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Wstęp 
 

Niniejszy raport jest podsumowaniem cyklu analiz prowadzonych w projekcie 

systemowym pn. „Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska  

w kontekście Mistrzostw Europy 2012” w poddziałaniu 8.1.4. Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Projekt polegał przede wszystkim na przeprowadzeniu badań (w tym 

ankietowych) i wielokierunkowych analiz dotyczących prognoz, w zakresie wpływu na 

sektor turystyczny organizacji Mistrzostw Europy 2012 oraz tendencji rozwojowych  

w regionalnej gospodarce turystycznej, cyklu koniunkturalnego branży turystycznej  

i analizy potrzeb sektora turystycznego w dziedzinie kapitału ludzkiego. Projekt 

poprzez wykonane analizy wskazał, jakie powinny być kierunki kształcenia kobiet  

i mężczyzn w stosunku do oczekiwań sektora gospodarki turystycznej w regionie. 

W niniejszym opracowaniu zawarto podsumowanie rekomendacji i strategicznych 

wniosków zawartych w raportach 2-71 a dotyczących sektora kadry turystycznej. 

Wskazane postulaty zostały skorelowane z celami PO Kapitał Ludzki działania  

2.1. i dokumentami programowymi POKL i EFS (3.3., 4.1., 8.1., 9.2., 9.4.),  

aby możliwe były praktyczne implementacje proponowanych rozwiązań i kierunków 

zmian. 

Dodatkowo w raporcie przedstawione zostały kierunki, modele i zasady 

dofinansowania szkolenia regionalnych kadr turystycznych ze środków POKL, z tego 

funduszu UE. 

W ramach przedmiotowego raportu przedstawiona została również potrzeba 

sfinansowania opracowania koncepcji oraz wdrożenia regionalnego systemu 

szkolenia stacjonarnego kadr turystycznych z wykorzystaniem e-learningu, oraz 

możliwość stworzenia i uruchomienia Dolnośląskiego Ośrodka Szkolenia 

Turystycznych Kadr Menadżerskich na poziomie podstawowym i typu MBA. 

                                            
1 Wg danych zawartych w raportach od 2 do 7 realizowanych w przedmiotowym projekcie POKL 
”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012” 
POKL.08.01.04-02-001/09” w I i II etapie wdrażania. 
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1. Podsumowanie rekomendacji zawartych w raportach wraz  
z ich korelacją z celami POKL wskazanymi w działaniu 8.1 oraz 
innych dokumentach programowych POKL i EFS2 

 

Jednym z podstawowych celów wykonywania wielokierunkowych analiz jest 

podejmowanie prób wykorzystania uzyskanych danych czy wypracowanych 

wniosków i rekomendacji strategicznych do praktyki działania i pełnego wdrożenia.  

Autorzy raportu mają jednocześnie świadomość, że ze względów czasowych, 

technicznych oraz finansowych nie jest możliwa pełna implementacji wszystkich 

proponowanych postulatów. 

W poniższej tabeli (Tab.1) podjęto próbę zbiorczego zestawienia rekomendacji 

przedstawionych w raportach 2-73 dotyczących regionalnych kadr turystycznych 

zbieżnych z celami POKL, w tym celami działania 8.1.  

W celu przedstawienia siły oddziaływania rekomendacji i wniosków w analizie 

posłużono się autorską metodą rangowania, w skali 3 - stopniowej: A - pilne 

wdrożenie i sfinansowanie, B - wdrożenie i finansowanie oczekiwane w perspektywie 

2-3 letniej, C - realizacją w dłuższej perspektywie czasowej po pozyskaniu źródeł 

finansowania. 

                                            
2 Korelacją z celami POKL z dokumentami programowymi POKL i EFS, działania 3.3., 4.1., 8.1., 9.2., 
9.4. 
3 Wg danych zawartych w raportach od 2 do 7 realizowanych w przedmiotowym projekcie POKL 
”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012” 
POKL.08.01.04-02-001/09” w I i II etapie wdrażania. 
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Tabela 1. Zbiorcze zestawienie rekomendacji/wniosków z analiz i raportów nr 2 - 7 w projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych  
w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” 

 
Rekomendacje* 

 
Wnioski Priorytet Działanie Poddziałanie Cel działania 

1. Pracownicy sektora bazy 
noclegowej i gastronomicznej powinni 
stale podnosić swoje kompetencje 
zawodowe. Szczególnie istotne jest tu 
uczenie się języków obcych. 
Profesjonalna i życzliwa obsługa klienta 
jest najlepszą formą promocji. Z badań 
wynika, że o regionie turyści najczęściej 
dowiadują się od przyjaciół lub rodziny, 
którzy polecają dane miejsce 
noclegowe. (Patrz Raport 2B „Wpływ 
zidentyfikowanych tendencji w ruchu 
turystycznym w regionie na trendy 
rozwojowe w gospodarce turystycznej 
na Dolnym Śląsku”, str. 57).4 (A) 

1. Pobudzanie procesów 
samodzielnego 
dokształcania, podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, 
zdobywania doświadczeń 
oraz umiejętności istotnych 
z punktu widzenia 
konkurencyjności 
turystycznych zasobów 
ludzkich. (Patrz Raport 7A 
„Określenie niezbędnych 
działań w sektorze 
turystycznym w kontekście 
organizacji Mistrzostw 
Europy 2012”, str. 87). (A) 
2. Podnoszenie standardów 
kwalifikacji (oceny) kadry 
turystycznej – poprzez np. 
zwiększenie udziału osób z 
kierunkowym, wyższym 
wykształceniem w obszarze 
turystyki i zarządzania, 

2. Rozwój 
zasobów ludzkich 
i potencjału 
adaptacyjnego 
przedsiębiorstw 
oraz poprawa 
stanu zdrowia 
osób pracujących 

2.1. Rozwój 
kadr 
nowoczesnej 
gospodarki 

2.1.1 Rozwój 
kapitału ludzkiego 
w 
przedsiębiorstwach 

Podnoszenie  
i dostosowanie  
do wymogów 
gospodarki 
opartej na 
wiedzy 
kwalifikacji 
pracowników  
i 
przedsiębiorców 

8. Regionalne 
kadry gospodarki 

8.1. Rozwój 
pracowników i 
przedsiębiorst
w w regionie 

8.1.1 Wspieranie 
rozwoju kwalifikacji 
zawodowych i 
doradztwo dla 
przedsiębiorstw  

Podniesienie 
 i dostosowanie 
kwalifikacji i 
umiejętności 
osób 
pracujących do 
potrzeb 
regionalnej 
gospodarki 

                                            
4 Alternatywą źródła finansowania, w sytuacji wyczerpania się alokacji, w POKL w aktualnym okresie wsparcia z UE mogą być środki w ramach otwartego 
konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2012, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki. 
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poprawę przygotowania 
zawodowego, zwiększenie 
liczby specjalistów 
w zakresie marketingu i 
promocji, poprawę 
umiejętności językowych 
zarówno personelu jak i 
kadry zarządzającej 
(posługiwanie się min. 
2 językami obcymi). (Patrz 
Raport 7A „Określenie 
niezbędnych działań w 
sektorze turystycznym w 
kontekście organizacji 
Mistrzostw Europy 2012”, 
str. 87). (B) 
 

2. Ujednolicić system/zakres, poziom 
nauczania/ kształcenia kadr 
przewodników i pilotów turystycznych 
prowadzonych przez organizacje i 
stowarzyszenia /PTTK, PTSM, firmy 
turystyczne/. (Patrz Raport 2B „Wpływ 
zidentyfikowanych tendencji w ruchu 
turystycznym w regionie na trendy 
rozwojowe w gospodarce turystycznej 
na Dolnym Śląsku”, str. 61). (C) 

3.  Nawiązanie współpracy 
z przedsiębiorcami i 
organizacjami 
turystycznymi poprzez 
trójstronne umowy 
partnerskie odnośnie 
kształcenia w zawodach 
danej branży powiązanych 
z programem kształcenia. 
(Patrz Raport 7A 
„Określenie niezbędnych 
działań w sektorze 
turystycznym w kontekście 
organizacji Mistrzostw 
Europy 2012”, str. 90). (A) 

2. Rozwój 
zasobów ludzkich 
i potencjału 
adaptacyjnego 
przedsiębiorstw 
oraz poprawa 
stanu zdrowia 
osób pracujących 

2.1. Rozwój 
kadr 
nowoczesnej 
gospodarki 

2.1.1 Rozwój 
kapitału ludzkiego 
w 
przedsiębiorstwach 

Podnoszenie  
i dostosowanie  
do wymogów 
gospodarki 
opartej na 
wiedzy 
kwalifikacji 
pracowników  
i 
przedsiębiorców 
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3. Obligatoryjnie i stale szkolić kadry 
punktów informacji turystycznej poprzez 
podnoszenie kwalifikacji / informator I, II 
i III stopnia w ujednoliconych 
standardach/ z wykorzystaniem dotacji 
z UE-POKL, w tym z wykorzystaniem 
systemów e-learningu. Istotne jest 
również kształcenie w zakresie języków 
obcych. (Patrz Raport 2B „Wpływ 
zidentyfikowanych tendencji w ruchu 
turystycznym w regionie na trendy 
rozwojowe w gospodarce turystycznej 
na Dolnym Śląsku”, str. 62).5 (B) 
4. Szkoły zawodowe powinny 
prowadzić działania mające na celu 
przekonanie do takiej formy kształcenia 
młodzież gimnazjalną. W dalszym ciągu 
panuje opinia, że szkoła zawodowa jest 
ostatecznością w wyborze ścieżki 
edukacyjnej. (Patrz Raport 2B „Wpływ 
zidentyfikowanych tendencji w ruchu 

4. Szkolenia 
pracowników sektora 
turystyki w większym 
zakresie należy realizować 
poprzez nowoczesne formy 
przekazu z wykorzystaniem 
systemów e-learningu. 
(Patrz Raport 2B „Wpływ 
zidentyfikowanych 
tendencji w ruchu 
turystycznym w regionie na 
trendy rozwojowe w 
gospodarce turystycznej na 
Dolnym Śląsku”, str. 69). 
(B) 
5. Stymulować podaż 
wysokiej jakości oferty 
kształcenia i szkolenia 
zawodowego. (Patrz Raport 
7A „Określenie 
niezbędnych działań w 

2. Rozwój 
zasobów ludzkich 
i potencjału 
adaptacyjnego 
przedsiębiorstw 
oraz poprawa 
stanu zdrowia 
osób pracujących 

2.1. Rozwój 
kadr 
nowoczesnej 
gospodarki 

2.1.1 Rozwój 
kapitału ludzkiego 
w 
przedsiębiorstwach 

Podnoszenie  
i dostosowanie  
do wymogów 
gospodarki 
opartej na 
wiedzy 
kwalifikacji 
pracowników  
i 
przedsiębiorców 

                                            
 
5 Alternatywą źródła finansowania, w sytuacji wyczerpania się alokacji, w POKL w aktualnym okresie wsparcia z UE mogą być środki w ramach Projektu 6.3. 
„Promujmy Polskę Razem” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (komponent C, podprojekt „Transfer wiedzy – seminaria i warsztaty”).  
Projekt realizowany jest przez Polską Organizację Turystyczną wspólnie z firmą  Ecorys poprzez szkolenia marketingowe z zakresu najpopularniejszych 
narzędzi promocyjnych  i PR. Szkolenia potrwają do połowy kwietnia 2012r. 
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turystycznym w regionie na trendy 
rozwojowe w gospodarce turystycznej 
na Dolnym Śląsku”, str. 66). (A) 

sektorze turystycznym w 
kontekście organizacji 
Mistrzostw Europy 2012”, 
str. 44). (A) 
6. Dostosować oferty do 
potrzeb do zarówno 
pracodawców jak i osób 
uczestniczących w 
edukacji. (Patrz Raport 7A 
„Określenie niezbędnych 
działań w sektorze 
turystycznym w kontekście 
organizacji Mistrzostw 
Europy 2012”, str. 44). (A) 
7. Wprowadzić zmiany w 
poziomie oraz strukturze 
kształcenia zawodowego 
pod kątem 
zapotrzebowania na rynku 
pracy. (Patrz Raport 7A 
„Określenie niezbędnych 
działań w sektorze 
turystycznym w kontekście 
organizacji Mistrzostw 
Europy 2012”, str. 44). (C) 

