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WPROWADZENIE
Niniejszy dokument jest jednym z rezultatów Projektu pn. Europejski model strategicznego zarządzania
kompetencjami w małych i średnich firmach sektora turystycznego”(akronim: COMPETE…!”). Projekt
jest realizowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci, schemat:
Projekty Wielostronne / Projekty Transferu Innowacji.
Założeniem Projektów Transferu Innowacji jest przenoszenie (adaptacja lub inkorporacja)
innowacyjnych rezultatów lub produktów powstałych w ramach projektów programu
Leonardo da Vinci, czy innych innowacyjnych idei, do nowych warunków na poziomie krajowym,
regionalnym, lokalnym czy też sektorowym. Projekt COMPETE…! ma na celu transfer innowacyjnego
podejścia do zarządzania kompetencjami, które wskazuje na powiązanie zarządzania strategicznego
z kompetencjami pracowników pn. „Model strategicznego zarządzania kompetencjami”. W rezultacie
projektu powstanie narzędzie elektroniczne umożliwiające przedsiębiorcom badanie kompetencji
swoich pracowników w powiązaniu z aktualnymi celami strategicznymi firmy.
Raport dotyczący potrzeb w zakresie zarządzania kompetencjami w branży HoReCa jest z jednej strony
dokumentem roboczym zespołu realizującego projekt COMPETE..!, określającym podstawy i wskazówki
do transferu modelu strategicznego zarządzania kompetencjami do sektora małych i średnich
przedsiębiorstw, z drugiej, jest źródłem zagregowanych informacji o aktualnej sytuacji branży HoReCa
w Europie. Przegląd sytuacji w branży hotelarsko-gastronomicznej w Europie, dokonany został na
podstawie analizy przeprowadzonej przez poszczególnych partnerów projektu z Polski, Włoch,
Hiszpanii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, z uwzględnieniem szerszego europejskiego kontekstu. W trakcie
analizy skupiono się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: „Z jakimi problemami borykają się małe
i średnie przedsiębiorstwa branży HoReCa”? Odpowiedź na to pytanie pozwoli na to, aby model
kompetencyjny, który będzie dostosowywany do potrzeb branży, został przygotowany w sposób
najbardziej adekwatny, spełniający oczekiwania potencjalnych klientów
Niniejszy raport podzielony został na trzy części, opisujące rezultaty poszczególnych działań
badawczych realizowanych w pierwszej połowie 2011 r. Część pierwsza, zatytułowana „Analiza
źródeł wtórnych – aktualna sytuacja branży HoReCa w krajach europejskich” to przegląd informacji
o bieżących wskaźnikach charakteryzujących branżę. Analizę oparto na danych zebranych
w poszczególnych krajach partnerskich w ramach tzw. „Raportów krajowych” oraz na
ogólnodostępnych źródłach m.in. roczniki statyczne, raporty, artykuły naukowe, literatura branżowa
itp.). W drugiej części, zatytułowanej „Rezultaty badania ankietowego” prezentujemy wyniki badań
ankietowych przeprowadzonych na potrzeby projektu w krajach partnerskich. Badanie ankietowe
prowadzone było w celu uzyskania odpowiedzi na pytania o problemy i potrzeby przedsiębiorstw z
branży HoReCa bezpośrednio od przedstawicieli grupy docelowej. W ostatniej części raportu pn.
„Konkluzje i rekomendacje do transferu modelu kompetencji” podsumowano najważniejsze wnioski
z badania, które wpływają na prace nad finalnym produktem projektu COMPETE…! (narzędzie
do badania kompetencji), aby w jak najbardziej efektywny sposób dostosować model kompetencji
do potrzeb MŚP w sektorze HoReCa.
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ANALIZA ŹRÓDEŁ WTÓRNYCH – AKTUALNA SYTUACJA BRANŻY HORECA W KRAJACH
EUROPEJSKICH
W tej części dokumentu opisujemy i analizujemy aktualną sytuację sektora turystycznego,
ze szczególnym uwzględnieniem branży HoReCa w Europie, na podstawie danych zebranych przez
poszczególnych partnerów projektu COMPETE…! oraz ogólnie dostępnych źródeł statystycznych
i raportów. W rezultacie powstał ogólny obraz branży oraz trendów rozwojowych na poziomie
europejskim.
Biznes turystyczny może być rozumiany jako krótkotrwały pobyt osób (turystów) w określonych
miejscach docelowych oraz jako suma usług skierowanych na organizowanie i wspieranie osób
podróżujących. Turystyka jest istotną częścią gospodarki wielu krajów. Zgodnie z danymi Światowej
Organizacji Turystycznej - UNWTO międzynarodowy sektor turystyczny tworzy ogółem około 25 – 30%
wszystkich usług i zatrudnia ponad 100 milionów osób. W 2010 r. ogółem 940 milionów osób odbyło
podróże zagraniczne, a przychód sektora osiągnął 693 miliardy euro. 1 Jak podaje UNWTO w pierwszej
dziesiątce najczęściej odwiedzanych krajów świata aż 6 to kraje europejskie: tj. Francja (1 miejsce,
76,8 mln odwiedzających), Hiszpania (4 miejsce, 52,7 mln odwiedzających), Wielka Brytania (6 miejsce,
28,1 mln odwiedzających), Turcja (7 miejsce, 27 mln odwiedzających) i Niemcy (8 miejsce, 26,9 mln
odwiedzających). Poza wyżej wymienionymi destynacjami w pozostałych krajach partnerskich,
biorących udział w projekcie, liczba odwiedzających kształtowała się następująco: Bułgaria – 6,2 mln
odwiedzających, Republika Czeska – 6,3 mln turystów, Polska 10 mln turystów odwiedzających. Na tym
tle sektor HoReCa w Europie daje zatrudnienie ok 9 mln osób w całej Europie, co stanowi 4,2% osób
aktywnych zawodowo. Dane te świadczą o dużej istotności sektora turystycznego, w tym branży
HoReCa w Europie i na świecie.
W dalszej części raportu będziemy starali się opisać najbardziej interesujące i jednocześnie typowe
cechy branży HoReCa, w odniesieniu do wskaźników gospodarczych, zatrudnienia, środowiska
gospodarczego. Zwróciliśmy uwagę na te cechy, które są szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju
zasobów ludzkich w tej branży, co jest też przedmiotem szczególnego zainteresowania w projekcie
COMPETE…!.
STRUKTURA WIEKOWA ZATRUDNIONYCH W BRANŻY HORECA
Zagadnienie struktury wiekowej w branży HoReCa jest bardzo interesujące. Hotele i restauracje oferują
wiele stanowisk szczególnie dla młodych pracowników. Aktualne dane statystyczne2 pokazują, że 48%
osób zatrudnionych w branży HoReCa oraz 43% osób zatrudnionych w usługach zakwaterowania
turystycznego jest w wieku poniżej 35 roku życia. Pracownicy w tych dwóch sektorach są znacznie
młodsi na tle pozostałych grup zawodowych europejskiego rynku pracy, gdzie jedynie jedna osoba
na trzy jest w wieku poniżej 35 lat. Te zagregowane na poziomie Unii Europejskiej dane odpowiadają
1
2

