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Streszczenie: Celem pracy jest prezentacja projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla bran-
ży turystycznej. W artykule omówiono stan wdrażania Europejskiej i Krajowej Ramy Kwali-
fikacji, a także przedstawiono metodologię budowy ramy sektorowej i opisano jej zawartość 
(wyznaczniki sektorowe, deskryptory poziomów). Projekt SRKT obejmuje: hotelarstwo, ga-
stronomię hotelową, organizację turystyki oraz przewodnictwo, pilotaż i animacje. W oparciu 
o wyniki badań ankietowych przeprowadzono oceny projektu ramy w kontekście jej przydat-
ności do kształtowania jakości kształcenia kadr dla obszarów związanych z turystyką. Rama 
powinna być pożyteczna w procesie doboru kadr i określaniu drogi rozwoju zawodowego 
pracownika, ułatwi również porównywanie certyfikatów w krajach UE. Dalsze prace nad 
ramą związane będą z utworzeniem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji oraz wdrożeniem 
zasad walidacji i certyfikacji kadr turystycznych.
Słowa kluczowe: Sektorowa Rama Kwalifikacji, turystyka, walidacja.

Summary: The aim of the project is to present the Sectoral Qualifications Framework for the 
tourism industry. The article discusses the status of implementation of the European 
Qualifications Framework and the Polish Qualifications Framework as well as presents 
methodologies frame construction sector and its major records. Based on the results of  
a survey the article assesses the framework project in the context of its suitability for shaping 
the quality of staff training in the areas related to tourism. 

Keywords: Sectoral Qualifications Framework, tourism, validation.

1. Wstęp

Zreformowany system edukacji, zorientowany na efekty kształcenia, walidację i cer-
tyfikację, zakłada funkcjonowanie trzech dróg uzyskiwania kwalifikacji: formalnej 
– w szkołach, uczelniach, innych instytucjach kształcących; pozaformalnej – pod-
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czas szkoleń, staży, kursów oraz nieformalnej – poprzez uczenie się w pracy, życiu 
codziennym, z książek, Internetu, od znajomych [Jedlińska 2014]. W Polsce, podob-
nie jak i w innych krajach, istnieje wiele rodzajów kwalifikacji, wiele sposobów ich 
nadawania oraz wiele instytucji, które nadają je w oparciu o różne podstawy prawne, 
jednakże cały ten obszar nie tworzy jeszcze logicznie uporządkowanej całości [Sła-
wiński, Dębowski (red.) 2013].

W 2014 r. podjęto z inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki działania zwią-
zane z tworzeniem Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Turystyki (SRKT) w zawo-
dach związanych z hotelarstwem gastronomią i turystyką, dla których kwalifikacje 
nabywane są w systemie edukacji pozaformalnej. SRKT powiązana jest z Europej-
ską i Krajową Ramą Kwalifikacji, które zostały wcześniej opracowane i przyjęte  
w krajach członkowskich UE. 

W artykule zarysowano zasady tworzenia ramy, omówiono wyznaczniki sekto-
rowe oraz pokazano ważniejsze jej zapisy. Przedstawiono również efekty konsultacji 
społecznych, analizie poddając argumenty za i przeciw wprowadzenia SRKT.  
W tym celu posłużono się wynikami przeprowadzonej ankiety.

W marcu 2015 r. zakończony został 1. etap tworzenia SRKT, następne dotyczyć 
będą przygotowania opisów kwalifikacji, opracowania zasad walidacji i certyfikacji 
oraz utworzenia Centralnego Rejestru Kwalifikacji. Wdrożenie tych zasad będzie 
miało duże znaczenie dla podniesienia jakości kadr zatrudnionych w obszarach 
związanych z turystyką (HO-GA-TUR – hotelarstwo, gastronomia, turystyka). Pra-
ce nad SRKT prowadzone są przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie wraz 
z doraźnie tworzonymi zespołami ekspertów reprezentującymi branżę turystyczną1. 