8. Regionalne 
kadry gospodarki 

8.1. Rozwój 
pracowników i 
przedsiębiorst
w w regionie 

8.1.1 Wspieranie 
rozwoju kwalifikacji 
zawodowych i 
doradztwo dla 
przedsiębiorstw  

Podniesienie  
i dostosowanie 
kwalifikacji  
i 
umiejętności 
osób 
pracujących do 
potrzeb 
regionalnej 
gospodarki 

5. Szkoły powinny kłaść nacisk na 
wszechstronne wykształcenie 
młodzieży. Nie należy skupiać się 
jedynie na przedmiotach zawodowych, 
należy również kształcić w 
umiejętnościach ogólnych, ze 
szczególnym nastawieniem na techniki 
informacyjno – komunikacyjne oraz 

8. Kształcić nie tylko w 
zakresie podstawowych 
kompetencji, ale również 
podstawy nauk ścisłych, 
języków obcych, 
umiejętności 
wykorzystywania nowych 
technologii, wyrabiania 

3. Wysoka jakość 
systemu oświaty  

3.3 Poprawa 
jakości 
kształcenia 

Poddziałanie 3.3.4 
Modernizacja treści 
i metod kształcenia 

Zwiększenie 
zdolności 
systemu do 
kształcenia 
zorientowanego 
na efekty 
nauczania  
i uczenia się 
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języki obce, a także umiejętności 
interpersonalne. Bardzo istotne jest 
także kształtowanie kultury osobistej, 
dbałości o wygląd, higieny oraz estetyki. 
Z badań wynika, że najwięcej osób 
dowiaduje się o regionie z polecenia, 
a więc istotne jest zadowolenie klienta. 
Gwarantem tego obok zapewnienia 
komfortu jest nienaganne zachowanie 
pracowników obsługi. (Patrz Raport 2B 
„Wpływ zidentyfikowanych tendencji w 
ruchu turystycznym w regionie na 
trendy rozwojowe w gospodarce 
turystycznej na Dolnym Śląsku”, str. 
66). (A) 

umiejętności uczenia się. 
(Patrz Raport 7A 
„Określenie niezbędnych 
działań w sektorze 
turystycznym w kontekście 
organizacji Mistrzostw 
Europy 2012”, str. 45). (B) 
9. Program nauczania w 
szkołach zawodowych 
powinien zawierać więcej 
elementów wiedzy ogólnej. 
(Patrz Raport 7A 
„Określenie niezbędnych 
działań w sektorze 
turystycznym w kontekście 
organizacji Mistrzostw 
Europy 2012”, str. 95). (A) 

 

9. Rozwój 
wykształcenia i 
kompetencji w 
regionach 

9.2 
Podniesienie 
atrakcyjności i 
jakości 
szkolnictwa 
zawodowego  

- Wzmocnienie 
atrakcyjności  
i podniesienie 
jakości 
oferty 
edukacyjnej 
szkół i placówek 
oświatowych 
prowadzących 
kształcenie 
zawodowe (z 
wyłączeniem 
kształcenia osób 
dorosłych) 
służące 
podniesieniu 
zdolności 
uczniów do 
przyszłego 
zatrudnienia 

6. Bardzo istotna jest praktyczna 
nauka zawodu, dzięki której uczniowie 
lub studenci uzyskują życiowe 
umiejętności, jest to szczególnie istotne 
w zawodach mających bezpośredni 
kontakt z klientem. (Patrz Raport 2B 
„Wpływ zidentyfikowanych tendencji w 
ruchu turystycznym w regionie na 
trendy rozwojowe w gospodarce 
turystycznej na Dolnym Śląsku”, str. 
66). (A) 

10. Zwiększenie nacisku na 
poziom kształcenia w 
ramach zajęć praktycznych 
we wszystkich placówkach 
edukacyjnych kształcących 
przyszłe kadry  
dla turystyki, dostosowując 
model do zmieniających się 
oczekiwań rynku pracy, 
wraz dostosowaniem zajęć 
praktycznych do obsługi 
nowoczesnych urządzeń 
mających zastosowanie np. 
w gastronomii i 

4. Szkolnictwo 
wyższe i nauka 

4.1. 
Wzmocnienie i 
rozwój 
potencjału 
dydaktycznego 
uczelni oraz 
zwiększenie 
liczby 
absolwentów 
kierunków o 
kluczowym 
znaczeniu dla 
gospodarki 
opartej na 

4.1.1 Wzmocnienie 
potencjału 
dydaktycznego 
uczelni 

Budowa 
potencjału 
rozwojowego 
uczelni 
poprzez 
umożliwienie im 
rozszerzenia i 
wzbogacenia 
oferty 
edukacyjnej, 
Zapewnienie 
efektywnego 
zarządzania 
systemem 
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hotelarstwie, sektorze 
turystycznym. (Patrz Raport 
7A „Określenie 
niezbędnych działań w 
sektorze turystycznym w 
kontekście organizacji 
Mistrzostw Europy 2012”, 
str. 89). (A) 

wiedzy szkolnictwa 
wyższego oraz 
dostosowanie 
struktury podaży 
absolwentów do 
potrzeb 
gospodarki 

9. Rozwój 
wykształcenia i 
kompetencji w 
regionach 

9.2 
Podniesienie 
atrakcyjności i 
jakości 
szkolnictwa 
zawodowego  

- Wzmocnienie 
atrakcyjności i 
podniesienie 
jakości 
oferty 
edukacyjnej 
szkół i placówek 
oświatowych 
prowadzących 
kształcenie 
zawodowe (z 
wyłączeniem 
kształcenia osób 
dorosłych) 
służące 
podniesieniu 
zdolności 
uczniów do 
przyszłego 
zatrudnienia 

7. Szkoły i uczelnie powinny 
wzmacniać współpracę z podmiotami 
rynku turystycznego. Z jednej strony 
umożliwi to odbywanie praktyk przez 
uczniów i studentów, a drugiej podmioty 
z branży sygnalizować będą swoje 
zapotrzebowanie na preferowane 

3. Nawiązanie współpracy z 
przedsiębiorcami i 
organizacjami 
turystycznymi poprzez 
trójstronne umowy 
partnerskie odnośnie 
kształcenia w zawodach 

4. Szkolnictwo 
wyższe i nauka 

4.1. 
Wzmocnienie i 
rozwój 
potencjału 
dydaktycznego 
uczelni oraz 
zwiększenie 

4.1.1 Wzmocnienie 
potencjału 
dydaktycznego 
uczelni 

Budowa 
potencjału 
rozwojowego 
uczelni 
poprzez 
umożliwienie im 
rozszerzenia i 
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kierunki czy zawody; podjąć kooperację 
z podmiotami branży turystycznej /np. 
DIT/w celu zwiększenia udziału 
praktyków w procesie edukacji i 
kształcenia. (Patrz Raport 2B „Wpływ 
zidentyfikowanych tendencji w ruchu 
turystycznym w regionie na trendy 
rozwojowe w gospodarce turystycznej 
na Dolnym Śląsku”, str. 66). (A) 

danej branży powiązanych 
z programem kształcenia. 
(Patrz Raport 7A 
„Określenie niezbędnych 
działań w sektorze 
turystycznym w kontekście 
organizacji Mistrzostw 
Europy 2012”, str. 90). (A) 
11. Budowa i rozwój 
konkurencyjnych kadr w 
turystyce w stosunku do 
standardów oferowanych 
przez rynki europejskie, w 
tym poprzez czerpanie 
pozytywnych wzorców i 
dobrych praktyk. (Patrz 
Raport 7A „Określenie 
niezbędnych działań w 
sektorze turystycznym w 
kontekście organizacji 
Mistrzostw Europy 2012”, 
str. 87). (A) 
12. Budowa 
mechanizmów 
wpływających na stałą 
poprawę jakości oferty 
edukacyjnej dla przyszłego 
personelu baz (ośrodków) 
turystycznych. (Patrz 
Raport 7A „Określenie 
niezbędnych działań w 
sektorze turystycznym w 
kontekście organizacji 

liczby 
absolwentów 
kierunków o 
kluczowym 
znaczeniu dla 
gospodarki 
opartej na 
wiedzy 

wzbogacenia 
oferty 
edukacyjnej, 
Zapewnienie 
efektywnego 
zarządzania 
systemem 
szkolnictwa 
wyższego oraz 
dostosowanie 
struktury podaży 
absolwentów do 
potrzeb 
gospodarki 

9. Rozwój 
wykształcenia i 
kompetencji w 
regionach 

9.2 
Podniesienie 
atrakcyjności i 
jakości 
szkolnictwa 
zawodowego  

- Wzmocnienie 
atrakcyjności i 
podniesienie 
jakości 
oferty 
edukacyjnej 
szkół i placówek 
oświatowych 
prowadzących 
kształcenie 
zawodowe (z 
wyłączeniem 
kształcenia osób 
dorosłych) 
służące 
podniesieniu 
zdolności 
uczniów do 
przyszłego 
zatrudnienia 
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Mistrzostw Europy 2012”, 
str. 87). (A) 

8. Uczelnie i szkoły zawodowe z 
branży turystycznej powinny częściej 
sięgać po środki finansowe z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pozwoli to 
na dostęp do kształcenia mniej 
zamożnych osób, które są 
zainteresowane funkcjonowaniem w 
branży turystycznej. (Patrz Raport 2B 
„Wpływ zidentyfikowanych tendencji w 
ruchu turystycznym w regionie na 
trendy rozwojowe w gospodarce 
turystycznej na Dolnym Śląsku”, str. 
66).6 (B) 

13. Kursy finansowane z 
Unii Europejskiej, w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Programu 
Operacyjnego Kapitał 
Ludzki są szansą dla osób, 
które mają słabą sytuację 
finansową i małe 
perspektywy na rynku 
pracy na zdobycie lepszych 
umiejętności kwalifikacji 
zawodowych. (Patrz Raport 
2C „Antycypacja dziedzin 
gospodarki turystycznej o 
największych i 
najmniejszych 
perspektywach rozwoju, a 
co za tym idzie potrzeb 
gospodarki turystycznej w 
dziedzinie potencjału 
ludzkiego w podziale K-M”, 
str. 181). (A) 

4. Szkolnictwo 
wyższe i nauka 

4.1. 
Wzmocnienie i 
rozwój 
potencjału 
dydaktycznego 
uczelni oraz 
zwiększenie 
liczby 
absolwentów 
kierunków o 
kluczowym 
znaczeniu dla 
gospodarki 
opartej na 
wiedzy 

4.1.1 Wzmocnienie 
potencjału 
dydaktycznego 
uczelni 

Budowa 
potencjału 
rozwojowego 
uczelni 
poprzez 
umożliwienie im 
rozszerzenia i 
wzbogacenia 
oferty 
edukacyjnej, 
Zapewnienie 
efektywnego 
zarządzania 
systemem 
szkolnictwa 
wyższego oraz 
dostosowanie 
struktury podaży 
absolwentów do 
potrzeb 
gospodarki. 