World Tourism Organization, UNWTO, „World Tourism Barometer”, June 2011
EUROSTAT, "Statistics on Tourism", 2010
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w dużym stopniu sytuacji większości krajów członkowskich. W znacznej części tych krajów odsetek
osób w wieku poniżej 35 roku życia w branży HoReCa przewyższa o około 10 punktów procentowych
średnią dla całej gospodarki.
Osoby w wieku poniżej 35 lat stanowią więcej niż połowę zatrudnionych w przedsiębiorstwach
świadczących usługi zakwaterowania w takich krajach jak Słowacja (58%), Holandia (56%), Szwecja
(56%), Norwegia (56%). We wszystkich tych krajach odsetek ten jest w przybliżeniu o 20 punktów
procentowych wyższy w porównaniu do zatrudnienia w całej gospodarce. Dane dla krajów
partnerskich potwierdzają tą tendencję (za wyjątkiem Hiszpanii – o czym wspomniano w dalszej części
raportu). W przypadku Bułgarii w sektorze HoReCa odsetek młodych osób wynosi – 47% (w stosunku
do 35% ogółem zatrudnionych osób poniżej 35 roku życia w gospodarce), Polska – 58% (39% ogółem),
Włochy – 43% (31% ogółem). Jedynym krajem, gdzie profil wiekowy pracowników branży HoReCa jest
wyższy, jest Cypr. Odsetek osób poniżej 35 roku życia w firmach zakwaterowania turystycznego
to 28%, podczas gdy w przypadku branży HoReCa – 33%. Jedynie w Gracji i Hiszpanii, dwóch krajach
o bardzo wysoko rozwiniętym sektorze turystycznym, profil wiekowy w segmencie usług
zakwaterowania nie odzwierciedla odchyleń od sytuacji obserwowanej w innych sektorach gospodarki.
Jeśli zaś spojrzymy na strukturę zatrudnienia osób powyżej 55 roku życia, możemy zauważyć, że liczba
miejsc pracy dla tej grupy osób jest znacznie bardziej ograniczona w tym sektorze (11%) w porównaniu
z ogólnym wskaźnikiem dla gospodarki europejskiej.
STRUKTURA ZATRUDNIENIA WEDŁUG PŁCI ORAZ FORMY WSPÓŁPRACY
Udział osób zatrudnionych na pełny etat w przedsiębiorstwach branży HoReCa nie różni się w znacznym
stopniu od wskaźnika dla całej gospodarki Unii. W obu przypadkach niemal 4/5 osób pracuje na pełen
etat. 72% zatrudnionych w sektorze HoReCa w UE pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy. Niemniej
jednak analizując dane odrębnie dla poszczególnych krajów możemy zauważyć znaczne różnice.
W Bułgarii czy Rumunii zauważalny jest niemal brak zatrudnionych osób w niepełnym wymiarze czasu
pracy, natomiast na przykład w Holandii udział osób pracujących w niepełnym wymiarze to niemal 60%.
Gdzieś pośrodku tych dwóch skrajnych wskaźników usytuowane są pozostałe kraje partnerskie: Czechy –
7%, Włochy – 25%, Polska – 13%, Hiszpania – 18%. Możemy zaobserwować, że w krajach, w których
wskaźnik zatrudnienia w niepełnym wymiarze jest wysoki, również w branży HoReCa jest podobny.
Dotyczy to na przykład Holandii, Danii, Norwegii, Niemiec czy Szwecji. W krajach biorących udział
w projekcie obserwujemy relatywnie zrównoważoną proporcję zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu
pracy do pracujących na część etatu porównując branżę HoReCa i całą gospodarkę. Jedynie we Włoszech
możemy zaobserwować nieco większą dysproporcję jeśli chodzi o zatrudnienie osób w niepełnym
wymiarze czasu w branży HoReCa (25%) w stosunku do całej gospodarki (14%) oraz częściowo
w Hiszpanii (HoReCa – 18%, ogółem – 12%).
W wyniku przeprowadzonej analizy możemy stwierdzić, że branża HoReCa to istotny pracodawca
dla kobiet. Średnio 60% osób zatrudnionych w tym sektorze stanowią kobiety, w stosunku
do wskaźnika 45% dla całej gospodarki UE. Dostępne dane pokazują, że różnice w zatrudnianiu kobiet
w tej branży pomiędzy krajami Unii Europejskiej są relatywnie małe, chociaż widoczne są nieco bardziej
niż w porównaniu ze wskaźnikiem zatrudnienia kobiet w całej gospodarce. Wskaźniki zatrudnienia
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kobiet w branży HoReCa nie różnią się od przeciętnej dla UE (45%) o więcej niż zaledwie kilka punktów
procentowych. Dość wyraźnie wyróżniają się na tym tle Rumunia – 72% kobiet zatrudnionych w branży
HoReCa , Norwegia – 71%, Polska – 70%, Finlandia – 70%) i Niemcy – 69%, gdzie udział kobiet
zatrudnionych w branży HoReCa sięga 2/3. Na drugim biegunie mamy takie kraje jak Malta (38%)
i Włochy (49%) – jedyne kraje, gdzie udział kobiet zatrudnionych w sektorze nie przekracza 50%. W
tych przypadkach widzimy również korelację ze wskaźnikiem dla całej gospodarki. Zarówno Włochy, jak
i Malta mają również niższy wskaźnik zatrudnienia kobiet w gospodarce. Możemy zauważyć,
że sytuacja w pozostałych krajach partnerskich jest zbliżona raczej do warunków polskich niż włoskich
czy maltańskich. Zatrudnienie kobiet w tych krajach w branży HoReCa kształtuje się następująco:
Czechy (60% kobiet), Bułgaria – 65% kobiet, Hiszpania – 59% kobiet.
Jeżeli zbadamy zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu w relacji do udziału kobiet
w zatrudnieniu, możemy zauważyć, że w sektorze HoReCa w Europie udział kobiet pracujących
na pełen etat jest niższy (64%) niż w całej gospodarce (68%)3. Z kolei mężczyźni pracujący w pełnym
wymiarze czasu pracy stanowią 81% mężczyzn osób zatrudnionych w tej branży, co jest mniejszą
wartością w porównaniu z wskaźnikiem dla całej gospodarką Unii (92%). W ramach Unii Europejskiej
najniższy odsetek osób zatrudnionych na pełny etat w hotelach i restauracjach (40%) obserwujemy
w Holandii, co jest normalną praktyką w tym kraju (niski wskaźnik dotyczy również całej gospodarki).
Jest to dość ciekawa obserwacja, ponieważ ze względu na fakt, że branża HoReCa charakteryzuje się
dużą sezonowością, moglibyśmy spodziewać się znacznie wyższego wskaźnika zatrudnienia w ramach
niepełnego wymiaru czasu pracy.
STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA W BRANŻY HORECA
Zaprezentowane wcześniej dane pokazują, że specyfiką branży HoReCa jest zatrudnianie osób młodych
i kobiet. Trzecią typową grupą (najbardziej liczną), jaka wyłania się podczas analizy, są osoby o niskim
poziomie wykształcenia, na przykład takie, które ukończyły jedynie gimnazja. Dostępne dane pokazują,
że 36% osób zatrudnionych w branży nie ukończyło szkoły średniej, podczas gdy przeciętna wartość dla
całej gospodarki UE wynosi 25%. Dane uzyskane na poziomie poszczególnych krajów partnerskich
potwierdzają ten fakt. Największe rozbieżności pomiędzy wartościami na poziomie gospodarek
poszczególnych krajów a sektorem turystycznym, obserwuje się w tym zakresie w Szwajcarii, gdzie
liczba osób z najniższym - niskim wykształceniem w branży HoReCa stanowi niemal dwukrotność
udziału osób z najniższym wykształceniem w całej gospodarce (36% vs. 26%). Inne kraje, które oferują
pracę w branży HoReCa osobom z niższym niż średnie wykształcenie to m.in. Niemcy, Szwecja,
Norwegia i Dania. Jedynymi krajami, w których nie zauważana jest istotna różnica to Portugalia (71%),
Cypr (24%) i Węgry (14%). Jak można zauważyć, niezbyt chlubną wiodącą pozycję zajmuje Portugalia z
najniższym standardem wykształcenia osób w branży HoReCa. Sytuacja w poszczególnych krajach
partnerskich kształtuje się następująco: we Włoszech udział osób z najniższym wykształceniem
w branży HoReCa – 51%, podczas gdy w całej gospodarce – 39%, podobnie w Hiszpanii – odpowiednio
57% osób i 44%. W Czechach obserwujemy dość zbalansowane wskaźniki zarówno dla branży HoReCa
(8%), jak i dla całej gospodarki (6%). Ciekawą sytuację możemy zaobserwować w Polsce i Bułgarii,
3