SRKT docelowo powinna wyznaczać standardy kształcenia poprzez opisanie 
poszczególnych kwalifikacji oraz przypisanie ich do określonego poziomu ramy. 
Efektem końcowym będzie proces walidacji polegający na wpisaniu kwalifikacji 
związanych z turystyką do Centralnego Rejestru Kwalifikacji oraz określenie pod-
miotów, które będą wystawiać certyfikaty sygnowane odpowiednim numerem ramy. 
Certyfikacja uprawnień uzyskiwanych drogą edukacji pozaformalnej ma szczególne 
znaczenie dla kwalifikacji pilotów wycieczek oraz przewodników turystycznych, 
gdyż wprowadzona w 2014 r. niefortunna deregulacja zdestabilizowała system 
kształcenia i nadawania uprawnień w tych zawodach.

2. Podstawowe informacje  
o Europejskiej i Polskiej Ramie Kwalifikacji

W 2002 r. w Kopenhadze przyjęto deklarację w sprawie ściślejszej współpracy euro-
pejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. W Deklaracji Kopenhaskiej 
ustanowiono priorytety dotyczące europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia 
i szkolenia zawodowego (VET). Celem nadrzędnym jest poprawa wyników jakości 

1 Autor artykułu kierował pracami zespołu ekspertów pracujących nad przygotowanie ramy dla 
obszaru organizacja turystyki oraz przewodnictwo, pilotaż i animacja czasu wolnego.
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i atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie. Deklaracja zachęca 
do wykorzystywania różnych możliwości kształcenia zawodowego w kontekście 
uczenia się przez całe życie i przy użyciu narzędzi wspomagających taką formę 
kształcenia.

Proces kopenhaski jest integralną częścią strategicznego programu „Kształcenie 
i szkolenie 2020” (ET 2020) i ma przyczynić się do realizacji celów strategii „Euro-
pa 2020” w odniesieniu do obszaru edukacji. W ogólnej wizji kształcenia i szkolenia 
zawodowego przewiduje się opracowanie do roku 2020 systemów, które będą bar-
dziej atrakcyjne, pomocne we włączeniu społecznym, adekwatne, dostępne, sprzy- 
jające karierze zawodowej, elastyczne i nowatorskie. System ten oparty jest na  
Europejskich Ramach Kwalifikacyjnych (ERK). Mają one ułatwić porównanie ana-
logicznych kwalifikacji uzyskiwanych w krajach UE i zapewnić tym samym wza-
jemne uznawanie zawodów opisanych na odpowiednich poziomach i udokumento-
wanych stosownymi dyplomami. Głównym celem ERK jest wspieranie inwestowania 
w kapitał ludzki oraz mobilności osób na obszarze Europy. Wdrażanie Krajowych 
Ram Kwalifikacji odniesionych do ERK to jeden z celów strategicznych Europy 
[Chmielecka (ed.) 2009]. 

Polska Rama Kwalifikacji (PRK), podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji 
(ERK), składa się z ośmiu poziomów kwalifikacji. Każdy z poziomów jest opisywa-
ny za pomocą ogólnych stwierdzeń (deskryptorów)2, charakteryzujących efekty 
uczenia się w podziale na wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. PRK 
uwzględnia efekty uczenia się osiągnięte w ramach edukacji formalnej, pozaformal-
nej oraz nieformalnego uczenia się [Sławiński, Dębowski (red.) 2013]. Zgodnie  
z przyjętą w Europie koncepcją ram kwalifikacji deskryptory poziomów w Polskiej 
Ramie Kwalifikacji są generyczne, tzn. sformułowane ogólnie, a przez to odnoszące 
się do różnych dziedzin. Dla Polskiej Ramy Kwalifikacji układem odniesienia są 
deskryptory w Europejskiej Ramie Kwalifikacji. Pozwoli to na przejrzyste ukazanie 
zaproponowanych odniesień polskich poziomów kwalifikacji do ośmiu poziomów 
wyróżnionych w ERK [W drodze do Polskiej Ramy Kwalifikacji 2015]. 