8. Regionalne 
kadry gospodarki 

8.1. Rozwój 
pracowników i 
przedsiębiorst
w w regionie 

8.1.1 Wspieranie 
rozwoju kwalifikacji 
zawodowych i 
doradztwo dla 

Podniesienie i 
dostosowanie 
kwalifikacji i 
umiejętności 

                                            
6 Alternatywą źródła finansowania, w sytuacji wyczerpania się alokacji, w POKL w aktualnym okresie wsparcia z UE mogą być środki w ramach  
Priorytetu 7 RPO WD "Edukacja” poprzez podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia oraz szkolenia poprzez inwestycje w bazę dolnośląskich 
placówek edukacyjnych. Na wsparcie unijne mogą liczyć projekty dotyczące: budowy i modernizacji obiektów edukacyjnych oraz sportowych 
wykorzystywanych w systemie edukacji, budowę, rozbudowę i przebudowę edukacyjnej bazy socjalnej (akademiki, bursy, stołówki), wyposażenie tych 
obiektów w niezbędny sprzęt. W przypadku szkół wyższych preferowane będą projekty dotyczące studiów, których kierunki mają decydujący wpływ na rozwój 
gospodarki opartej na wiedzy, czyli kierunki inżynieryjno-techniczne, matematyczne, przyrodnicze. 
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przedsiębiorstw  osób 
pracujących do 
potrzeb 
regionalnej 
gospodarki 

9. Rozwój 
wykształcenia i 
kompetencji w 
regionach 

9.2 
Podniesienie 
atrakcyjności i 
jakości 
szkolnictwa 
zawodowego  

- Wzmocnienie 
atrakcyjności i 
podniesienie 
jakości 
oferty 
edukacyjnej 
szkół i placówek 
oświatowych 
prowadzących 
kształcenie 
zawodowe (z 
wyłączeniem 
kształcenia osób 
dorosłych) 
służące 
podniesieniu 
zdolności 
uczniów do 
przyszłego 
zatrudnienia. 
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9. Reaktywować model kształcenia 
młodzieżowych kadr turystyki na 
poziomie szkoły podstawowej i 
gimnazjów, poprzez szkolenia 
młodzieżowych organizatorów turystyki, 
szkolnych liderów turystyki 
z udziałem i przy wsparciu wydziałów 
edukacji JST, wydziału edukacji 
Samorządu Województwa. (Patrz 
Raport 2B „Wpływ zidentyfikowanych 
tendencji w ruchu turystycznym w 
regionie na trendy rozwojowe w 
gospodarce turystycznej na Dolnym 
Śląsku”, str. 66-67). (B) 

14. Dostosowywanie 
programów nauczania na 
kierunkach turystycznych  
do trendów panujących na 
rynku (w oparciu o badania 
ruchu turystycznego). 
(Patrz Raport 7A 
„Określenie niezbędnych 
działań w sektorze 
turystycznym w kontekście 
organizacji Mistrzostw 
Europy 2012”, str. 94). (B) 
15. Należy dożyć do 
integracji programów 
nauczania na różnych 
poziomach nauczania, tak 
aby uczeń miał możliwość 
wyboru ścieżki edukacyjnej. 
(Patrz Raport 7A 
„Określenie niezbędnych 
działań w sektorze 
turystycznym w kontekście 
organizacji Mistrzostw 
Europy 2012”, str. 95). (B) 

9. Rozwój 
wykształcenia i 
kompetencji w 
regionach 

9.2 
Podniesienie 
atrakcyjności i 
jakości 
szkolnictwa 
zawodowego  

- Wzmocnienie 
atrakcyjności i 
podniesienie 
jakości 
oferty 
edukacyjnej 
szkół i placówek 
oświatowych 
prowadzących 
kształcenie 
zawodowe (z 
wyłączeniem 
kształcenia osób 
dorosłych) 
służące 
podniesieniu 
zdolności 
uczniów do 
przyszłego 
zatrudnienia. 

10. Wprowadzać do aktualnych 
programów nauczania na wszystkich 
poziomach możliwości uzyskiwania 
dodatkowych uprawnień zawodowych w 
trakcie kształcenia. (Patrz Raport 2B 
„Wpływ zidentyfikowanych tendencji w 
ruchu turystycznym w regionie na 
trendy rozwojowe w gospodarce 
turystycznej na Dolnym Śląsku”, str. 

16. Należy tak kształtować 
system kształcenia 
ustawicznego w regionie 
(w zakresie szkoleń z 
zakresu turystyki) aby po 
zakończeniu (lub w trakcie) 
edukacji na poziomie 
szkoły średniej czy studiów 
można było zdobywać 

- - - - 
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67). (C) nowe kwalifikacje 
odpowiadające 
zmieniającym się realiom 
rynku pracy (pozaszkolne 
formy kształcenia). (Patrz 
Raport 7A „Określenie 
niezbędnych działań w 
sektorze turystycznym w 
kontekście organizacji 
Mistrzostw Europy 2012”, 
str. 95). (C) 

11. Budować system kształcenia dla 
nowych zawodów turystycznych: 
animator turystyki, informator i 
teleinformator turystyczny do call 
center, instruktor rekreacji konnej, 
recepcjonista, serwisant urządzeń i 
systemów instalacyjnych w obiektach 
hotelowych i ośrodkach spa, mistrz 
kucharski, pilot samolotu turystycznego, 
przewodników po atrakcjach lokalnych, 
agromenadżerów, wytwórców pamiątek 
regionalnych i produktów lokalnych. 
(Patrz Raport 2B „Wpływ 
zidentyfikowanych tendencji w ruchu 
turystycznym w regionie na trendy 
rozwojowe w gospodarce turystycznej 
na Dolnym Śląsku”, str. 67). (B) 

17. Należy rozważyć 
możliwość stworzenia 
instytucjonalnej formy 
współpracy szkół i uczelni 
kształcących w branży 
turystycznej na terenie 
Dolnego Śląska. (Patrz 
Raport 7A „Określenie 
niezbędnych działań w 
sektorze turystycznym w 
kontekście organizacji 
Mistrzostw Europy 2012”, 
str. 95). (B) 
18. Opracowanie procedur 
stałego monitorowania 
programów nauczania w 
celu podniesienia 
standardów kształcenia 
opartych o potrzeby rynku. 
(Patrz Raport 7A 
„Określenie niezbędnych 
działań w sektorze 

9. Rozwój 
wykształcenia i 
kompetencji w 
regionach 

9.2 
Podniesienie 
atrakcyjności i 
jakości 
szkolnictwa 
zawodowego 
 
 
 

- Wzmocnienie 
atrakcyjności i 
podniesienie 
jakości 
oferty 
edukacyjnej 
szkół i placówek 
oświatowych 
prowadzących 
kształcenie 
zawodowe (z 
wyłączeniem 
kształcenia osób 
dorosłych) 
służące 
podniesieniu 
zdolności 
uczniów do 
przyszłego 
zatrudnienia. 
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turystycznym w kontekście 
organizacji Mistrzostw 
Europy 2012”, str. 87). (C) 

12. Profesjonalna kadra nauczająca. 
(Patrz Raport 2C „Antycypacja dziedzin 
gospodarki turystycznej o największych 
i najmniejszych perspektywach rozwoju, 
a co za tym idzie potrzeb gospodarki 
turystycznej w dziedzinie potencjału 
ludzkiego w podziale K-M”, str. 178). (B)

19. Podniesienie poziomu 
kadry szkolącej poprzez 
rozwój (szkolenia, 
warsztaty, konferencje, 
seminaria, dokształcanie). 
(Patrz Raport 7A 
„Określenie niezbędnych 
działań w sektorze 
turystycznym w kontekście 
organizacji Mistrzostw 
Europy 2012”, str. 87). (A) 

3. Wysoka jakość 
systemu oświaty 

3.3 Poprawa 
jakości 
kształcenia 

3.3.1. Efektywny 
system kształcenia 
i doskonalenia 
nauczycieli 

Zwiększenie 
zdolności 
systemu do 
kształcenia 
zorientowanego 
na efekty 
nauczania i 
uczenia się 

9. Rozwój 
wykształcenia i 
kompetencji w 
regionach 

9.4. Wysoko 
wykwalifikowa
ne kadry 
systemu 
oświaty  

- Dostosowanie 
kwalifikacji 
nauczycieli, 
instruktorów 
praktycznej 
nauki zawodu 
oraz kadr 
administracyjnyc
h instytucji 
systemu oświaty 
do 
wymogów 
związanych ze 
strategicznymi 
kierunkami 
rozwoju 
regionów, 
zmianą 
kierunków 
kształcenia, 
zapotrzebowani
em na nowe 
kwalifikacje oraz 
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zmieniająca się 
sytuacją 
demograficzną 
w systemie 
oświaty. 

13. Dostosowanie programów 
nauczania do potrzeb rynku pracy. 
(Patrz Raport 2C „Antycypacja dziedzin 
gospodarki turystycznej o największych 
i najmniejszych perspektywach rozwoju, 
a co za tym idzie potrzeb gospodarki 
turystycznej w dziedzinie potencjału 
ludzkiego w podziale K-M”, str. 179). (B)

20. Umiejętności 
dostosowania do potrzeb 
zmieniającego się rynku 
pracy. Stworzenie 
możliwości rozwoju 
poprzez odbywanie 
praktyk, zarówno w kraju, 
jak i za granicą. (Patrz 
Raport 7A „Określenie 
niezbędnych działań w 
sektorze turystycznym w 
kontekście organizacji 
Mistrzostw Europy 2012”, 
str. 87). (A) 

3. Wysoka jakość 
systemu oświaty 

3.3 Poprawa 
jakości 
kształcenia 

3.3.3. Modernizacja 
treści i metod 
kształcenia 

Zwiększenie 
zdolności 
systemu do 
kształcenia 
zorientowanego 
na efekty 
nauczania i 
uczenia się 

9. Rozwój 
wykształcenia i 
kompetencji w 
regionach 

9.2 
Podniesienie 
atrakcyjności i 
jakości 
szkolnictwa 
zawodowego  

- Wzmocnienie 
atrakcyjności i 
podniesienie 
jakości 
oferty 
edukacyjnej 
szkół i placówek 
oświatowych 
prowadzących 
kształcenie 
zawodowe (z 
wyłączeniem 
kształcenia osób 
dorosłych) 
służące 
podniesieniu 
zdolności 
uczniów do 
przyszłego 
zatrudnienia. 

14. Integracja kształcenia ogólnego 8. Kształcić nie tylko w 3. Wysoka jakość 3.3 Poprawa 3.3.3. Modernizacja Zwiększenie 
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z zawodowym. (Patrz Raport 2C 
„Antycypacja dziedzin gospodarki 
turystycznej o największych i 
najmniejszych perspektywach rozwoju, 
a co za tym idzie potrzeb gospodarki 
turystycznej w dziedzinie potencjału 
ludzkiego w podziale K-M”, str. 179). (B)

zakresie podstawowych 
kompetencji, ale również 
podstawy nauk ścisłych, 
języków obcych, 
umiejętności 
wykorzystywania nowych 
technologii, wyrabiania 
umiejętności uczenia się. 
(Patrz Raport 7A 
„Określenie niezbędnych 
działań w sektorze 
turystycznym w kontekście 
organizacji Mistrzostw 
Europy 2012”, str. 45). (B) 
9. Program nauczania w 
szkołach zawodowych 
powinien zawierać więcej 
elementów wiedzy ogólnej. 
(Patrz Raport 7A 
„Określenie niezbędnych 
działań w sektorze 
turystycznym w kontekście 
organizacji Mistrzostw 
Europy 2012”, str. 95). (B) 

 

systemu oświaty jakości 
kształcenia 

treści i metod 
kształcenia 

zdolności 
systemu do 
kształcenia 
zorientowanego 
na efekty 
nauczania i 
uczenia się 

9. Rozwój 
wykształcenia i 
kompetencji w 
regionach 

9.2 
Podniesienie 
atrakcyjności i 
jakości 
szkolnictwa 
zawodowego  

- Wzmocnienie 
atrakcyjności i 
podniesienie 
jakości 
oferty 
edukacyjnej 
szkół i placówek 
oświatowych 
prowadzących 
kształcenie 
zawodowe (z 
wyłączeniem 
kształcenia osób 
dorosłych) 
służące 
podniesieniu 
zdolności 
uczniów do 
przyszłego 
zatrudnienia. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
 
* rekomendacje z analiz i raportów nr 2 - 7 w projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012” 
POKL.08.01.04-02-001/09” 
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Tabela 2. Prognozowany harmonogram wdrażania rekomendacji z analiz i raportów nr 2 - 7 w projekcie POKL ”Ocena szans 
rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09” 

Okres wdrożenia rekomendacji/wniosku Numer rekomendacji 
 

Numer wniosku  
 

 
Ogółem  

 
Kategoria A: 
Postulowane pilne wdrożenie i sfinansowanie w latach 2011-2012 1,4,5,6,7 1,3,5,6,9,10,11,12,13,19,20 16 działań 

Kategoria B: 
Postulowane wdrożenie i finansowanie w perspektywie 2-3 letniej 3,8,9,11,12,13,14 2,4,8,14,15,17 13 działań 

Kategoria C: 
Realizacja w dłuższej perspektywie czasowej po pozyskaniu źródeł 
finansowania 

2,10 7,16,18 5 działań 

 
Razem 

 
14 rekomendacji 

 
20 wniosków 

 
 

34 działania 
 

 
Źródło. Opracowanie własne.
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2. Kierunki i modele oraz zasady dofinansowania szkolenia kadr 
turystycznych ze środków POKL z uwzględnieniem możliwości 
stworzenia odrębnego, nowego priorytetu lub działania  
 

Ze względu na zidentyfikowane kluczowe znaczenie systemu kształcenia kadr  

dla rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej, w opinii autorów raportu, 

niezbędnym jest stworzenie specjalnych i ukierunkowanych źródeł finansowania 

szkolenia kadr turystycznych, w tym stworzenie dla branży turystycznej odrębnego 

Priorytetu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub schematu dotacji  

ze środków UE, w PO Kapitał Ludzki w poddziałaniu 8.1.1 POKL. 

