w Warszawie – listopad,

• Targi Turystyki i Wypoczynku LATO w Warszawie – wiosenne,

• Targi SPA & Wellness w Krakowie – maj,

• Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EUROGASTRO w Warszawie – marzec,

• Międzynarodowe Targi Gastronomii POLAGRA-GASTRO, które odbywają się razem 
z turystycznym Tour-Salonem – październik,

• Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA w Krakowie – 
listopad.