EUROSTAT, „EU Labour Force Survey“, 2007
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gdzie wskaźniki kształtują się odwrotnie w branży HoReCa i gospodarce i są znacznie niższe
(Polska – 9% osób z najniższym wykształceniem w branży HoReCa vs. 10% w całej gospodarce, Bułgaria
– odpowiednio 10% i 15%). Nie zmienia to faktu, że generalnie poziom edukacji w branży HoReCa
nie jest wysoki. Jeśli weźmiemy pod uwagę jeden stopień wykształcenia wyżej (ukończona szkoła
średnia), wskaźniki dla Polski i Bułgarii znacznie rosną. I tak, Polska – 82% osób w branży HoReCa
ukończyło co najwyżej średnią szkołę, 68% - cała gospodarka, Bułgaria odpowiednio 80% w stosunku
do 60%. Interesujący jest również fakt, że w branży HoReCa jest znacznie niższy odsetek pracowników
z wyższym wykształceniem w porównaniu do całej gospodarki.
Powyższe dane są zgodne z danymi statystycznymi dotyczącymi wykorzystania technologii
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w przedsiębiorstwach. Dane pokazują, że w badanym sektorze
standard kompetencji w zakresie wykorzystania ICT w większości przedsiębiorstw nie jest wysoki.
Jedynie 36% pracowników wykorzystuje komputer do codziennej pracy, w porównaniu do 49% w całej
gospodarce. Jedynie w sektorze budownictwa sytuacja kształtuje się na jeszcze niższym poziomie, jeśli
chodzi o wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w codziennej pracy. 4

STABILNOŚĆ ZATRUDNIENIA
Jak zostało wskazane powyżej, jeśli chodzi o zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu
pracy, sektor HoReCa nie wyróżnia się szczególnie na tle innych branż i całej gospodarki. Niemniej
jednak biorąc pod uwagę ogólny czas zatrudnienia pracownika czy średni czas pracy pracownika u tego
samego pracodawcy, sektor wydaje się być mniej stabilny w porównaniu z pozostałymi sektorami
i ogółem rynku pracy. Udział pracowników zatrudnionych na czas określony. Udział pracowników
zatrudnionych na czas określony w stosunku do czasu nieokreślonego jest ponad dwa razy większy
w sektorze HoReCa (30% stanowisk charakteryzuje określony okres trwania umowy) niż w całej
gospodarce UE (14%). Dostępne dane wskazują, że sektor HoReCa w krajach UE nie jest w najlepszej
kondycji. Największe różnice pomiędzy branżą HoReCa a gospodarką kraju zauważamy w Grecji (59%
osób ma stałą pracę w branży HoReCa, podczas gdy z ogółu umów zawartych w gospodarce aż 89%
jest na czas nieokreślony), we Włoszech, Szwecji i Bułgarii.