W celu stworzenie specjalnych i ukierunkowanych źródeł finansowania szkolenia 

kadr turystycznych proponuje się stworzenie odrębnego Priorytetu POKL pn. Kadry 

turystyki, w zakresie rozwoju wykwalifikowanych kadr turystycznych i około 

turystycznych z uwzględnieniem kierunków rozwoju kadr w turystyce dla regionalnej 

gospodarki z uwzględnieniem zidentyfikowanych potrzeb.  

W celu szkolenia kadr turystycznych należy zwiększać kompetencje kadr 

turystycznych w takich aspektach nauczania jak: zarządzanie, marketingu, rozwoju 

zasobów ludzkich, co jest kluczowym wezwaniem dla rozwoju gospodarczego 

turystyki.  

Szczególnej uwagi i wyraźnego wsparcia wymagają takie działania jak:  

Po pierwsze: działania ukierunkowane na podnoszenie wiedzy i umiejętności  

w praktycznych aspektach turystycznych, które maja na celu lepsze przystosowanie 

się do zmian zachodzących na rynku pracy oraz opracowanie takich działań  

i instrumentów szybkiego reagowania w przypadku zachodzących zamian  

w gospodarce turystycznej.  

Po drugie, istotnym jest fakt szkolenia stacjonarnego kadr turystycznych  

z wykorzystaniem e-lerningu, jak również szkolenia kadr turystycznych (na szczeblu 

lokalnym, jak i centralnym) w ramach podstawowego nauczania typu MBA (szkolenia 

liderów, ekspertów i menadżerów dla turystyki). 
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Procesy ciągłej zmiany i adaptacji w turystyce wymuszają ciągłe podnoszenie 

wiedzy i umiejętności pracowników, a także zmiany ich kwalifikacji. Poprzez rosnące 

zainteresowanie podnoszeniem kompetencji i umiejętności przez pracowników 

sektora turystycznego, istotnym jest fakt zwiększenia zapotrzebowania na szkolenia 

kadr turystycznych. Rozwój gospodarki turystycznej oraz konkurencja wymusza 

podnoszenie kompetencji poprzez coraz to lepsze świadczenie usług w turystyce. 

Nowoczesne kadry turystyki powinny skupić się na inwestowaniu w zasoby ludzkie 

oraz działania ukierunkowane na rozwój zawodowy.  

Poniżej przedstawiono autorską propozycję utworzenia odrębnego Priorytetu  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Kadry turystyki, który po 

stworzeniu byłby głównym źródłem finansowania zmian w systemie edukacji 

turystycznej w regionie i służył podnoszeniu jakości kadr regionalnej gospodarki 

turystycznej (Tab. 3, Ryc. 1). 

 

Tabela 3. Zestawienie obszarów wsparcia oraz kierunków w szkoleniu kadr 
turystycznych na Dolnym Śląsku ze środków PO Kapitał Ludzki w ramach nowego 
Priorytetu. 

Priorytet Kadry turystyki 

Cel: 
Rozwój 
kierunków 
szkolenia kadr 
turystycznych 

Obszar wsparcia: 
- Kadry LOT-y/NGO, 
 
- Kadry IT, 
 
- Uczelnie wyższe, 
szkoły średnie, 
policealne, 
 
- Uczelnie 
turystyczne, 
 
- Przedsiębiorcy z 
branży turystycznej, 
 
- Zasoby ludzkie 
branży turystycznej i  
okołoturystycznej, 
 
- Podmioty około 
turystyczne (np. 
przewoźnicy), 
 

Uzasadnienie: 
Działania powinny być ukierunkowane na przygotowanie 
profesjonalnych kadr w turystyce, niezbędnych 
do obsługi nowych produktów turystycznych, 
instytucji, obiektów turystycznych czy atrakcji.  
W ramach działań przewiduje się wsparcie w postaci 
ogólnego i specjalistycznego szkolenia wraz z 
doradztwem związanym ze szkoleniami kadr 
zarządzających i pracowników przedsiębiorstw 
turystycznych i okołoturystycznych oraz innych osób 
fizycznych w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji 
potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji 
pracy, elastycznych form pracy, wykorzystania 
w prowadzonej działalności technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, zarządzania kapitałem ludzkim, 
planowania strategicznego oraz nowoczesnego 
marketingu i PR, zdobywania nowych typów kwalifikacji 
i uprawnień pro zawodowych w gospodarce turystycznej 
regionu.  
Działania skupiać się będą głownie na przygotowanie 
zawodowe oraz podnoszenie i nabywanie konkretnych 
umiejętności przydatnych w gospodarce turystycznej 
regionu (np. poprzez szkolenie pracowników 
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- Zasoby ludzkie 
rynku pracy 
(gospodarka 
turystyczna), 
 
- PUP-y, WUP-y. 
 

konkretnych zawodów turystycznych czy szkolenia 
specjalistów w zakresie obsługi niszowych segmentów 
rynku turystycznego np. ekoturystyki, przygodowej, 
militarnej itp., jak również edukacja poprzez turystykę 
przyszłej kadry turystyki - młodzież szkolna). Programy 
wsparcia i kształcenia powinny być skorelowane 
i zbieżne z potrzebami przyszłej jak mi bieżącej kadry 
turystycznej z potrzebami rynku gospodarki turystycznej 
regionu.  
Według autorów jednym z założeń priorytetu powinno 
być ustawiczne kształcenie kadr turystycznych poprzez 
system szkoleń, doradztwo, podnoszenie jakości kadr 
gospodarki turystycznej poprzez dokształcanie, wymianę 
doświadczeń, praktyki itp. 
Projekt jest zgodny merytorycznie z rekomendacjami 
i wnioskami (obligatoryjne kryterium strategiczne) 
wskazanymi w raportach od 2 do 7 realizowanych 
w projekcie POKL ”Ocena szans rozwojowych 
w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw 
Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09”. 

Ostateczny, szczegółowy opis nowego Priorytetu POKL powinien być ostatecznie przygotowany 
przez powołany formalnie przez Samorząd Województwa zespół ekspertów turystycznych (np. osoby 
z listy UMWD - RPO w działaniu 6 lub z listy ekspertów MRR w sferze turystyki) z uwzględnieniem 
zdiagnozowanych trendów i tendencji w systemie edukacji kadr turystycznych.  
 

Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie wzorca formalnego dokumentu „SZCZEGÓŁOWY OPIS 
PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013”. 
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Rysunek 1. Autorski schemat Priorytetu POKL pn. Kadry turystyki dla kierunków  
w szkoleniu kadr turystycznych na Dolnym Śląsku ze środków PO Kapitał Ludzki. 

 
 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Rozwój nowoczesnych kadr dla turystyki powinien dążyć do podnoszenia wiedzy  

i umiejętności poprzez inwestowanie w zasoby ludzkie oraz działania ukierunkowane 

Cel priorytetu: Rozwój zawodowych kadr 
turystyki na Dolnym Śląsku

Cel operacyjny: Kształtowanie 
nowoczesnych kadr na potrzeby obsługi 

ruchu turystycznego

Działania: 
- szkolenia z zakresu 

praktycznych aspektów  dla 
potrzeb gospodarki turystycznej 

regionu
- podnoszenie praktycznych 
umiejętności  poprzez rozwój 

zawodów turystycznych
- rozwój i dostęp do praktyk i 
staży w obrębie gospodarki 

turystycznej
- kształcenie poprzez szkolenia 

językowe
- kształcenie poprzez rozwój 

staży zawodowych 
- wdrażanie systemu szkoleń we 

współpracy z instytucjami, 
uczelniami, pracodawcami itp.

- kształtowanie postaw przyszłej 
kadry dla turystyki

- doradztwo ukierunkowane na 
przygotowanie profesjonalnych 

kadr w turystyce

Cel operacyjny: Rozwój i edukacja 
poprzez turystykę

Działania: 
- kształtowanie przyszłych 
postaw wśród młodzieży 
(przyszłe kadry turystyki)

- szkolenia i praktyki zawodowe 
absolwentów szkół w zakresie 

turystyki
- dokształcanie poprzez dostęp 
do wiedzy z zakresu tyurystyki  

(zarówno dla dzieci i młodzieży)
- rozwój programów 

edukacyjnych w szkołach 
(poprzez kształcenie i postawy 

proturystyczne)
- rozwój systemu zajęć 

lekcyjnych w zakresie wiedzy o 
turystyce regionu

- rozwój edukacyjny młodzieży 
poprzez  system szkoleń i 
działań stypendialnych dla 

najzdolniejszych
- podnoszenie kwalifikacji 

poprzez praktyki zawodowe dla 
kształcącej się kadry gospodarki 

turystycznej regionu
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na rozwój zawodowy. W ramach nowego Priorytetu autorzy proponują działania 

ukierunkowane na: 

• wprowadzenie systemu szkoleń poprzez doskonalenie kadr w turystyce, 

• opracowanie standardów efektywnego dokształcania, 

• szkolenie specjalistów dla gospodarki turystycznej, 

• opracowanie efektywnych standardów w zakresie jakości szkoleń, „dobre 

praktyki” (rozwój współpracy pomiędzy uczelniami oraz firmami szkolącymi 

w zakresie turystyki), 

• praktyczne uczenie zawodów turystycznych, poprzez system szkoleń 

indywidualnych jak i specjalistycznych, staży zawodowych, praktycznych 

zająć podnoszących umiejętności zawodowe istotne z punktu widzenia 

rozwoju gospodarki turystycznej, 

• kształcenie poprzez naukę ginących (niszowych) zawodów istotnych  

dla rozwoju produktów turystycznych (np. myślistwo, organizacja polowań), 

• szkolenia w zakresie wdrażania produktów turystycznych np. poprzez 

cykliczne szkolenie kadr LOT-ów, punktów IT, organizacji i instytucji 

zajmujących się rozwojem turystyki, 

• szkolenia dotyczące obsługi produktów niszowych, specjalistycznych, 

sieciowych np. przewodnicy (wędkarscy, paintballu, rajdów- sportów 

ekstremalnych), 

• szkolenia dla kadry menadżerskiej pracowników sektora turystycznego, 

• szkolenia i kursy dokształcające kadry dydaktyczne uczelni kształcących  

w zakresie turystyki, 

• rozwój procesów stypendialnych dla najzdolniejszych oraz kształcących  

się w obszarze turystyki, 

• rozwój zawodowy przyszłych przedsiębiorców zamierzających otworzyć 

własna działalność gospodarczą w obszarze turystyki poprzez pakiety 

szkoleń, narzędzia i dostęp do wiedzy, 

• szkolenia bezrobotnych pracujących w branży turystycznej i około 

turystycznej dla turystyki. 
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W poniższej Tabeli (Tab.4) przedstawiono autorską propozycję planu działania 

dla nowego Priorytetu pn. Kadry turystyki7 dla kierunków w szkoleniu kadr 

turystycznych na Dolnym Śląsku ze środków PO Kapitał Ludzki. 

 

Tabela 4. Plan działania dla nowego Priorytetu pn. Kadry turystyki dla kierunków  
w szkoleniu kadr turystycznych na Dolnym Śląsku ze środków PO Kapitał Ludzki 

Nazwa programu 
operacyjnego 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Nazwa i numer priorytetu  Priorytet X Kadry turystyki 
Nazwa Funduszu Europejski Fundusz Społeczny 
Instytucja Zarządzająca Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego - 

Departament Zarządzania Europejskim Funduszem 
Społecznym 

Instytucja Pośrednicząca Instytucja wskazana przez samorząd województwa 
Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych 
 

Forma pomocy Pomoc bezzwrotna 
Instytucja Wdrażająca 
(Instytucja Pośrednicząca II 
stopnia) 

Instytucja wskazana przez samorząd województwa 
 

Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów 
 

Instytucja wskazana przez samorząd województwa 
 

Nazwa i numer działania Działanie 10.1 Kształtowanie przyszłych kadr na potrzeby obsługi 
ruchu turystycznego  
Działanie 10.2 Rozwój i edukacja poprzez turystykę  

Cel i uzasadnienie działania Rozwój kierunków szkolenia kadr turystycznych poprzez 
podniesienie i doskonalenie kwalifikacji oraz umiejętności osób 
pracujących dla potrzeb gospodarki turystycznej 

 Uzasadnienie: 
Działania powinny być ukierunkowane na przygotowanie 
profesjonalnych kadr w turystyce, niezbędnych do obsługi nowych 
produktów turystycznych, instytucji, obiektów turystycznych czy 
atrakcji. W ramach działań przewiduje się wsparcie w postaci 
ogólnego i specjalistycznego szkolenia wraz z doradztwem 
związanym ze szkoleniami kadr zarządzających i pracowników 
przedsiębiorstw turystycznych i około turystycznych, instytucji 
turystycznych, uczelni oraz innych osób fizycznych w zakresie 
m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji 
pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, 
wykorzystania w prowadzonej działalności technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, zarządzania kapitałem 
ludzkim, planowania strategicznego oraz nowoczesnego 
marketingu i PR, zdobywania nowych typów kwalifikacji 

                                            
7 Autorzy proponują rozpatrzenie wdrożenia proponowanych zmian w szczególności przy zbliżającej  
się perspektywy finansowania w okresie 2014-2020. 
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i uprawnień pro zawodowych w gospodarce turystycznej regionu.  
Projekt jest zgodny merytorycznie z rekomendacjami 
i wnioskami (obligatoryjne kryterium strategiczne) wskazanymi w 
raportach od 2 do 7 realizowanych w projekcie POKL ”Ocena 
szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście 
Mistrzostw Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09”. 