W zaleceniu Parlamentu i Rady Europy z 23 kwietnia 2008 r. przyjęto, że doce-
lowo wszystkie kwalifikacje przyznawane w Europie będą zawierały odniesienie do 
Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Zalecane było przy-
jęcie następujących terminów realizacji:
 • do 2010 r.: powiązanie krajowych systemów edukacji z europejskimi ramami 

kwalifikacji za pośrednictwem krajowych ram kwalifikacji – przygotowanie ich 
modeli oraz scenariuszy wdrażania w życie;

 • do 2011 r.: przygotowanie i ogłoszenie tzw. raportów referencyjnych, czyli opi-
sów krajowych systemów kwalifikacji z zastosowaniem metody właściwej dla 
ram kwalifikacji i jasnym odniesieniem poziomów kwalifikacji krajowych do 
poziomów Europejskich Ram Kwalifikacji;

2 Deskryptor – zestaw składników opisu poziomu kwalifikacji ujmujących efekty uczenia się 
[Słowniki podstawowych terminów 2014].
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 • od roku 2012: umieszczanie na dyplomach i świadectwach poświadczających 
uzyskane kwalifikacje odniesienia do stosownego poziomu krajowych i Euro-
pejskich Ram Kwalifikacji.
Proces opracowania i wprowadzania ramy w krajach UE jest nierówny zarówno 

pod względem formy, jak i zaawansowania w czasie. 

3. Sektorowa Rama Kwalifikacji Turystyki

Sektorowa rama kwalifikacji to opis hierarchii poziomów kwalifikacji, funkcjonują-
cych w danej dziedzinie działalności (sektorze, branży). Charakterystyki poziomów 
kwalifikacji w sektorowych ramach są mniej ogólne niż w PRK. Składniki opisu 
poziomu w SRK uwzględniają konteksty właściwe dla danej dziedziny. Sektorowe 
ramy kwalifikacji powinny być odniesione do PRK, co ułatwi włączanie kwalifikacji 
funkcjonujących w danej dziedzinie do zintegrowanego systemu kwalifikacji. Za-
kłada się, że sektorowe ramy kwalifikacji powstaną w tych dziedzinach działalności, 
w których będzie odczuwana potrzeba stworzenia takiego narzędzia. W 2014 r. pod-
jęto działania związane z tworzeniem Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla branży tu-
rystycznej, obejmującej zawody związane z hotelarstwem, gastronomią i turystyką.

Wdrożenie sektorowej ramy kwalifikacji ma przyczynić się do:
 • zwiększenia transparentności kwalifikacji nadawanych w danym sektorze,
 • tworzenia kwalifikacji bardziej adekwatnych do potrzeb pracodawców w danym 

sektorze,
 • tworzenia bardziej adekwatnych do potrzeb rynku pracy programów kształcenia 

i szkolenia,
 • identyfikacji kluczowych obszarów kompetencji w danym sektorze.

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla sektora turystyki ma być m.in. narzędziem 
służącym dopasowaniu procesu kształcenia kadr do potrzeb turystycznego rynku 
pracy. Zasadniczym celem ramy jest uporządkowanie kwalifikacji funkcjonujących 
w sektorze turystyki i tym samym stworzenie możliwości ich wzajemnego porówny-
wania, co powinno zwiększyć „czytelność” dyplomów, świadectw i certyfikatów. 
Dzięki powiązaniu sektorowej ramy z Polską Ramą Kwalifikacji, która odnosi się do 
ramy europejskiej, zaistnieje możliwość porównywania kwalifikacji z sektora tury-
styki pomiędzy różnymi krajami UE.

Specyfiką turystyki jest zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb turystów, co znaj-
duje odzwierciedlenie w zróżnicowaniu rynkowych segmentów uczestniczących  
w procesie ich zaspokajania. Uznano, że SRKT zostaną objęte branże, w których 
turyści stanowią główną bądź dominującą grupę nabywców. Zastosowanie tego kry-
terium pozwoliło wyodrębnić następujące branże oraz działalności zawodowe:
 • hotelarstwo,
 • gastronomia hotelowa,
 • organizacja turystyki,
 • przewodnictwo, pilotaż i animacja,
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Dla każdego z wyżej wyodrębnionych obszarów działalności dokonano identy-
fikacji kluczowych procesów, tj. takich, których wynikiem jest zaspokajanie okre-
ślonej grupy potrzeb turystów. Efektem każdego z wyodrębnionych procesów jest 
inny rodzaj usług, z których każda związana jest z realizacją innych zadań, wyma-
gających posiadania innych, specyficznych kompetencji. Podstawowym źródłem 
informacji o zadaniach realizowanych w ramach zidentyfikowanych procesów 
były:
 • opisy zawodów turystycznych,
 • opisy stanowisk pracy w istniejących w przedsiębiorstwach poszczególnych 

branż,
 • oferty pracy w turystyce,
 • wiedza ekspertów.