Ograniczona liczba osób pracujących w branży HoReCa na czas nieokreślony może być związana
z charakterystyczną dla sektora turystycznego sezonowością. Można zauważyć duże zróżnicowanie
poziomu zatrudnienia w poszczególnych kwartałach roku i korelacją z zaspokajaniem potrzeb obsługi
ruchu turystycznego.
Kolejnym miernikiem stabilności zatrudnienia w turystyce jest przeciętna długość pracy pracownika
u jednego pracodawcy. Dostępne dane pokazują, że czas pracy osoby zatrudnionej w branży HoReCa
u jednego pracodawcy jest znaczni niższy niż w całej gospodarce, gdzie wynosi on 121 miesięcy
(czyli ponad 10 lat). W sektorze HoReCa wskaźnik ten wynosi 64 miesięcy, czyli nieco więcej niż połowa
4
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wartości wskaźnika dla całej gospodarki UE. W rajach partnerskich wskaźnik okresu zatrudnienia
u jednego pracodawcy kształtuje się następująco: Bułgaria – 51 miesięcy, Polska – 61 miesięcy,
Hiszpania – 64 miesiące, Czechy – 67 miesięcy, Włochy – 71 miesięcy. 5
Generalnie, porównując wartości w sektorze HoReCa z tymi odnoszącymi się do całych gospodarek,
zwykle wskaźnik zatrudnienia u jednego pracodawcy jest niemal o połowę niższy (np. w Grecji
czy Szwecji). Z drugiej strony, najniższa dysproporcja w tym zakresie obserwowana jest w Portugalii
i Francji.
W wyniku powyższej analizy można stwierdzić, że wysoki udział osób zatrudnionych na czas określony
oraz przeciętnie krótki okres zatrudnienia u tego samego pracodawcy to cechy typowe dla branży
HoReCa.
CZYNNIK SEZONOWOŚCI W BRANŻY HORECA
Powszechnie obserwowany jest fakt, że intensywność ruchu turystycznego różni się znacznie
na przestrzeni roku. Czynnik sezonowości jest więc znaczący dla branży HoReCa, która jest ściśle
związana z obsługą ruchu turystycznego. Tak zwane obłożenie placówek oferujących noclegi (wyrażone
liczbą nocy spędzonych przez turystów w danym ośrodku) jest ponad dwa razy większa w okresie
szczytu sezonu w większości krajów członkowskich Unii Europejskiej w porównaniu z najbardziej
spokojnymi miesiącami. W krajach, w których sezon turystyczny trwa krótko obserwujemy najwyższe
sezonowe różnice. Przykładowo w Grecji i Chorwacji obłożenie w hotelach jest 13 i odpowiednio
35 razy wyższe w sierpniu niż w styczniu, tj. poza sezonem. Obłożenie w placówkach zakwaterowania
dzieli się na cztery kwartały roku. Oczywiście trzeci kwartał charakteryzuje się najwyższym poziomem
wskaźnika, przewyższając o 2,5 razy wartość wskaźnika dla pierwszego kwartału. W sektorze
turystycznym największe sezonowe fluktuacje obserwowane są w Grecji i Chorwacji. W tych dwóch
krajach poziom zatrudnienia w wysokim sezonie osiąga podwojone wartości z najmniej uczęszczanego
sezonu i jednocześnie jest o ok. 30% wyższy niż przeciętne roczne zatrudnienie. Na drugim biegunie
możemy zaobserwować kraje, w których nie zauważa się żadnych istotnych sezonowych różnic, jeśli
chodzi o poziom zatrudnienia w placówkach zakwaterowania, są to Dania, Holandia i Norwegia.
Niemniej jednak obłożenie poza sezonem jest w tych krajach dwa do trzech razy niższe niż w sezonie.
Jednym z istotnych problemów w branży HoReCa jest właśnie czynnik sezonowości. Analizując sytuację
w krajach leżących w sferze zainteresowania projektu, tj. w krajach partnerskich, możemy zauważyć,
że krajem, na który czynnik ten oddziałuje najbardziej jest Bułgaria (w trzecim kwartale roku
obserwujemy ponad 5,5-krotnie wyższe obłożenie w porównaniu z pierwszym kwartałem), Włochy
(3-krotnie większe obłożenie w trzecim kwartale roku w porównaniu do pierwszego kwartału),
w Polsce i Hiszpanii wartości te są porównywalne do przeciętnej obserwowanej we wszystkich
27 krajach Unii (w trzecim kwartale roku obłożenie jest średnio 2,5 razy większe niż w pierwszym).
W Czechach różnica między wartość wskaźnika obłożenia dla pierwszego i trzeciego kwartału
jest jeszcze mniejsza. W pierwszym kwartale liczba nocujących osób jest dwukrotnie mniejsza
niż w trzecim.
5

EUROSTAT, „EU Labour Force Survey“, 2007
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ZATRUDNIENIE
Pomiar liczby ogólnej liczby osób zatrudnionych w sektorze turystycznym jest relatywnie trudny
ze względu na brak jednolitych danych. Obecnie dostępne są jedynie nieuspójnione dane na poziomie
wybranych krajów UE oraz dane zebrane w krajach Partnerskich. Według tych źródeł liczba
pracowników w branży HORECA waha się od 114 tys. w Polsce, przez ok. 240 tys. w Czechach i Bułgarii,
do 1 246 tys. we Włoszech i 1 591 tys. w Hiszpanii. Należy podkreślić, że podane dane ze względu
na niespójność metodologiczną dają jedynie ogólny obraz branży i ich wiarygodność jest ograniczona.
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REZULTATY BADANIA ANKIETOWEGO
Badanie ankietowe zostało zrealizowane w ramach projektu “Europejski model strategicznego
zarządzania kompetencjami małych i średnich przedsiębiorstwach sektora turystycznego” w okresie
od kwietnia do maja 2011 r. i zostało wybrane jako metoda najbardziej adekwatna do założonych
celów badawczych, tj.:




Zobrazowanie aktualnej sytuacji w zakresie zarządzania kompetencjami, z punktu widzenia
grupy docelowej projektu (małe i średnie firmy branży HoReCa),
Pozyskanie informacji o najbardziej istotnych dla przedsiębiorców sektora turystycznego
(w tym branży HoReCa) problemach oraz
Zebranie opinii od osób odpowiedzialnych za zarządzanie (w tym zarządzanie kompetencjami)
w przedsiębiorstwach branży HoReCa.