Proponowana alokacja 
finansowa na działanie* 

69 000 000 euro 

Wkład ze środków unijnych 58 650 000 euro 
Wkład ze środków publicznych 
krajowych 

10 350 000 euro 

Udział środków UE w 
wydatkach 
kwalifikowanych stanowiących 
podstawę certyfikacji na 
poziomie projektu, tj. w 
publicznych wydatkach 
kwalifikowalnych (%) 

85% 

Wskaźniki realizacji dziania Liczba osób przeszkolonych w obszarze turystyki 
Typy realizacji operacji - ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane 

ze szkoleniami dla kadr turystycznych, zarządzających i 
pracowników przedsiębiorstw turystycznych i około turystycznych, 
instytucji turystycznych, uczelni oraz innych osób fizycznych w 
zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie 
kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form 
pracy, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, zarządzania kapitałem 
ludzkim, planowania strategicznego oraz nowoczesnego 
marketingu i PR, zdobywania nowych typów kwalifikacji 
i uprawnień pro zawodowych w gospodarce turystycznej regionu, 
- doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), 
w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, 
zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości przydatnymi w 
branży turystycznej, 
- szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe skierowane do 
dorosłych osób zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem 
lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności 
dla osób zatrudnionych w branży turystycznej o niskich lub 
zdezaktualizowanych kwalifikacjach.  

Typ beneficjenta - Kadry LOT-y/NGO, 
- Kadry IT, 
- Uczelnie wyższe, szkoły średnie, policealne, 
- Uczelnie turystyczne, 
- Przedsiębiorcy z branży turystycznej, 
- Zasoby ludzkie branży turystycznej i okołoturystycznej, 
- Podmioty około turystyczne (np. przewoźnicy), 
- Zasoby ludzkie rynku pracy (gospodarka turystyczna), 
- PUP-y, WUP-y. 

Szczegółowe kryteria wyboru 
projektodawców 

Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro 
projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną 
prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) 
na terenie województwa dolnośląskiego z możliwością 
udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz 
zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego 
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kontaktu z kadrą projektu. 
Projektodawca w ramach Priorytetu składa nie więcej niż jeden 
wniosek w ramach konkursu. 
Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy. 
Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru 
województwa dolnośląskiego (w przypadku osób fizycznych uczą 
się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 
dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w 
przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 
organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego). 
Projekt jest zgodny merytorycznie z rekomendacjami i wnioskami 
(obligatoryjne kryterium strategiczne) wskazanymi w raportach od 
2 do 7 realizowanych w projekcie POKL ”Ocena szans 
rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw 
Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09”. 

Ostateczny, szczegółowy opis nowego Priorytetu POKL powinien być skonsultowany przez powołany 
formalnie przez Samorząd Województwa zespół ekspertów turystycznych (np. osoby z listy UMWD - 
RPO w działaniu 6 lub z listy ekspertów MRR w sferze turystyki) z uwzględnieniem zdiagnozowanych 
trendów i tendencji w systemie edukacji kadr turystycznych. 
 
Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie wzorca formalnego dokumentu „SZCZEGÓŁOWY OPIS 
PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013”. 
 
*Alokacja przewidziana na Dolny Śląsk. 

 

W poniższej tabeli (Tab.5) przedstawiono autorską propozycję planu działania  

dla poddziałania 8.1.1. nowy schemat F8, który po wdrożeniu byłby głównym źródłem 

finansowania zmian w systemie edukacji turystycznej w regionie i służył podnoszeniu 

jakości kadr regionalnej gospodarki turystycznej. 

 

Tabela 5. Projekt nowego schematu finansowania szkolenia kadr turystycznych  
na Dolnym Śląsku ze środków PO Kapitał Ludzki, poddziałania 8.1.1., schemat F. 

Typ konkursu: zamknięty Planowany numer konkursu  8.1.1/F/119 

Typ/typy projektów 
(operacji) 
przewidziane do 
realizacji w ramach 
konkursu 

1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane 
ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników 
przedsiębiorstw turystycznych i okołoturystycznych oraz 
innych osób fizycznych w zakresie m.in.: zarządzania, 
identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, 
organizacji pracy, elastycznych form pracy, wykorzystania w 
prowadzonej działalności technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych, zarządzania kapitałem ludzki, planowania 
strategicznego oraz nowoczesnego marketingu i PR, 
zdobywania nowych typów kwalifikacji i uprawnień pro 
zawodowych w gospodarce turystycznej regionu; 

                                            
8 W obecnej chwili (2011r.) poddziałanie 8.1.1. POKL podzielone jest na 5 schematów od A do E. 
9 Autorzy proponują stałe ponawianie przedmiotowych konkursów w kolejnych latach, w tym 
szczególnie w okresie programowania UE 2014-2020. 
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2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 
(MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów 
i rachunkowości, zarządzania zasobami ludzkimi 
(z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami 
inwestycyjnymi), zarządzania strategicznego, marketingu 
i reklamy oraz PR; 

3. Szkolenia i wsparcie pomostowe w zakresie uruchamiania 
działalności gospodarczej (w dowolnej formie prawnej) w 
zakresie nowych typów kwalifikacji i zawodów  
proturystycznych istotnych dla regionalnej gospodarki 
turystycznej; 

Szczegółowe kryteria wyboru 
projektów 

Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro 
projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną 
prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 
terenie województwa dolnośląskiego z możliwością udostępnienia 
pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające 
uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą 
projektu. 
Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek w ramach 
danego konkursu. 
Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy (36 miesięcy 
dla projektów typu 3). 
Ograniczony do 2 lat czas realizacji projektu pozwoli 
beneficjentom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia, co 
wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczanie 
finansowe wdrażanych projektów. Wydłużenie do 3 lat realizacji 
projektów kategorii 3 jest konieczne dla umożliwienia wykazania 
efektywności i trwałości. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku 
o dofinansowanie projektu. 
Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru 
województwa dolnośląskiego (w przypadku osób fizycznych uczą 
się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa 
dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w 
przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 
organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego). 
Projekt jest zgodny merytorycznie z rekomendacjami i wnioskami 
(obligatoryjne kryterium strategiczne) wskazanymi w raportach od 
2 do 7 realizowanych w projekcie POKL ”Ocena szans 
rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw 
Europy 2012” POKL.08.01.04-02-001/09”. 

Ostateczny, szczegółowy opis nowego Priorytetu POKL powinien być skonsultowany przez powołany 
formalnie przez Samorząd Województwa zespół ekspertów turystycznych (np. osoby z listy UMWD - 
RPO w działaniu 6 lub z listy ekspertów MRR w sferze turystyki) z uwzględnieniem zdiagnozowanych 
trendów i tendencji w systemie edukacji kadr turystycznych. 
 
Źródło: Opracowanie autorskie na podstawie wzorca formalnego dokumentu „INFORMACJA DLA 
BENEFICJENTÓW Plan działania na rok 2011. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI”. 
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3. Finansowanie koncepcji regionalnego systemu szkolenia 
stacjonarnego kadr turystycznych z wykorzystaniem e-learningu – 
platformy e-learningowe i systemy wideokonferencji 

 

W nowoczesnych gospodarkach turystycznych, opartych na wiedzy i technologii, 

istnieje potrzeba i konieczność stałego kształcenia kadr. Tradycyjne (czasochłonne  

i mało elastyczne) formy szkolenia utrudniają upowszechnianie wiedzy, ograniczają 

szanse na szeroki zasięg oddziaływania.  

Wykorzystanie w edukacji turystycznej systemów e-laerningowych  

i wideokonferencyjnych jest potrzeba chwili, a jednocześnie wyzwaniem dla 

wszystkich instytucji publicznych oraz prywatnych w regionalnej gospodarce 

turystycznej. 

Poza problemami natury technicznej i technologicznej w zakresie budowy 

regionalnego systemu szkolenia e-lerningowego10, jednym z istotnych elementów jest 

wskazania możliwych źródeł finansowania.  

Poniżej przedstawiono przykładowe źródła finansowania koncepcji regionalnego 

systemu szkolenia kadr turystycznych, które stymulowałyby podnoszenie jakości 

kadr regionalnej gospodarki turystycznej z wykorzystaniem e-learningu – platform  

e-learningowych i systemów wideokonferencji (Tab. 7, Ryc. 2). 

 

 

 

 

 
                                            

10 Na regionalnym rynku istnieją jednostkowe opracowania technologiczne i wdrożone systemy  
e-learningowe czy wideokonferencyjne, w tym już wykorzystywane w edukacji sektora turystyki, np. 
projekty wykonane przez firmę BKK K.Wołowski i M.Waraksa s.j, dla: 
1. Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu - projekt dotowany z POKL 4.1.1 MNiSW - 

„Odpowiadamy na wyzwanie nowych rynków - innowacyjna edukacja menedżerska” - 
http://www.iem.handlowa.eu/ 

2. Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej - platforma e-learningowa wykorzystana w projekcie 
szkolenia dotowanego z POKL „Kursu teleinformatora turystycznego z certyfikatem pracownika 
call center dla osób niepełnosprawnych ” - http://www.teleinformator.com.pl/ 
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Rysunek 2. Partnerzy systemu e-learningowego kształcenia kadr turystyki na Dolnym 
Śląsku.  

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Platforma będzie wspierała proces nauczania/uczenia się (w formule 

zorganizowanej lub jako samokształcenie) oraz umożliwi wymianę informacji, 

doświadczeń i materiałów edukacyjnych usprawniając współpracę kadry turystycznej 

Dolnego Śląsk (swoistej E-Biblioteki wiedzy turystycznej). 
 

 

 

 

 

Odbiorcy usług: - kadry LOT-y/NGO, kadry IT,
- przedsiębiorcy z branży turystycznej,

- zasoby ludzkie branży turystycznej i okołoturystycznej,
-podmioty około turystyczne (np. przewoźnicy),

- zasoby ludzkie rynku pracy (gospodarka turystyczna)
- uczniowie i studenci kierunków turystycznych

- pracownicy sektora zarządzania publicznego i samorządowego d/s turystyki

Regionalny system e-learningowy
(platformy tematyczne szkolenia kadr dla danego sektora gospodraki  i tematyczne 

systemy wideokonferencyjne)

Usługodawcy: uczelnie wyższe, organizacje porzarządowe, instytucje szkolące, 
PUP-y, WUP-y, szkolenia prowadzone przez jst dla kadr własnych   

Zespół Koordynacyjny
Skład:Przedstawiciele UMWD, wojewody, kuratorium, DOT, podmioty prywatne z 
rekomendacji DIT, eksperci z zakresu turystyki (np. z listy ekspertów RPO, POKL, 

EWT, MRR), przedstawiciele DWUP DIT oraz wybranych orgaznizacji turystycznych 
np. DOT, LOT, LGD, przedstwiciele świata nauki zajmujący się problematyką 

zarządania kadrami, kapiatłem ludzkim czy wiedzą
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Tabela 6. Harmonogram wdrażania systemu e-learningowego na Dolnym Śląsku. 

Zadanie Termin realizacji 
Spotkania robocze określające potrzeby 
wdrażania systemu e – learningowego w ramach 
Zespołu Koordynacyjnego 

Początek II kwartału 2012r. 

