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Opinia w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia 

 

Dotyczy utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie: technik obsługi turystycznej (422103) 

Wnioskująca szkoła: Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni 

Informacje uzupełniające o rynku pracy 

1. W województwie pomorskim kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej realizują  

22 placówki, w tym 7 w Trójmieście: Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni, Zespół 

Szkół Usługowych w Gdyni, Zespół Szkół Handlowych w Sopocie, Zespół Szkół Architektury Krajobrazu 

i Handlowo-Usługowych w Gdańsku, Zespół Szkół Morskich w Gdańsku, oraz Technikum TEB 

Edukacja w Gdańsku i Gdyni. 

2. W województwie pomorskim liczba uczniów kształcących się w zawodzie technik obsługi 

turystycznej  jest relatywnie duża, pomimo, że z roku na rok obserwowany jest nieznaczny spadek 

uczących się w tym zawodzie. W roku szkolnym 2015/16 w ostatnich klasach kształci się  

262 uczniów, co może wpłynąć na wzrost liczby absolwentów. 

Rok szkolny Liczba uczniów Liczba absolwentów 

2013/14 1415 383 

2014/15 1317 205 

2015/16 1207 - 

Źródło: System Informacji Oświatowej. 

3. W województwie pomorskim zawód technik obsługi turystycznej był nadwyżkowy, czyli liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych przewyższała liczbę zgłoszonych wolnych miejsc pracy  

i aktywizacji zawodowej. Ponadto w zawodzie tym w latach 2013 – 2014 rejestrowała się dość 

duża liczba absolwentów, którzy stanowili około jedną czwartą ogółu rejestrujących się  

w powyższym zawodzie. 

W Trójmieście  w zawodzie technik obsługi turystycznej rejestrowali się bezrobotni (w tym także 

absolwenci). Ponadto tylko w 2014 r. i I półroczu 2015 r. zgłoszono po jednym wolnym miejscu 

pracy i aktywizacji zawodowej.  

Rok 
Bezrobotni 

rejestrujący się 
Bezrobotni absolwenci rejestrujący się 
(do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki) 

Wolne miejsca pracy 
i aktywizacji 
zawodowej 

województwo pomorskie 

2013 218 62 2 

2014 250 65 4 

I półrocze 2015 83 13 9 

Trójmiasto 

2013 51 10 0 

2014 40 3 1 

I półrocze 2015 22 3 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01, Załącznik 3. 

4. W 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim przeszkolił jedną osobę w zakresie 

obsługi i organizacji ruchu turystycznego.  

5. W Barometrze zawodów
1
 województwa pomorskiego na 2016 r. grupa zawodów pracownicy biur 

podróży i organizatorzy obsługi turystycznej przewidywana jest jako nadwyżkowa zarówno 

w województwie pomorskim, jak i w Trójmieście (podaż pracowników będzie przewyższać  

popyt na nich). Ponadto, w ramach badania odnotowano także, że nadwyżkę w Trójmieście 

                                                           
1 Barometr zawodów jest krótkookresową (jednoroczną) prognozą relacji między popytem a podażą pracy oraz zmian zapotrzebowania  

na wybrane zawody na regionalnym rynku pracy. Na potrzeby badania Barometr zawodów opracowywana  została klasyfikacja zawodów, 

która jest uaktualniana raz w roku. Metodologia badania została wypracowana w Szwecji i Finlandii, a od 2009 r. wykorzystywana jest  

do tworzenia Barometru zawodów dla województwa małopolskiego. Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w 2015 r. Barometr 

zawodów jest wdrażany we wszystkich województwach w Polsce. 
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powoduje przede wszystkim napływ absolwentów z lokalnych szkół, którym brakuje często 

znajomości języków obcych na poziomie wymaganym przez pracodawców.  

6. Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia na posiedzeniach w dniach 16 grudnia 2013 r. i 7 grudnia 

2015 r. pozytywnie zaopiniowała  utworzenie kierunku kształcenia w zawodzie technik obsługi 

turystycznej (422103) w Technikum Nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach, 

Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie oraz Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Somoninie. 

7. Powiatowa Rada Zatrudnienia w Gdyni negatywnie zaopiniowała utworzenie kierunku technik 

obsługi turystycznej (422103) w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni. 


