
Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Departament Turystyki 

 

Formularz podsumowania konsultacji  

z zainteresowanymi środowiskami przeprowadzonych na podstawie  

art. 19 ust 1 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji  

wniosku EVACO sp. z o.o.  

o włączenie kwalifikacji rynkowej Zarządzanie w branży HoReCa do ZSK 

 

Nazwa kwalifikacji Zarządzanie w branży HoReCa 

Nazwa podmiotu który złożył wniosek EVACO sp. z o.o. 

Czas trwania konsultacji 
11-28.01.2022 r.  
przedłużono do 18.02.2022 r. 

Liczba podmiotów które zaproszono do 
udziału w konsultacjach 

12 

Liczba podmiotów które wzięły udział w 
konsultacji 

0 

 

Lista podmiotów zaproszonych do konsultacji: 

1. Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Turystyce  

2. Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej  

3. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego 

4. Polski Holding Hotelowy  

5. Stowarzyszenie Kucharzy Polskich 

6. Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników 

7. Stowarzyszenie Kelnerów Polskich  

8. Polska Organizacja Turystyczna   

9. Kursy i Szkolenia Restauracyjne KSR  

10. Akademia Hotelarza (Polskie Wydawnictwo Specjalistyczne ProMedia)  

11. HorArt HoReCa Academy Poland  

12. Instytut Sztuki Kulinarnej 



Odniesienie się do braku odzewu w procesie konsultacji społecznych. 

 

W związku z utworzeniem Ministerstwa Sportu i Turystyki, Departament Turystyki przejął obsługę 

zadań wynikających z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – 

ZSK (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, 2245 oraz z 2019 r. poz. 534) właściwych dla m inistra ds. 

turystyki. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.  

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – ZSK (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153, 2245 oraz z 2019 r. poz. 

534), w Ministerstwie Sportu i Turystyki wszczęto procedurę mającą na celu potwierdzenie potrzeby 

włączenia kwalifikacji o nazwie „Zarządzanie w branży HoReCa” do ZSK. Wnioskodawcą  

w przedmiotowej sprawie jest EVACO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Krakowa.  

Funkcjonowanie kwalifikacji rynkowych w ZSK wiąże się z ponoszeniem kosztów ze środków 

publicznych (m.in. na zapewnienie zewnętrznej jakości procesu nadawania kwalifikacji), a także  

ze środków osób indywidualnych oraz potencjalnych pracodawców (np. na opłacenie kosztów 

uzyskania dokumentu potwierdzającego otrzymanie kwalifikacji). W związku z powyższym, I etap  

procesu włączania kwalifikacji do ZSK rozpoczyna się od publicznej konsultacji wniosku  

w przedmiotowej sprawie w celu pozyskania opinii środowisk potencjalnie zainteresowanych 

funkcjonowaniem tej kwalifikacji rynkowej w ZSK. 

Stosowne pismo w sprawie konsultacji społecznych wniosku o włączenie do ZSK kwalifikacji 

rynkowej „Zarządzanie w branży HoReCa” zostało skierowane do 12 instytucji, organizacji  

i podmiotów 11 stycznia 2022 r. oraz ogłoszono na portalu ZSK. Pierwotnie termin zakończenia 

konsultacji określono na 28 stycznia br.; jednak z powodu braku odzewu, termin konsultacji 

przedłużono do 18 lutego 2022 r.  

 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej  

za przygotowanie 

podsumowania 

 

z up. Ministra Sportu i Turystyki 

                                        Andrzej Gut-Mostowy 

Sekretarz Stanu 
/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

Data 27 kwietnia 2022 r. 

 