3.1. Elementy składowe Sektorowej Ramy Kwalifikacji Turystyki

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Turystyki składa się z kilku elementów. Należą do 
nich sektorowe wyznaczniki efektów uczenia, charakterystyki poziomów kwalifika-
cji wraz z instrukcją ich czytania oraz słownikiem terminów. Wyznaczniki opisują 
specyficzne i kluczowe dla sektora obszary kompetencji pracowników, charaktery-
styczne dla branż wchodzących w jej skład i odróżniające je od kwalifikacji z innych 
sektorów i branż. Elementem łączącym rezultaty działań różnych branż w jedną ca-
łość jest „produkt turystyczny”. Odmienność poszczególnych rodzajów potrzeb 
zgłaszanych przez turystów jest czynnikiem różnicującym procesy prowadzące do 
ich zaspokojenia. W projekcie ramy uwzględniono cztery wyznaczniki:
 • wiedza i fachowość adekwatna do miejsca zajmowanego w łańcuchu obsługi 

turystów, świadcząca o znajomości specyfiki i zróżnicowania potrzeb turystów, 
roli, jaką dana grupa usług odgrywa w ich zaspokajaniu (synergia), zasad i pro-
cedur obowiązujących przy realizacji zadań związanych ze świadczeniem po-
szczególnych rodzajów usług;

 • rzetelność i wiarygodność zarówno w przekazywaniu informacji o usłudze, jak 
i jej świadczeniu turyście/gościowi – rozumiana jako dostarczanie turyście/go-
ściowi pełnych, prawdziwych i obiektywnych informacji o oferowanej usłudze 
oraz świadczenie usługi w pełni zgodnej z przekazanymi informacjami;

 • gościnność – gotowość służenia innym i przyjazny stosunek do turysty/gościa, 
rozumiana jako zespół postaw i zachowań oraz działań gospodarzy i ich przed-
stawicieli wobec turystów/gości; turyści oczekują takich właśnie zachowań od 
osób zatrudnionych do ich obsługi;

 • bezpieczeństwo turystów i gości – rozumiane jako świadomość istnienia zagro-
żeń dla życia, zdrowia, mienia turystów; ponoszenie przez wytwórców usług 
turystycznych odpowiedzialności z tego tytułu; dążenie do eliminacji lub ogra-
niczenia ryzyka ich wystąpienia, a przypadku gdy zagrożeń nie da się uniknąć, 
minimalizacji i likwidacji skutków.
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Europejska i Polska Rama Kwalifikacji ma 8 poziomów. Sektorowa Rama 
Kwalifikacji dla turystyki rozpoczyna opisy kwalifikacji od poziomu drugiego (ho-
telarstwo i gastronomia) lub trzeciego (organizacja turystyki, przewodnictwo i pilo-
taż), a kończy na poziomie szóstym. Poszczególne poziomy ramy zostały opisane 
poprzez deskryptory zawierające trzy kategorie: wiedzę, umiejętności oraz kompe-
tencje społeczne. Opis wiedzy różnicowany jest przez jej rodzaj, zakres i głębię. 
Umiejętności charakteryzowane są poprzez rozwiązywanie problemów i stosowa-
nie wiedzy w praktyce, a także innowacyjność i sposób komunikowania się. Nato-
miast kompetencje społeczne wiązane są z gotowością do współpracy i odpowie-
dzialnością za realizowane zadania. Na poszczególnych poziomach ramy zakłada 
się przyrost kompetencji. W odniesieniu do wiedzy oznacza on przechodzenie od 
znajomości podstawowej terminologii, zasad, procedur do zaawansowanej i specja-
listycznej wiedzy. W zakresie umiejętności zakłada przechodzenie od wykonywa-
nia prostych zadań na najniższych poziomach do realizacji nietypowych, nieprze-
widywalnych i złożonych zadań. Kompetencje społeczne narastają natomiast od 
postępowania zgodnego z przepisami i odpowiedzialności za wykonywanie pro-
stych zadań do tworzenia właściwych relacji oraz kreatywnego i innowacyjnego 
podejścia. 