Analiza oferowanych przez uczelnie, szkoły, 
instytucie szkoleniowe kierunków szkolenia III kwartał 2012r. 

Przedstawienie propozycji systemu edukacji kadr 
turystycznych w regionie w ramach systemu  e – 
learningowego 

IV kwartał 2012r. 

Ocena stanu przygotowania kadr turystycznych 
odnośnie wdrażania szkoleń e – learningowych IV kwartał 2012r. 

Wdrażanie szkoleń (szczególnie wśród kadry 
turystycznych regionu) I kwartał 2013r. 

Przedstawienie propozycji scalania systemu 
edukacji kadr turystycznych w regionie w ramach 
systemu e – learningowego 

II kwartał 2013r. 

Przedstawienie obszarów (szkoleń) dla alokacji 
środków finansowych w ramach nowej 
perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020 

II kwartał 2013r. 

 
Źródło: Opracowanie własne.  

 

Budowa systemu e-learningowego jest przedsięwzięciem złożonym, wiążącym  

się z jednej strony z kosztami, które determinują rozwój wirtualnej edukacji,  

a także z samym środowiskiem informatycznym, którego zadaniem jest zarządzanie  

i administrowanie działaniami związanymi ze szkoleniami. Z punktu widzenia 

potrzeby stworzenia systemu e-learningowego, należy posłużyć się modelem 

uwzględniającym trzy podstawowe rodzaje jego funkcjonalności: 

• zawartość, która obejmuje tworzenie materiałów szkolenia elektronicznego 

(z wykorzystaniem narzędzi wbudowanych w system, jak i materiałów 

importowanych z wykorzystaniem różnorodnych formatów), 

• komunikację: e-mail, listy dyskusyjne, chat-y, biuletyny wspomagające 

wymianę informacji, wideokonferencje, prowadzenie kontroli postępów  

w szkoleniu i procesu zaliczenia szkoleń z udziałem trenerów), 

• zarządzanie, które umożliwia administrowanie procesami oraz śledzenie 

postępów.11  

                                            
11 Z. Zielinski Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle, Wyższa Szkoła Handlowa im. 
Bolesława Markowskiego w Kielcach, artykuł ze strony internetowej 
http://www.sceno.edu.pl/print_content.php?dsid=&cms_id=1024&ctr=c&tr=&lang=pl. 
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Efektywność administrowania systemem e-learning zależy w dużym stopniu  

od zdolności platformy do wymiany danych z innymi systemami eksploatowanymi  

w systemie.12 

Rysunek 3. Model funkcjonalności platformy e-learning. 

 

 
 

Źródło: http://www.sceno.edu.pl/print_content.php?dsid=&cms_id=1024&ctr=c&tr=&lang=pl. 

Autorzy proponują rozwiązanie, które umożliwia uwzględnienie w ramach 

wirtualnej platformy edukacji schemat systemu e – learningowego w ramach modelu 

funkcjonalności systemu klasy LCMS (Learning Content Management System). 

Systemy takie umożliwiają przechowywanie i publikowanie oferowanych treści 

dydaktycznej oraz zarządzanie nimi w postaci multimedialnych kursów (moduł CMS 

– Course Management System), organizowanie procesu dydaktycznego, a także  

kontrolowanie postępów, zapisywanie na kursy i kontrolowanie dostępu do nich  

oraz dostarczają rozbudowane mechanizmy raportowania (moduł LMS – Learning 

Management System). Ważną cecha systemów tej klasy w tym zakresie jest ich 

budowa, dzięki czemu mogą one odpowiadać na indywidualne potrzeby autorów 

                                            
12 Tamże. 
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treści dydaktycznej, oraz osób korzystających z systemu. Systemy te dostarczają 

także zestawu narzędzi umożliwiających komunikacje uczestnikom szkolenia.13 

 

Rysunek 4. Schemat funkcjonalny systemu LCMS. 

 
 

Źródło: http://www.sceno.edu.pl/print_content.php?dsid=&cms_id=1024&ctr=c&tr=&lang=pl na 
podstawie M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2005. 
 
 

 

 

 

 

                                            
13 Tamże. 
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Tabela 7. Przykładowe źródła finansowania koncepcji dolnośląskiego - regionalnego 
systemu szkolenia stacjonarnego kadr turystycznych, które stymulowałyby 
podnoszenie jakości kadr regionalnej gospodarki turystycznej z wykorzystaniem  
e-learningu – platform e-learningowych i systemów wideokonferencji. 

                                            
14 Patrz szerzej http://www.umwd.dolnyslask.pl/edolnyslask/projekt/. Projekt e-DolnySlask. Istotą 
realizacji projektu jest wykonanie regionalnego portalu internetowego. Całość będzie stanowić 
Regionalną Platformę Informacyjną, agregującą w jednym serwisie internetowym aktualne i w sposób 
możliwie kompletny, informacje o Dolnym Śląsku. Platforma, jako narzędzie, ma zapewnić skuteczny 
sposób promocji województwa, ale także ma spełniać funkcje utylitarne - edukacyjne oraz 
informacyjne. 5 e-Modułów: e-administracja, e-learning, e-edukacja, e-region, e-sensor. 

Systemy e-learningowe  
(charakterystyka) Potencjalne źródło finansowania 

Rozwoju szeroko rozumianej regionalnej i 
lokalnej infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego. Realizacja tego priorytetu ma 
zapewnić mieszkańcom Dolnego Śląska oraz 
podmiotom gospodarczym większą 
dostępność do Internetu, a tym samym do 
informacji i e-usług, przede wszystkim na 
obszarach wiejskich i małych miast. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego Priorytet II Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego na Dolnym Śląsku(„Społeczeństwo 
informacyjne”) Działanie 2.2 Rozwój usług 
elektronicznych.14 

Projekty mające na celu świadczenie usług 
drogą elektroniczną (usług cyfrowych), w tym 
wytworzenie produktów cyfrowych 
niezbędnych do świadczenia tych usług. 
Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do 
wsparcia projektu jest wytworzenie, 
świadczenie i aktualizacja usług cyfrowych. 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne - 
zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 
8.1 Wspieranie działalności gospodarczej 
w dziedzinie gospodarki elektronicznej. 

Wsparcie w ramach tego Podziałania będzie 
ukierunkowane na podniesienie jakości 
kształcenia na poziomie wyższym poprzez 
realizację programów rozwoju uczelni. 
Programy rozwojowe uczelni będą umożliwiać 
podniesienie jakości oferowanych przez nie 
usług edukacyjnych poprzez m.in. otwieranie 
nowych kierunków studiów lub specjalności na 
istniejących kierunkach oraz realizację studiów 
podyplomowych. Szczególnie istotnym 
elementem programów rozwojowych uczelni 
będzie dostosowywanie kształcenia do 
potrzeb rynku pracy i uwarunkowań 
gospodarczych. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego PO 
Kapitał Ludzki Priorytet: IV Szkolnictwo wyższe 
i nauka Działanie: 4.1 Wzmocnienie i rozwój 
potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie 
liczby absolwentów kierunków o kluczowym 
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy 
Poddziałanie: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału 
dydaktycznego uczelni. 
 

Zadania będą realizowane m.in. poprzez 
organizację różnych form edukacji kadr np. 
warsztatów, seminariów, konferencji, szkoleń 
w zakresie: bezpośredniej obsługi klienta w 
turystyce ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, kadr hotelarskich i 
gastronomicznych pod kątem innowacyjnych 
technik obsługi klienta. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament 
Turystyki Konkurs na realizację zadań publicznych z 
zakresu turystyki na rok 2012 Rozwój zasobów 
ludzkich poprzez kształcenie kadr dla turystyki oraz 
szkolenie i doskonalenie kadr zawodowych 
i społecznych. 
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Źródło: Opracowanie własne.  
 

Rozwój e-turystyki na Dolnym Śląsku realizowany jest  w  ramach projektu 

„Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska 

„e-DolnySlask”. Założeniem projektu jest stworzenie nowoczesnego portalu 

informacyjnego (platformy)  o  Województwie Dolnośląskim. Zadaniem tworzonej 

platformy będzie dostarczanie różnego rodzaju, kompletnych, pełnych  i  stale 

aktualizowanych informacji w sferze turystyki i  inwestycji, które dotyczą regionu. 

Portal ma służyć mieszkańcom województwa, Jednostkom Samorządu 

Podnoszenie i dostosowanie do wymogów
gospodarki opartej na wiedzy kwalifikacji
pracowników i przedsiębiorców.  Konieczne 
jest zwiększenie dostępności i dopasowania 
szkoleń do potrzeb przedsiębiorstw, także 
poprzez zastosowanie szkoleń e-
learningowych i mieszanych (blended 
learning). Wpłynie to pozytywnie na 
wykorzystywanie nowych technologii w 
przedsiębiorstwach, co jest zgodne z trendami 
gospodarczymi, jak i z założeniami Strategii 
Lizbońskiej. Typ realizowanych operacji 
(projektów)  to m.in. projekty o charakterze 
analityczno-badawczym, 
promocyjnym, szkoleniowym i doradczym w 
zakresie m.in. nowych form kształcenia 
pracowników, w tym e-learningu oraz szkoleń 
typu blended learning (szkolenia mieszane 
/hybrydowe), - szkoleń e-learningowych. 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: II Rozwój 
zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego 
przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób 
pracujących Działanie 2.1.: Rozwój kadr 
nowoczesnej gospodarki,  Poddziałanie 2.1.3 
Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania 
zdolności adaptacyjnych pracowników 
i przedsiębiorstw – projekty systemowe. 
 

Projekty e-learningowe można realizować w 
ramach projektów transferu innowacji 
(Transfer of Innovation), Przedmiotem 
transferu mogą być przykładowo metodologie, 
programy nauczania, moduły szkoleniowe, 
materiały do nauki języków obcych 
ukierunkowane zawodowo. Stosowanie 
nowoczesnych technologii, w tym narzędzi e-
learningowych, jest elementem zdecydowanej 
większości tego typu projektów. 

Program Leonardo Da Vinci 

W ramach działania 9.2 POKL m.in. 
realizowane  są projekty mające m.in. 
wdrożenie nowych, innowacyjnych form 
nauczania i oceniania cechujących się wyższą 
skutecznością niż formy tradycyjne. 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

W ramach działania 9.3 POKL m.in. 
realizowane mogą być projekty w zakresie  
rozwoju innowacyjnych form kształcenia 
ustawicznego, w tym również w formie e-
learningu. 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
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Terytorialnego, jak również pozarządowym jednostkom organizacyjnym,  a także 

turystom. Istotą realizacji projektu jest stworzenie regionalnego portalu internetowego 

dla Województwa Dolnośląskiego  w  ramach, którego założono wdrożenie 

wyspecjalizowanych aplikacji w ramach pięciu e – Modułów: e-administracja,  

e-learning, e-edukacja, e-region - w  ramach aplikacji  ma powstać podobszar   

o  tematyce: e-turystyka15 oraz moduł e-sensor. Obecnie Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego jest na etapie pozyskiwania wiedzy na temat 

najlepszych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych, możliwych do 

zastosowania w projektowaniu Platformy e-DolnySlask. Realizacja projektu jest 

obecnie na etapie prac nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej.16 

Zakończenie projektu planuje się na koniec 2013 roku.17  

Swoistym wzorcem działania jest projekt szkoleniowy Polskiej Organizacji 

Turystycznej przez Internet pn. „Transfer wiedzy – e-learning”. W ramach działań 

utworzona został platforma szkoleniowa, której zadaniem jest promocja wiedzy  

o atrakcjach turystycznych Polski oraz wiedzy z zakresu marketingu. Realizacja 

projektu finansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.3 Promujmy 

Polskę Razem, Komponent „C”.18 

Poniżej przedstawiono przykładowe moduły do logowania się na szkolenie  

e-learningowe (RYC 5 i 6). 

 

 

 

 

                                            
15 Obszar zawierający prezentację walorów i atrakcji turystycznych Województwa Dolnośląskiego, 
a także zbiór informacji ważnych dla gości i turystów odwiedzających region, możliwości planowania 
wycieczek, różnego rodzaju tras turystycznych wraz z prezentacją tych informacji na 
mapie w serwisie. 
16 Dokumentacja dotyczy wyłonienia Inżyniera Kontraktu, którego zadaniem będzie przygotowanie 
przetargu na wykonawcę projektu. Wyłonienie Wykonawcy portalu planowane jest na początek 2012 
roku. 
17 Szerzej w Raport 6A „Analiza stanu bieżącego wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych w turystyce”, Stan realizacji i wdrażania koncepcji UMWD E-Dolny Śląsk  
w sferze rozwoju e-turystyki na Dolnym Śląsku, s. 119-131. 
18 Plan działania 2011-2012. Strona internetowa http://www.pot.gov.pl. 
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Rysunek 5. Internetowa platforma Szkoleniowa POLAND TRAVEL SPECJALIST. 