Ankietowanie przedsiębiorców przeprowadzone zostało we wszystkich krajach partnerskich projektu
(Polska, Hiszpania, Włochy, Bułgaria, Czechy). Osobami udzielającymi odpowiedzi byli przede
wszystkim właściciele lub menedżerowie małych i średnich firm branży HoReCa.
Na potrzeby realizacji badania opracowany został kwestionariusz podzielony na kilka powiązanych
ze sobą części. Pierwsza - obejmowała pytania dotyczące charakterystycznych cech firm działających
w branży HoReCa, aby umożliwić stworzenie ilościowego i jakościowego profilu typowego
przedsiębiorstwa. Dzięki otrzymanym informacjom możliwe będzie lepsze dostosowanie istniejącego
modelu strategicznego zarządzania kompetencjami do potrzeb przedsiębiorstw tej właśnie branży oraz
zbadanie najistotniejszych dla firm problemów. W drugiej części kwestionariusza zawarte zostały
pytania dotyczące opinii respondentów na temat istotnych kompetencji w wybranych zawodach
branży (ze względu na fakt, że projekt dotyczy budowania modelu zarządzania kompetencjami dla
pięciu zawodów: barman/kelner, recepcjonista, kucharz, obsługa pokoi, menedżer – pytania dotyczyły
tych właśnie zawodów – przyp. tłum.). Dane pozyskane z tej części kwestionariusza stanowią
dla realizatorów projektu istotne źródło informacji do modelowania produktu ostatecznego projektu,
jakim będzie elektroniczne narzędzie do strategicznego zarządzania kompetencjami, dedykowane
małym i średnim firmom branży HoReCa. Ostatnia część kwestionariusza dotyczyła ogólnego
nastawienia respondentów do zarządzania kompetencjami, a jej celem było poznanie podejścia
przedsiębiorców do okresowej oceny kompetencji pracowników, wdrażania systemów motywacyjnych
w firmach oraz nastawienia do podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Ankietowanie przeprowadzone zostało na grupie 250 przedsiębiorców (próba minimum 50 firm
w każdym z krajów partnerskich), przy czym starano się zapewnić możliwie jak największą
reprezentatywność grupy. Niestety ze względu na dostępny budżet zrealizowanie badania w szerszym
zakresie nie było możliwe. Niemniej jednak można stwierdzić, że sposób doboru próby był poprawny,
a uzyskane wyniki można uznać za zadowalające pod względem wiarygodności i rzetelności.
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Badanie przeprowadzone zostało częściowo za pomocą ankiet online, częściowo za pomocą metody
wywiadu telefonicznego. W ankietach i podczas wywiadów zaobserwowano szczególną niechęć
respondentów do ujawniania niektórych informacji związanych z funkcjonowaniem firmy, co może być
uzasadnione szczególną konkurencyjnością w branży.

Aby zweryfikować otrzymane dane, zrealizowano pięć moderowanych wywiadów fokusowych (FGI)
ze specjalistami reprezentującymi sektor turystyczny. Spotkania były uzupełnieniem
przeprowadzonych badań kwestionariuszowych w krajach partnerskich. Wyniki ankiet zostały poddane
krytycznej ocenie przez specjalistów właśnie podczas wywiadów grupowych. Opinie prezentowane
podczas grup fokusowych zostały włączone do niniejszego raportu.

Zdaniem autorów warto podkreślić, że w niektórych obszarach dane uzyskane w poszczególnych
krajach znacznie się różnią. Jest to zrozumiałe ze względu na położenie geograficzne, różnice społeczne
i ekonomiczne oraz nie mniej ważne różnice kulturowe. Generalnie jednak, zebrane informacje dają
pewien ogólny obraz branży w krajach partnerskich i jednocześnie mogą być dobrą podstawą
i uzasadnieniem do dostosowania i transferu modelu strategicznego zarządzania kompetencjami
do potrzeb branży HoReCa.

Poddając analizie pierwszą część kwestionariusza, możemy określić pewne wspólne cechy organizacji
działających w branży HoReCa. Wybór organizacji do badania kwestionariuszowego leżał w gestii
instytucji partnerskich w poszczególnych krajach, niemniej jednak założeniem było dobranie grupy
zbalansowanej pod względem typu organizacji, tj. firm oferujących usługi zakwaterowania oraz firmy
gastronomiczne (na potrzeby niniejszego raportu zwane „hotelami” oraz „restauracjami”).

Jeśli chodzi o wielkość firm, większość z nich to mikroprzedsiębiorstwa – zgodnie z definicją
Komisji Europejskiej 6- zatrudniające co najwyżej 10 pracowników i których roczne obroty
nie przekraczają 2 mln EUR . W badanej grupie zdecydowaną większość stanowiły przedsiębiorstwa,
których roczny obrót nie przekraczał 100 tys. EUR. Biorąc pod uwagę formę działalności, były to bardzo
często przedsiębiorstwa rodzinne, spółki lub firmy jednoosobowe.

Godny podkreślenia jest fakt, że zgodnie z odpowiedziami respondentów, stosunkowo w niewielu
z nich zatrudnia obcokrajowców. Te wyniki są odmienne od dobrze znanego i obserwowanego faktu,
że zatrudnianie obcokrajowców, czy to legalnie czy też nielegalnie, jest jedną z typowych cech sektora
turystycznego i branży HoReCa, jedną z najczęstszych prawdopodobnie zaraz po branży budowlanej.
6
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Szacuje się, że liczba obcokrajowców zatrudnianych w firmach branży HoReCa w Unii Europejskiej sięga
6 - 14% ogólnej liczby zatrudnionych 7. Powyższe rezultaty – poddane również analizie podczas grup
fokusowych – mogą być interpretowane jako wynik niechęci respondentów do udzielania otwartych
odpowiedzi na to pytanie. Jedynie relatywnie niewielka liczba respondentów ujawniła informację
o zatrudnianiu obcokrajowców. Z punktu widzenia projektu odpowiedzi na pytanie o zatrudnianie
obcokrajowców mają wymiar pozytywny. Można domniemywać zainteresowanie pracodawców
wzrostem kompetencji pracowników oraz inwestowaniem w ich rozwój. Ponadto, interpretacja
ta pozwala sądzić, że lokalna siła robocza jest bardziej stabilna i mniej podatna na fluktuacje, stąd
dbanie o adekwatność kompetencji i inwestowanie w ich rozwój jest w tym przypadku bardziej warte
zainteresowania i podejmowania działań.