3.2. Ocena projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji Turystyki

Projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla branży turystycznej3 poddany został we-
ryfikacji w oparciu o konsultacje z przedstawicielami najważniejszych grup intere-
sariuszy, badania ilościowe z wykorzystaniem ankiety oraz badania jakościowe 
przeprowadzone w czasie VII Gremium Ekspertów Turystyki4. Badania ankietowe 
przeprowadzone zostały poprzez rozesłanie anonimowego kwestionariusza. Zawie-
rał on również projekt ramy wraz z wyznacznikami. Badania przeprowadzono  
w dniach od 15 grudnia 2014 do końca stycznia 2015 r. Zrealizowano 101 ankiet, 
respondenci reprezentowali organizatorów turystyki (22 ankiety), hotele (220,  
gastronomia hotelowa (15) i przewodników oraz pilotów (42)5.

Opisy wyznaczników sektorowych spotkały się z dobrym przyjęciem (78% re-
spondentów nie miało żadnych uwag). Część ankietowanych wytknęła jednak auto-

3 Przygotowany przez zespół ekspertów pod kierunkiem prof. H. Zawistowskiej (Szkoła Główna 
Handlowa) na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych.

4 W czasie VII Gremium Ekspertów Turystyki, jakie miało w Krakowie w dniach 10-12.12.2014, 
odbyły się 3 sesje panelowe poświęcone prezentacji projektu SRKT oraz dyskusji nad opisem poszcze-
gólnych pod ram. Duża liczba uczestników gremium oraz fakt, że reprezentują oni wszystkie kluczowe 
dla turystyki obszary, stworzyły unikalną okazję do przedstawienia projektu SRKT zainteresowanym 
przedstawicielom branży turystycznej.

5 Badania nadzorował oraz opracował wstępne wyniki K. Łopaciński – członek zespołu eksper-
tów. Ankiety skierowane do respondentów dobranych z 4 obszarów turystyki wraz z projektami ramy 
zob. [Instytut Turystyki SGTiR 2015]. 
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rom projektu zbyt ogólnikowe sformułowania, oczekując większej precyzji i szcze-
gółowości. Respondenci oczekiwali również zwrócenia większej uwagi na cechy 
osobowe nieopisane w wyznacznikach, niezbędne w pracy w sektorze turystyki. 
Najczęściej wymienianymi słowami, o jakie należałoby rozszerzyć opisy, były war-
tości etyczne oraz empatia. Część badanych reprezentujących biura podróży oraz 
grupę przewodników i pilotów zwracała uwagę na nieadekwatność pojęcia gościn-
ności jako wyznacznika sektorowego dla ich podsektorów. Proponowane przez nich 
zamienniki gościnności to profesjonalizm, poszanowanie klienta/turysty. 

Większość respondentów widzi istotne korzyści dla pracodawców z wprowadze-
nia SRKT. Może ona pomóc w doborze kadr w procesie zatrudniania, określaniu 
drogi rozwoju zawodowego pracownika i możliwości jego awansu w miejscu pracy 
oraz ułatwi porównywanie certyfikatów. Generalnie stwierdzono, że najwięcej na 
wprowadzeniu SRKT zyskają instytucje i firmy szkoleniowe.

Duża grupa respondentów zwraca uwagę na zbyt dużą ogólność proponowanych 
opisów poziomów, co powoduje trudności w przypisaniu określonych cech do okre-
ślonego poziomu. Wskazywano również trudności w stosowaniu SRKT przy ogrom-
nym zróżnicowaniu poziomów i zakresów kształcenia. 

Respondenci dobrze oceniają przydatność SRKT dla rozwoju kompetencji pra-
cowników (55% akcentuje dużą i bardzo dużą rolę SRKT). Szczególne znaczenie 
SRKT przypisują ankietowani z grupy kadr bezpośredniej obsługi (piloci, przewod-
nicy, instruktorzy itp.). Tylko niewielka grupa (6% respondentów) ocenia nisko  
i bardzo nisko przydatność SRKT jako narzędzia rozwoju pracowników. Mimo  
że zdecydowana większość badanych uznała, że poziomy kwalifikacji i ich opisy  
są zrozumiałe, to większość zgłaszanych uwag sugeruje, że zrozumienie istoty  
poziomów kwalifikacji jest niewielkie i wymaga dalszych działań wyjaśniających. 
W efekcie konsultacje nie przyniosły uwag i propozycji zmian opisów poszczegól-
nych poziomów kwalifikacji, a jedynie wskazały na potrzebę ich uszczegółowienia  
i zróżnicowania.