 
Źródło: http://www.specialist.poland.travel/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f 

 

Rysunek 6. Platforma E – Campus. Platforma zdalnego kształcenia na Uniwersytecie 
Łódzkim.  

 
Źródło: http://e-campus.uni.lodz.pl/ 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

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

 

39 
 

Celem funkcjonowania internetowej platformy szkoleniowej 

(www.specialist.poland.travel) jest kompleksowe przekazanie wiedzy związanej  

z promocją Polski, jej atrakcyjnością. Platforma pełni jednocześnie funkcję 

informacyjną, promocyjną i szkoleniową. Działanie ukierunkowane są na 

zagranicznych touroperatorów, pracowników biur podróży oraz agencji, którzy oferują 

przyjazd do Polski, organizacji turystycznych, a także osób indywidualnych i turystów 

planujących pobyt w Polsce. Osoby zainteresowane będą mogły korzystać  

z bezpłatnych kursów wiedzy, bez konieczności wychodzenia z domu, poprzez 

Internet. Po zalogowaniu się w systemie, użytkownicy będą mogli korzystać  

z różnego rodzaju modułów tematycznych w skład, których wchodzą kategorie  

i podkategorie obejmujące kompleksową wiedzę ogólną, a także tematykę związaną 

z wiedzą geograficzną, historyczną i kulturową Polski. Uczestnik po pozytywnym 

zaliczeniu kurs na platformie e-learning otrzymuje certyfikat Polskiej Organizacji 

Turystycznej. Treści zawarte na platformie będą dostępne w języku polskim, 

niemieckim, francuskim oraz angielskim. Jednym z elementów tworzonej platformy 

są cykliczne szkolenia z zakresu marketingu, które są uzupełnieniem już trwających 

regionalnych szkoleń marketingowych19 z zakresu narzędzi promocyjnych  i PR. 

Realizacja szkoleń potrwa do połowy kwietnia 2012 r. Organizowane przez Polską 

Organizację Turystyczną szkolenia mają zostać włączone w przygotowywaną 

platformę e-learningową.20  

W dobie Internetu system wideokonferencji poprzez sieć stał się dogodnym 

sposobem komunikowania. Poprzez komputer podłączony z modemem do sieci 

telefonicznej, użytkownicy mogą swobodnie ze sobą korespondować, wymieniać 

dane oraz informacje, bez potrzeby opuszczania pomieszczenia. Dzięki możliwości 

rozwoju nowoczesnych technologii proces dydaktyczny ewoluuje w kierunku 

komunikacji poprzez sieć.  Najnowszym osiągnięciem w dziedzinie sieciowej 

komunikacji, a zarazem dającym duże możliwości, jest wykorzystanie komputera, 

jako swoistego internetowego wideotelefonu, pozwalającego prowadzić 

                                            
19 Więcej informacji na stronie internetowej szkolenia.pot.ecorys.pl. 
20 POT szkoli o Polsce przez Internet. Dziennik Turystyczny. Strona internetowa 
http://dziennikturystyczny.pl/2011/09/pot-szkoli-o-polsce-przez-internet. 
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wideokonferencje21. Stosując metody wideokonferencji użytkownicy maja możliwość 

wymiany informacji znajdując się w różnych miejscach, jednocześnie prowadząc 

rozmowę w tym samym czasie, z możliwością wzajemnego widzenia i słyszenia się, 

a nawet kooperować w ramach aplikacji komputerowych, pracując jednocześnie nad 

wybranym projektem. Zaletą nowej technologii wideokonferencji jest możliwość 

prowadzenia działań w tym samym czasie nad jednym zadaniem przez osoby 

znajdujące się w różnych miejscach. Jednocześnie system wideokonferencji daje 

zupełnie nowe możliwości w ramach kształcenia, gdzie może być wykorzystany do 

prowadzenia kursów, szkoleń, komunikowania się z ekspertami z różnych dziedzin.22 
 

                                            
21 Wideokonferencja - połączenie telekomunikacyjne umożliwiające jednoczesne przekazywanie w 
czasie rzeczywistym głosu i ruchomych obrazów pomiędzy grupami użytkowników znajdującymi się w 
różnych miejscach. 
22 D. Czekan Systemy wideokonferencyjne jako efektywne narzędzia w edukacji na odległość,  
e-mentor nr 1, luty 2005, strona internetowa http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/ementor8.pdf. 



 
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

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

 

41 
 

Tabela 8. Przykładowe platformy szkolenia kadr w e-learningu.  

Rodzaj kursu Zakres usługi 
 

Zalety kursu Instytucja wdrażająca szkolenia 

Kurs internetowy na 
wychowawcę kolonijnego. 
 
Kurs na kierownika kolonii. 
 
Animatora Czasu Wolnego. 
 
Rezydenta Biur Podróży. 

Cały kurs polega na oglądaniu, 
słuchaniu i zapoznaniu się z lekcjami 
poprzez prezentacje multimedialne, 
filmy dydaktyczne i materiały tekstowe. 
Nie jest to kurs korespondencyjny. 
Najpierw kursant loguje się do platformy 
e-learningowej. Tam znajdują się 
wszystkie materiały. Osoba ma do nich 
wszystkich dostęp od razu po opłaceniu 
kursu. 

Internetowa forma kursu na wychowawcę 
kolonijnego jest wygodniejsza. Nie trzeba 
nigdzie dojeżdżać. Korzystanie z kursu w 
wolnych chwilach i uczenie się w dowolnej 
chwili. Nikt nie narzuca terminów. Osoba 
sama decyduje, kiedy i ile materiału jest w 
stanie przerobić. Kurs oferuję roczny dostęp 
do materiałów, dostęp do najnowszych 
technologii, wiedzę praktyczną - nie 
teoretyczną.  

eWychowawca.pl23 
"Henc i spółka" s.c. Paweł Henc 
ul. Jedności Robotniczej 43b  
67-200 Głogów 
 

Kurs na kierowników 
placówek wypoczynku 
dzieci i młodzieży metodą 
e-learningową (przez 
Internet).24 
 

Kurs składa się z dwóch modułów: 
wykładów i ćwiczeń. Kurs trwa 10 
godzin lekcyjnych w skład, których 
wchodzi 6 godzin wykładów oraz 4 
godziny ćwiczeń. Uczestnik 
musi odsłuchać wykładów. Po każdym 
wykładzie ma obowiązkowo zaliczyć test 
cząstkowy. Moduł wykładów zalicza 
testem podsumowującym. 

Wygodna i szybka forma nauki – przez 
Internet. Możliwość zrobienia kursu w szybki i 
ciekawy sposób. Kurs dostarcza wiele 
informacji, które pomagają w poszerzeniu 
wiedzy. 

Niepubliczna Placówka Kształcenia 
Ustawicznego 
C E N T R U M   E D U K A C J I   
A   G   A  T 
67-200 Głogów, ul. Wiśniowa 26 
 

Kursu dla Pilotów 
Wycieczek25  
 

Szkolenie z zakresu: 
Ogólne zagadnienia dotyczące  turystyki 
w Polsce i na świecie 
Wiedza o Polsce i świecie 
współczesnym 

W ramach szkolenia tematy możliwe do 
realizacji w formie teoretycznego szkolenia 
przez Internet (e-learning). 

POZNAŃSKI TRAVEL Biuro 
Turystyczne 
WROCŁAW, AL. LIPOWEJ 16/1A 
(WEJŚCIE OD UL. SUDECKIEJ) 
 

                                            
23 http://www.ewychowawca.pl/?gclid=CL_Lt4PZz6wCFcyIDgodQxNGqQhttp://www.kursy-proactiv.pl/faq.html 
24 http://www.akademiakierownika.pl/ 
25 http://www.kurspilota.pl/program_kursu_pilotow_wycieczek.html 
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Obsługa ruchu turystycznego 
Geografia turystyczna Polski i Europy 
Historia kultury i sztuki 
Interpretacja dziedzictwa 
Przepisy prawne w turystyce i 
ubezpieczenia turystyczne 
Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona 
zdrowia, higiena w turystyce 
Pilot a grupa 
Szkolenie praktyczne. 

„Szkolenia  j. angielskiego 
dla firm branży turystycznej 
i gastronomicznej"26 

Projekt "Szkolenia języka angielskiego 
dla firm z branży turystycznej i 
gastronomicznej" to 96-cio godzinny 
kurs realizowany w trybie 
stacjonarnym na terenie Dolnego 
Śląska. Szkolenia realizowane są w 
formie zajęć odbywających się 2 razy w 
tygodniu po 2 dwie godziny. 
Harmonogram konkretnego szkolenia 
uzgadniany jest z grupą, aby jak 
najbardziej dostosować się do 
możliwości czasowych uczestników. 
Całość zajęć trwa 24 tygodnie (około 5-6 
miesięcy). 

W ramach kursu zajęcia prowadzone są 
również w systemie e- learningowym 
(pogłębianie wiedzy). 
 E-lekcje e-learningowe dostępne również po 
zakończeniu udziału w projekcie. 

QUEST Sp. z o.o. 
Biuro projektu 
Ul. Sosnowa 36 lok.3 
Bielany Wrocławskie 
55-040 Kobierzyce 

Źródło: Opracowanie własne.

                                            
26 http://euro2.quest.biz.pl/pl/aktualnosci/strony/1 
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4. Możliwości stworzenia i sfinansowania uruchomienia 
samorządowych ośrodków szkolenia kadr turystycznych (lokalnych 
i centralnego) na poziomie podstawowym i typu MBA27 (szkolenia 
liderów, ekspertów menadżerów turystyki) 
 

Współczesna gospodarka i przemysł turystyczny wymagają stałego inwestowania 

w rozwój kadr turystycznych, tak aby sprostać narastającej konkurencyjności  

na rynku oferowanych usług i produktów turystycznych, a także w sferze promocji 

potencjału turystycznego. Jednym z kierunków oczekiwanych zmian jest 

podejmowaniem działań w celu integracji systemu edukacji turystycznej  

i jednocześnie podnoszenia jakości. 

W niniejszym raporcie autorzy, proponują dokonanie zmiany w organizacji 

systemu kształcenia kadr turystycznych poprzez stworzenie struktury28 skupiającej 

jednostki prowadzące: szkoły zawodowe, technika 4 – letnie, licea ogólnokształcące 

oraz zawodowe, jak również studia wyższe o profilu turystycznym 3 – letnie 

(licencjat) lub 5 – letnie (magisterskie) oraz studia podyplomowe, studia MBA29  

dla wyższej kadry zarządzającej (program MBA mógłby być organizowany w nowo-

powołanym Dolnośląskim Ośrodku Szkolenia Turystycznych Kadr Menadżerskich,  

co jest zgodne z proponowanymi przez Ministerstwo Edukacji założeniami 

projektowymi zmian w systemie kształcenia zawodowego i ustawicznego).30 

Dolnośląski Ośrodek Szkolenia Turystycznych Kadr Menadżerskich 

funkcjonowałby przy współudziale i z inicjatywy Samorządu Województwa.  

Ośrodek zajmowałyby się kształceniem menadżerów w kierunkach turystycznym 

poprzez program MBA w ramach studiów podyplomowych oraz wyższych studiów 

                                            
27 MBA – Master of Business Administration 
28 Patrz Raport 7A „Określenie niezbędnych działań w sektorze turystycznym w kontekście organizacji 
euro 2012”, Rysunek 1.  Model korpusu kadr turystycznych na Dolnym Śląsku, s. 93. 
29W obecnej chwili Wyższa Szkoła Bankowa to pierwsza i jedyna uczelnia  
na Dolnym Śląsku, która oferuje amerykański dyplom ukończenia studiów Master of Business 
Administration. Oferta ta występuje w szkole od 2008 roku.  
30 www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/34/id/728 
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MBA dla wyższej kadry zarządzającej (wymóg kilkuletnie doświadczenie  

na stanowisku menadżerskim)31.  