W zakresie stabilności zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach obserwujemy relatywnie
zbalansowane wyniki. Z jednej strony część firm deklaruje, że nie ma żadnych problemów z fluktuacją
kadr (prawdopodobnie głównie małe firmy rodzinne), podczas gdy druga cześć firm boryka się
z okazjonalną, częstą lub sezonową fluktuacją zatrudnienia. Kwestia zmienności zatrudnienia jest dla
powodzenia projektu kluczowa, ze względu na to, że im większa fluktuacja kadr, tym mniejsza
skłonność pracodawców do inwestowania w rozwój zasobów ludzkich. Kwestia sezonowego
charakteru, tak typowa dla branży, jest ściśle związana ze stabilnością zatrudnienia. Często problemem
przedsiębiorstw jest powiązanie dobrej współpracy pracowników z potrzebą bilansowania ich liczby,
w odpowiedzi na aktualną sytuację rynkową i zapotrzebowanie na usługi. W tym kontekście jest
również ważne zwrócenie uwagi na fakt, że fluktuacja pracowników nie jest jednakowa w przypadku
wszystkich obserwowanych zawodów. Widoczne jest, że na stanowiskach, które wymagają niższych
kwalifikacji, pracownicy skłonni są do częstszych zmian w porównaniu z tymi, które wymagają
wyższych kwalifikacji i tym samym są lepiej opłacane.

W strukturze wieku pracowników branży HoReCa przeważają osoby w przedziale wiekowym 20-30 lat
oraz 30-40 lat. Co potwierdza wcześniej zauważoną obserwację, że prawie połowa (48%)
zatrudnionych w UE w tej branży ma mniej niż 35 lat8. Wyniki naszej ankiety pod względem struktury
wiekowej co do zasady zgodne są z rozkładem normalnym i nie pokazują żadnych odchyleń.
Fakt, że w organizacjach branży HoReCa pracują głównie młode osoby, może być również związany
z sezonowością (i wynikającą z niej relatywną niestabilnością pracy), niższymi płacami (często
spotykane „niestandardowe” formy wynagradzania w szarej strefie), duże wymagania odnośnie czasu
pracy (wielogodzinne dniówki, nienormowany czas pracy) oraz innymi czynnikami nie akceptowanymi
przez osoby starsze.

7
8

Working safety in multicultural HORECA sector: http://osha.europa.eu/en/publications/forum/17_horeca
EUROSTAT, "Tourism employment" - Statistics Explained (2011/7/5)
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Kolejnym bardzo istotnym tematem podejmowanym w naszej analizie przedsiębiorstw branży HoReCa
były problemy z jakimi firmy najczęściej borykają się w codziennej działalności. Zidentyfikowanie
problemów pozwoli na określenie potencjalnych celów przedsiębiorstw z jednej strony, a z drugiej –
umożliwi lepsze dostosowanie narzędzia do strategicznego zarządzania kompetencjami do potrzeb
przyszłych użytkowników. Najczęściej wskazywanymi przez przedsiębiorców problemami było:
zapewnienie wysokiej jakości usług, wykwalifikowanej i odpowiedzialnej kadry oraz komplikacje
spowodowane dużą zmiennością zatrudnienia. Kolejne to trudności z zapewnieniem finansowania
działalności, wysokie podatki, trudności w rozwoju działalności w związku z dużym poziomem
biurokracji, ogólny spadek kondycji branży spowodowany czynnikami makroekonomicznymi.
Oczywiście należy podkreślić, że część problemów, których doświadczają przedsiębiorcy powodowane
jest kryzysem finansowym, który dotknął gospodarkę europejską. Powoduje to również sytuację
mniejszego zainteresowania wyjściem do restauracji czy zakupem drogich wycieczek. Jako jeden
z problemów respondenci wskazywali również dużą konkurencję na rynku oraz zmniejszony popyt na
usługi. Respondenci w Hiszpanii wskazywali niewystarczającą promocję regionów jako czynnik
utrudniający rozwój działalności i przyciąganie nowych klientów. Jednocześnie osoby udzielające
odpowiedzi podkreślały, że w tym okresie (kryzysu – przypis tłum.) potrzebne jest wsparcie ze strony
instytucji państwowych i regionalnych. W ankietach zauważamy, że wiele problemów określanych jest
jako te o ogólnym charakterze i dotyczące głównie czynników zewnętrznych, niezależne bezpośrednio
od przedsiębiorców i poziomu kompetencji pracowników. Trudno dokonując ogólnej analizy
bezpośrednio powiązać poziom kompetencji pracowników z problemem „niewystarczających środków
finansowych”, niemniej jednak, po wnikliwym przyjrzeniu się, możemy założyć w tym przykładzie,
że osoba bardziej asertywna, posiadająca wysokie kompetencje komunikacyjne, może być bardziej
skuteczna w pozyskiwaniu kredytu na działalność firmy niż pracownik nie posiadający tych
kompetencji.

Druga cześć kwestionariusza, dotycząca pożądanych kompetencji w pięciu wybranych do analizy,
typowych zawodach branży HoReCa, jest nie mniej istotna dla rezultatów projektu. Zawody, które
zostały poddane analizie to: barman/kelner, recepcjonista, obsługa pokoi, kucharz i menedżer.
Zadaniem ankietowanych był wybór z listy 44 kompetencji (rozumianych jako wiedza, umiejętności
i postawy), będących trzonem modelu strategicznego zarządzania kompetencjami, maksymalnie pięć
kompetencji, które zdaniem respondentów są najistotniejsze przy wykonywaniu poszczególnych
zawodów. Poniżej znajdą Państwo listę wszystkich 44 modelowych kompetencji.
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Tabela 1: Lista kompetencji zawarta w Modelu Strategicznego Zarządzania Kompetencjami

Zdolności artystyczne

Delegowanie

Słuchanie

Podejmowanie
ryzyka

Asertywność

Świadomość otoczenia

Lojalność

Samoświadomość

Autorytet

Elastyczność

Negocjowanie

Rozwój indywidualny

Coaching

Zorientowanie na cel/
na rezultat

Świadomość
organizacyjna

Wewnątrzsterowność

Zarządzanie
konfliktem

Niezależność

Kierowanie
zorientowanie na ludzi

Zarządzanie stresem

Udzielanie informacji
zwrotnej

Inicjatywa

Wytrwałość

Wrażliwość
interpersonalna
(taktowność)