3.3. Walidacja efektów uczenia się w zawodach związanych z turystyką

Oprócz świadectw i dyplomów istniejących w systemie szkolnictwa średniego  
i wyższego, wydawane są certyfikaty i dyplomy w systemie szkolnictwa pozafor-
malnego. Stosowane są różnorodne rozwiązania i procedury dotyczące określenia 
warunków dopuszczenia do walidacji oraz sposobu jej przeprowadzenia6. Sektoro-
wa rama kwalifikacji dla turystyki ma na celu oddolne uporządkowanie kwalifikacji 

6 Walidacja – wieloetapowy proces sprawdzania, czy – niezależnie od sposobu uczenia się – kom-
petencje dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja prowadzi do certyfikacji (wydania dyplo-
mu). Przykładowym narzędziem potwierdzania efektów uczenia się w procesie walidacji jest egzamin 
[Słowniki podstawowych pojęć 2014].
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i wprowadzenie ich do krajowego rejestru. Posłuży również do porównywania kwa-
lifikacji w sektorze turystyki w krajach UE, które wdrożyły już podobne ramy.  
W oparciu o sektorową ramę można będzie tworzyć indywidualne ścieżki kariery 
zawodowej, realizowanej poprzez zdobywanie nowych kwalifikacji na wyższych 
poziomach. Zakłada się, że wobec nowych wyzwań dynamicznie rozwijającego się 
rynku turystycznego i powstawania nowych zawodów rama stworzy warunki do opi-
sywania i wprowadzania do rejestru nowych kwalifikacji. Zintegrowany Rejestr 
Kwalifikacji (ZRK) ma być jedyną dostępną dla wszystkich bazą informacji  
o wszystkich kwalifikacjach w systemie. Rejestr ma mieć charakter ogólnodostępnego 
portalu, aktualizowanego i zapewniającego łatwość wyszukiwania i porównywania 
kwalifikacji.

Zintegrowany system kwalifikacji powinien promować i wspierać ideę uczenia 
się w każdym wieku (lifelong learning) w różnych formach i miejscach (lifewide 
learning), umożliwiając uznawanie nabytych efektów uczenia się niezależnie od 
tego, w jaki sposób efekty te zostały osiągnięte [Bacia 2014]. Zintegrowany system 
kwalifikacji nie zastąpi ani nie zlikwiduje istniejących rozwiązań, ma na celu nato-
miast usystematyzowanie oraz podporzadkowanie kwalifikacji zasadom zapewnia-
nia jakości. Kwalifikacje nadawane na wolnym rynku (np. pilotom wycieczek, rezy-
dentom biur podróży, animatorom czasu wolnego) mogą się znaleźć w ZRK pod 
warunkiem, że spełnią określone wymagania zapewniające ich jakość i wiarygod-
ność całego systemu. 

4. Zakończenie

Sektorowa Rama Kwalifikacji jest trzecim stopniem (po Polskiej Ramie) uszczegó-
łowieniem Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Projekt SRK dla branży turystycznej 
składa się czterech podram dotyczących specyficznych dla tego obszaru działań: 
hotelarstwa, gastronomii hotelowej, organizacji turystyki oraz przewodnictwa, pilo-
tażu i animacji czasu wolnego. Przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych 
wraz z zespołem ekspertów projekt ramy poddany został konsultacji społecznej. 
Branża turystyczna przyjęła go pozytywnie, zwracając uwagę na konieczność 
uproszczenia terminologii i uszczegółowienia opisów kwalifikacji. 

Prace nad SRKT będą kontynuowane, wdrożenie jej wymaga bowiem opraco-
wania instrukcji czytania opisów, słownika, a także systemu walidacji i certyfikacji. 
SRKT połączona z Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji może być skutecznym 
narzędziem porządkowania systemu kwalifikacji, ich porównywania, certyfikowa-
nia, a także wprowadzania nowych kwalifikacji, powstających w związku z dyna-
micznie zmieniającym się rynkiem pracy w turystyce. Może być również skutecz-
nym narzędziem w doborze pracowników, określaniem ścieżek rozwoju i awansów. 
Przyjęcie i stosowanie ramy w praktyce ułatwi zapewne jej nieobligatoryjny cha-
rakter. 
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