Propozycja nowopowstałej struktury (DOST) łączyłyby edukację szkolną  

jak i pozaszkolną, skupiające w sobie technika, szkoły zawodowe, gimnazja, licea  

dla dorosłych, kursy kształcenia praktycznego i ustawicznego, a także, ośrodki 

przeprowadzania branżowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

Ponadto organizowane byłyby również kursy doszkalające dla nauczycieli, 

współpraca między szkołami, a pracodawcami w związku z organizacją praktyk 

zawodowych. 

Proponowane źródła finansowania dla w/w struktury szkolenia kadr turystycznych 

na Dolnym Śląsku: 

• Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa,32 

• Środki własne samorządów wszystkich szczebli,33 

• Środki z UE w tym szczególnie POKL,34 

• Środki przedsiębiorców z branży turystycznej,35  

• Środki własne uczniów, studentów, kursantów.36 

 

                                            
31 Kierując się doświadczeniem uczelni i programem nauczania, rekomenduje się do wprowadzenia na 
uczelni odrębnych szkoleń i kierunków związanych z turystyką studiów MBA, kształcących liderów  
i ekspertów menadżerów turystyki, kładących nacisk w szczególności na umiejętności praktyczne. 
Studia organizowane byłyby we współpracy z uczelniami amerykańskimi. Ze studiów będą mogły 
skorzystać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach turystycznych 
oraz dwuletnie doświadczenie zawodowe w branży turystycznej, najlepiej na stanowisku 
kierowniczym. 
32 Dotacje celowe i przedmiotowe z rezerw celowych budżetu państwa przyznawane są samorządom 
na realizację konkretnych celów (zadań). Ze środków zgromadzonych w rezerwach celowych 
realizowane są m.in. wieloletnie programy rządowe o charakterze edukacyjnym i socjalnym, środki  
te służą także dofinansowaniu zadań własnych jst (inwestycje, wyrównywanie szans edukacyjnych 
itd.). Ministerstwo Edukacji Narodowej wdraża środki w ramach funduszy dla oświaty, PO Kapitał 
Ludzki Priorytet III oraz Priorytet IX. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest Instytucja 
Pośredniczącą dla PO Kapitał Ludzki Priorytet IV. 
33 Środki budżetowe samorządów, dotacje z DWUP. 
34 PO Kapitał Ludzki działania 2.1.,3.3., 4.1., 8.1., 9.2., 9.4. 
35 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Program Stypendialny - 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych PO Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 
9.1; Dolnośląski System Wsparcia Uzdolnień „zDolny Śląsk”. 
36 Odpłatne studia podyplomowe, dotacje dla studentów z właściwych jednostek Samorządu 
Województwa (np. w ramach wzmocnienia deficytowych kierunków turystycznych zgodnych  
z potrzebami rynku). 
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Na szczeblu regionalnym proponuje się utworzenie Zespołu Koordynacyjnego 

odpowiedzialnego za wdrażanie zmian oraz monitoring w systemie kształcenia kadr 

turystycznych regionu. Postuluje się, aby Zespół został powołany uchwałą Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego, co pozwoli na dalsze wdrażanie formalno-prawnych 

działań systemowych pod auspicjami Województwa.37  

W celu ujednolicenia celów nauczania wraz z monitoringiem, jednym z zadań 

Zespołu Koordynującego będzie opracowywanie poprzez Zespół Analityczny złożeń 

systemu kształcenia kadr w turystyce złożonego z naukowców i praktyków biznesu 

turystycznego.   

 

                                            
37 Patrz Raport 7A „Określenie niezbędnych działań w sektorze turystycznym w kontekście organizacji 
euro 2012”, s. 97-98. „Proponuje się, aby Zespół składał się z osób mających bezpośrednią styczność 
z systemem edukacji w regionie oraz rozwojem turystyki, tj. przedstawicieli: właściwych wydziałów 
UMWD, Wojewody, Kuratorium Oświaty, podmiotów prywatnych, ekspertów z zakresu turystyki  
(np. z listy ekspertów RPO, POKL i EWT MRR), DWUP, DIT i wybranych organizacji turystycznych,  
np. Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, wybranej Lokalnej Organizacji Turystycznej i Lokalnej 
Grupy Działania. Konieczny jest także udział przedstawicieli świata nauki zajmujących się 
problematyką zarządzania kadrami, zarządzania kapitałem ludzkim i zarządzania wiedzą”. 
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Tabela 9. Autorski wzór programów kształcenia MBA38 dla menadżerów w turystyce na Dolnym Śląsku. 

Program 
nauczania 

Bloki/moduły 
tematyczne Kierunki Tryb 

nauczania 
Wymiar 
godzin 

Zakres i 
miejsce 

praktyk/staży 
Realizacja Źródła 

finansowania 

Program 
MBA to studia 
podyplomowe dla 
kadry 
zarządzającej 
(wymóg 
kilkuletnie 
doświadczenie na 
stanowisku 
menadżerskim) 
realizowane w 
języku polskim. 
Adresowane są 
do osób 
pracujących 
zawodowo w 
branży 
turystycznej, 
które ukończyły 
studia wyższe 
oraz posiadają 
kilkuletnie 
doświadczenie w 
turystyce.  

1. Zarządzanie w 
organizacji 

2. Systemy 
informacyjne w 
zarządzaniu 

3. Statystyka i 
analiza 

4. Zarządzanie 
operacyjne 

5. Ekonomia 
menedżerska 

6. Techniki w 
reklamie 

7. Rachunkowość 
finansowa i 
zarządcza 

8. Marketing 
strategiczny 

9. Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi  

10. Rachunkowość 
menedżerska 

11. Zarządzanie 
projektami 

12. Pozyskiwania i 

1. Menadżer 
zarządzania w 
przedsiębiorstwie 
turystycznym 

2. Menadżer 
zarządzania w 
przedsiębiorstwie 
hotelarskim 

3. Menadżer 
zarządzania w 
informacji 
turystycznej 

4. Menadżer 
zarządzania w 
promocji i reklamie 

5. Menadżer 
zarządzania 
turystycznego w 
jednostkach 
samorządu 
terytorialnego 

6. Menadżer 
zarządzania 
produktem 
turystyczny 

7. Menadżer 

Zajęcia 
zaoczne 
(piątek – 
niedziela) 
w godz.: 
piątek  
15:00-
20:00, 
sobotę 
9:00-17:00, 
i niedzielę 
9:00-17:00 

Program 
obejmuje 
łącznie 650  
godzin 
wykładowych 
w tym 20 
godz. praktyk, 
czas trwania 
nauki - 
18 miesięcy 

Praktyki/staże 
zarówno w kraju 
jak i za granica 
na podstawie 
umów z 
instytucjami, 
przedsiębiorstw
ami, uczelniami 
w zakresie 
kształcenia typu 
MBA (kadry 
menadżerskiej) 

Dolnośląski 
Ośrodek 
Szkolenia 
Turystycznych 
Kadr 
Menadżerskich  

Środki z UE  
w tym 
szczególnie 
POKL, środki 
własne 
studentów, 
dotacje 
podmiotowe 
 i celowe z 
budżetu 
państwa 

                                            
38 Cennym w tym zakresie jest program kształcenia MBA przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu, http://www.handlowa.eu. 
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zarządzanie 
projektami 
dotowanymi z UE  

13. Zarządzanie a 
Internet 

14. Zarządzanie 
finansami w 
przedsiębiorstwie 

15. Zarządzanie 
strategiczne 

16. Zarządzanie 
finansami/analiza 
finansowa  

17. Bankowość 
menadżerska 

18. Praktyka 
menedżerska 

19. Praca dyplomowa  

zarządzania w 
transporcie 
turystycznym 

8. Menadżer 
zarządzania 
porządkiem i 
bezpieczeństwem 
publicznym 

9. Menadżer 
zarządzania w 
branży usług 
Public Relations 

Ostateczna wersja programu szkolenia MBA dla kadr turystycznych powinna być skonsultowana przez powołany formalnie przez Samorząd Województwa 
zespół ekspertów turystycznych (np. osoby z listy UMWD - RPO w działaniu 6 lub z listy ekspertów MRR w sferze turystyki oraz pracowników wyższych 
uczelni specjalizujących się w kształceniu na potrzeby turystyki oraz w sferze zarządzania kapitałem ludzkim) z uwzględnieniem zdiagnozowanych trendów  
i tendencji w systemie edukacji kadr turystycznych. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Podstawowym celem oferty edukacyjnej kształcenia kadr menadżerskich MBA  

w turystyce jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do formułowania  

i analizowania problemów strategicznych przedsiębiorstwa, w tym także umiejętności 

decydowania w zakresie rozwiązywania problemów oraz umiejętności realizowania 

podjętych decyzji w warunkach zmieniającego się otoczenia w gospodarce 

turystycznej.  

W ramach kształcenia MBA słuchacz powinien:  

- zdobyć solidne podstawy w głównych obszarach działalności turystycznej oraz 

zwiększyć wiedze na temat m. in. takich zagadnień jak: zarządzanie, marketing, 

finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi,  

- rozwinąć zdolności do pracy i komunikacji w zespole oraz umiejętności 

kierowania pracą zespołową,  

- zdobyć wiedzę oraz właściwe umiejętności analityczno-operacyjne, które mogą 

być potrzebne w skomplikowanych sytuacjach praktycznych,  

- rozwinąć umiejętności szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach 

problemowych poprzez prawidłową ocenę bezpośrednich i przyszłych skutków swojej 

decyzji,  

- rozwinąć zdolności do ciągłego uczenia się, samodoskonalenia poprzez 

korzystania z nowoczesnych metod naukowych oraz dostępnych narzędzi 

informatycznych.  

Tabela 10. Harmonogram wdrażania zmian w systemie szkolenia MBA dla 
menadżerów w zakresie turystyki na Dolnym Śląsku. 

Zadanie Termin realizacji 
Spotkania robocze określające potrzeby 
szkoleniowe odnośnie MBA w ramach Zespołu 
Koordynacyjnego 

Początek II kwartału 2012r. 

Przedstawienie propozycji systemu edukacji kadr 
turystycznych w regionie  III kwartał 2012r. 

Analiza oferowanych przez uczelnie, szkoły, 
instytucie szkoleniowe kierunków kształcenia w 
systemie MBA 

I kwartał 2013r. 

Powołanie Dolnośląskiego Ośrodka Szkolenia 
Turystycznych Kadr Menadżerskich I kwartał 2014r. 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Podsumowanie 
 

Rozwój gospodarczy Dolnego Śląska uzależniony jest od wielu elementów,  

z których jednym z fundamentalnych jest gospodarka turystyczna. Znaczenie 

turystyki jest o tyle ważne, że ma charakter interdyscyplinarny przez, co wpływa na 

rozwój innych gałęzi (transport, handel, gastronomia itd.).  

Dolny Śląsk posiada ogromne walory turystyczne, które wciąż nie są w pełni 

wykorzystywane. Niewykorzystanie to wynika z braku środków na inwestycje  

w infrastrukturę, drugim ważnym czynnikiem jest zapewnienie odpowiednio 

przygotowanej kadry turystycznej w regionie. W związku z tym istotną kwestią jest 

stworzenie mechanizmów (wraz z finansowaniem) zapewniających stworzenie 

systemu kształcenia kadr. W tym celu zaproponowano stworzenie odrębnego 

priorytetu POKL finansującego szkolenie kadr gospodarki turystycznej na różnych 

poziomach. W ramach tych działań proponuje się stworzenie Dolnośląskiego 

Ośrodka Szkolenia Turystycznych Kadr Menadżerskich, który będzie kształcił 

najwyższej klasy specjalistów, menadżerów turystyki (w tym w ramach studiów 

MBA).  

Ważnym elementem szkolenia kadr będzie wykorzystywanie nowoczesnych 

narzędzi informacyjno – komunikacyjnych (e-lerningu oraz wideokonferencji). 

Narzędzia te przyczynią się upowszechnienia szkoleń oraz obniżą koszty ich 

realizacji, a także usprawnią przepływ wiedzy i know-how w środowisku 

turystycznych w poszczególnych sektorach gospodarki, w tym także mogą być bazą 

do zbliżenia sektora biznesu i nauki. 

Wykorzystanie środków finansowych z POKL (ewentualnie środków w ramach 

nowej perspektywy UE na lata 2014 – 2020) na budowę nowoczesnego systemu 

kształcenia kadr przyczynić się może do wzmocnienia roli turystyki w gospodarce 

regionu (szczególnie na obszarach mnie uprzemysłowionych) oraz budowania 

społeczeństwa wiedzy ( kapitału ludzkiego w turystyce) zdolnego do konkurowania 

na rynku turystycznym. 
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