Umiejętność rozmowy

Zorientowanie na
innowacje

Planowanie I
organizacja

Taktyczne
adaptowanie się

Współpraca

Spójność wewnętrzna

Precyzja/dokładność

Zorientowanie na
zudzadania

Kreatywność

Umiejętność osądu

Umiejętność
prezentacji

Umiejętność
wysławiania się

Zorientowanie na
klienta

Kognitywne uczenie się

Analiza problemów

Wizja

Podejmowanie decyzji

Interaktywne
uczenie się

Monitorowanie
postępów

Umiejętność
wyrażania się na
piśmie

Wyniki prezentujemy w dalszej części raportu.
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Barman/Kelner
Zorientowanie na klienta, rozumiane jako zorientowanie na jego potrzeby uznane zostało przez
respondentów badania za najbardziej istotną kompetencję wymaganą przez menedżerów w branży
HoReCa. Wydaje się to, jak również
„umiejętność rozmowy”, za dość Wykres 1: Stanowisko "barman / kelner" - lista
kluczowych kompetencji
logiczne i uzasadnione w przypadku
Zorientowanie na klienta
zawodów charakteryzujących się
Umiejętność rozmowy
bliskim kontaktem z klientem.
64,11%
Dla pracodawców bardzo ważny
Świadomość
7,91%
jest również poziom tychże
organizacyjna
7,44%
kompetencji, ponieważ pracownicy
Precyzja / dokładność
7,20%
6,61% 6,73%
ci, będąc w najbliższym kontakcie
Elastyczność
z
klientem,
poprzez
swoje
zachowanie, mają duży wpływ
pozostałe
na poziom zadowolenia z obsługi
i spełnianie oczekiwań klientów.
Nie mniej ważne okazują się
następujące kompetencje: „świadomość organizacyjna”, „dokładność”, „elastyczność” i umiejętność
dostosowania się pracowników do środowiska pracy. Możemy zauważyć, że w grupie pięciu
najistotniejszych kompetencji podobna liczba respondentów uznawała je za ważne, a wszystkie pięć,
stanowią ponad 1/3 ogółu wskazań. Spośród innych kompetencji wymienianych w dalszej kolejności,
a również ważnych w zawodzie barmana/kelnera, wymieniano „współpracę”, „lojalność” i „inicjatywę”.

Recepcjonista
Analogicznie jak w przypadku Barmana i kelnera stanowisko to, ze względu na bliski kontakt
pracownika z klientem, jest bardzo istotne dla firm w branży HoReCa. Jakość pracy i profesjonalizm
w wykonywaniu zadań w dużym stopniu determinuje poziom satysfakcji czy niezadowolenie klienta.
Wykres obrazuje duże podobieństwo
Wykres 2: Stanowisko "Recepcjonista" Zorientowanie na klienta
lista kluczowych kompetencji
rezultatów do tych przedstawionych
powyżej,
dotyczących
Umiejętność rozmowy
65,57%
barmana/kelnera.
W
przypadku
Słuchanie
recepcjonistów za kluczowe uznane
8,80%
zostały następujące kompetencje:
7,88%
Świadomość
6,83%
organizacyjna
„zorientowanie
na
klienta”,
5,39% 5,52%
Dokładność
„umiejętność rozmowy”, „słuchanie”,
„świadomość organizacyjna” oraz
Pozostałe
„dokładność”. Powyższa lista może
być uzupełniona innymi, które
również uzyskały wysoki poziom wskazań, tj.: „elastyczność”, „umiejętność prezentacji”, „współpraca”
oraz „udzielanie informacji zwrotnej”
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Obsługa pokoi
Z rezultatów ankiety dość jasno wynika, że stanowisko obsługi pokoi wymaga stosunkowo najniższych
kwalifikacji, jeśli chodzi o umiejętności pracownika wykonującego czynności na stanowisku pracy.
Wskazuje na to fakt, że najistotniejsze
Precyzja/dokładność
Wykres 3: Stanowisko "Obsługa pokoi" kompetencje wymagane do pracy
lista kluczowych kompetencji
w tym zawodzie stanowią prawie 50%
Współpraca
52,47%
oczekiwanych
kompetencji.
Lojalność
Respondenci udzielający odpowiedzi
15,40%
6,43%
bardzo jasno określali zakres czynności
Elastyczność
7,92%
9,27%
przewidzianych na tym stanowisku
8,52%
i
mieli
łatwość
identyfikacji
Integralność
wewnętrzna
kompetencji, jakie są konieczne
Pozostałe
do wykonywania tego zawodu.
Wymieniają „precyzję i dokładność”,
„współpracę”, „lojalność”, „elastyczność” i „integralność wewnętrzna”. Zdecydowanie najważniejsza
okazuje się „precyzja i dokładność”, wskazało ją najwięcej respondentów (15,4%), co w przypadku
tej funkcji nie jest szczególnie zaskakujące. Poza wyżej wymienionymi wskazywano również
„zorientowanie na klienta” oraz „wewnątrzsterowność”, określaną jako umiejętność uwzględniania
w podejmowanych wyborach swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań, ambicji, pozostałe
z 44 modelowych kompetencji były wskazywane w stopniu marginalnym bądź wcale.

Kucharz
Zawód kucharza jest kluczowy zarówno dla podmiotów działających w sferze cateringu,
jak również dla tych firm, świadczą lub wspierają usługi zakwaterowania (np. hotele, restauracje).
Portfolio kompetencji wymaganych na stanowisku kucharza, które powstało w rezultacie
przeprowadzonych
ankiet,
Wykres 4: Stanowisko "Kucharz" - lista
nie przyniosło zaskakujących
kluczowych kompetencji
rezultatów i odzwierciedla istotę
Kreatywność/pomysłowość
61,93%
tego stanowiska. Do grupy
Planowanie i organizacja
pięciu najczęściej wskazywanych
12,18%
Precyzja/dokładność
przez
respondentów
Świadomość organizacyjna
7,99%
kompetencji,
a
zatem
4,95%
7,11%
Zarządzanie stresem
5,84%
najważniejszych w zawodzie
Pozostałe
kucharza, możemy zaliczyć:
„kreatywność” – na pierwszej
pozycji. Jest to również istotny
czynnik brany pod uwagę w ocenie usług firm gastronomicznych. Ponadto, „planowanie i organizacja
pracy”, „dokładność”, „świadomość organizacyjna” oraz umiejętność pracy w warunkach stresu, zwana
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„zarządzaniem stresem”. Należy zwrócić uwagę, że szczególną funkcją w zawodzie kucharza jest
funkcja szefa kuchni. Sprawowanie jej wymaga nieco odmiennych kompetencji, bardziej powiązanych z
zarządzaniem.

Menedżer
W porównaniu z powyżej opisanymi stanowiskami w branży HoReCa i najbardziej pożądanymi
w wykonywaniu tych zawodów kompetencjami, pozycja menedżera w firmach tej branży ma nieco
bardziej złożony charakter.
Wykres 5: Stanowisko "Menedżer" - lista
Świadomość organizacyjna
kluczowych kompetencji
Pokazują to również wyniki
naszej analizy i fakt, że grupa
Kierowanie zorientowane
na ludzi
71,57%
pięciu najczęściej wskazywanych
Coaching
pożądanych
kompetencji
6,23%
6,12%
stanowi znacznie mniejszy udział
Zarządzanie konfliktem
6,00%
w
ogóle
wymaganych
5,10%
4,98%
Analiza problemów
kompetencji na tym stanowisku.
Analogicznie,
poszczególne
Pozostałe
kompetencje wymieniane jako
najistotniejsze, ws kazywane
były podobnie często (udział procentowy odpowiedzi wskazujących poszczególne kompetencje jest
podobny), co oznacza, że mają one relatywnie jednakowo ważne znaczenie. Jeśli chodzi o kompetencje
menedżerskie, najcześciej wskazywano „świadomość organizacyjną”. Zaraz po niej „kierowanie
zorientowane na ludzi” oraz „coaching”, a następnie „zarządzanie konfliktem” i „umiejętność analizy
problemu”. Błędem byłoby nie wspomnieć kolejnych, wskazywanych również dość często kompetencji:
tj. „autorytet”, „asertywność”, „planowanie i organizacja” i „umiejętność osądu”. Wszystkie
te umiejętności i zdolności niewątpliwie należą do ogólnie przyjętego kanonu kompetencji
menedżerskich i tworzą zestaw kompetencji dobrego menedżera.
Jak wspomniano powyżej rezultaty przeprowadzonej ankiety będą brane pod uwagę przy adaptacji
modelu strategicznego zarządzania kompetencjami do uwarunkowań branży HORECA, w toku dalszej
realizacji projektu COMPETE…!
Ostatnia seria pytań, dotyczyła postaw związanych z wykorzystaniem przygotowywanego w ramach
projektu narzędzia do zarządzania kompetencjami oraz podejścia do kwestii oceny kompetencji
pracowników, wdrażania systemów motywacyjnych oraz opinii dotyczącej kształcenia ustawicznego
pracowników.
Pozytywny i zachęcający jest fakt, że znaczna większość respondentów, jak również eksperci biorący
udział w dyskusjach fokusowych, mają bardzo pozytywną opinię na temat powstającego narzędzia ICT,
które łączyć będzie elementy zarządzania i planowania strategicznego z oceną kompetencji
i ukierunkowaniem rozwoju pracowników na osiąganie planowanych celów. Pojawiały się również
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opinie, że małe i średnie firmy – do których dedykowany jest produkt – nie będą korzystać z tego typu
narzędzia, niemniej jednak tego typu uwagi były w mniejszości.
Jeśli chodzi o wdrożenie systemów okresowej oceny pracowników, możemy zauważyć, że tego typu
narzędzia zostały wdrożone w mniej lub bardziej formalny sposób w około połowie badanych firm.
Druga połowa organizacji ocenia ewaluację kompetencji pracowników jako zbędną formalność
(zgodnie z naszą analizą, tego typu odpowiedzi pojawiały się w większości wśród firm rodzinnych, gdzie
ocena kompetencji pracowników, będących jednocześnie członkami rodziny nie jest powszechna).
Zagadnienie oceny kompetencji pracowników jest ściśle związane z systemami motywacyjnymi
w organizacjach. Wyniki ankiety pokazują podobne rezultaty jak w przypadku pytań dotyczących
systemów oceny (wdrożenie systematycznej oceny pracowników zwykle powiązane jest z wdrożeniem
systemu motywacyjnego). Z punktu widzenia projektu, istotny może być fakt, że wykorzystanie
w firmach przygotowywanego narzędzia ICT może być łatwiejsze w tych organizacjach, które wdrożyły
systemy ewaluacji i motywacji pracowników.
Jeśli chodzi o kwestie związane z dokształcaniem pracowników oraz wzmacnianiem kompetencji
pracowników w wyniku badań otrzymano bardzo pozytywne rezultaty. Ponad 2/3 respondentów
deklaruje, że oferuje swoim pracownikom różne formy podnoszenia kwalifikacji. Biorąc pod uwagę
fakt, że branża HoReCa charakteryzuje się bardzo dużą fluktuacją kadr, zatrudnieniem obcokrajowców
oraz w znacznej części zatrudnieniem osób na czas określony, jest to dość ciekawa obserwacja, która
wymaga dalszego pogłębienia.
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WNIOSKI I REKOMENDACJE DO TRANSFERU INNOWACJI
Ostatnia cześć niniejszego raportu stanowi podsumowanie najważniejszych wniosków
z przeprowadzonych badań, które mogą mieć znaczenie w pracy nad przygotowywanym w ramach
projektu narzędziem ICT, służącym zarządzaniu kompetencjami w MŚP sektora HoReCa.
•
•
•
•

Transfer i wdrożenie innowacyjnego modelu jest możliwe i pożądane w branży HoReCa.
System strategicznego zarządzania kompetencjami nie może być zbyt skomplikowany.
Przygotowywane narzędzie musi charakteryzować się prostotą zastosowania.
Zalecane jest przeprowadzenie dodatkowych badań, które pozwolą na doprecyzowanie
problemów z jakimi spotykają się menedżerowie w firmach branży HoReCa.

Podczas adaptacji modelu strategicznego zarządzania kompetencjami należy wziąć pod uwagę typowe
element charakterystyczne dla branży HoReCa:
•
•
•
•
•
•

Znaczną część osób zatrudnionych w branży stanowią osoby młode (HoReCa jest istotnym
pracodawcą dla młodych ludzi).
Znaczną część osób zatrudnionych w branży stanowią kobiety.
Branżę HoReCa cechuje zatrudnianie osób o niższym standardzie kwalifikacji.
Branżę HoReCa charakteryzuje duże zróżnicowanie jeśli chodzi o liczbę osób zatrudnionych
w określonych okresach roku.
W branży HoReCa zauważalny jest niski wskaźnik zatrudnienia u jednego pracodawcy.
Branża HoReCa jest pod dużym wpływem czynnika sezonowości.
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