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Opinia w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia 

 

 

Dotyczy utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie: kelner (513101) 

Wnioskująca szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie 

Informacje uzupełniające o rynku pracy 

1. W województwie pomorskim kształcenie w zawodzie kelner realizują 4 placówki, z tego: Zespół 

Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku, Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich  

w Tczewie, Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Kościerzynie oraz Technikum Zawodowe Nr 1 w Słupsku. 

2. W województwie pomorskim nie obserwuje się znaczącej zmiany w liczbie uczniów kształcących 

się w zawodzie kelner. W roku szkolnym 2015/16 liczba absolwentów powinna być nieznacznie 

mniejsza niż w roku wcześniejszym, gdyż w ostatnich klasach kształci się 24 uczniów. 

Rok szkolny Liczba uczniów Liczba absolwentów 

2013/14 151 27 

2014/15 170 33 

2015/16 158 - 

Źródło: System Informacji Oświatowej. 

3. W województwie pomorskim w latach 2013 - 2014 zawód kelner był nadwyżkowy (liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych przewyższała liczbę zgłoszonych wolnych miejsc pracy i aktywizacji 

zawodowej). W zawodzie tym rejestrowali się także absolwenci (do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki). 

Natomiast w I półroczu 2015 r. powyższy zawód był deficytowy (więcej zgłoszono ofert pracy 

niż zarejestrowało się bezrobotnych). Należy także podkreślić, że odnotowano stosunkowo dużą liczbę 

zgłaszanych wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej we wszystkich opisywanych latach.  

W powiecie kartuskim, podobnie jak w województwie pomorskim, w latach 2013 - 2014 liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie kelner przewyższała liczbę zgłoszonych wolnych 

miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, natomiast w I półroczu 2015 r. ofert pracy było więcej  

niż bezrobotnych. 

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 943 64 556 

2014 875 68 724 

I półrocze 2015 400 33 554 

powiat kartuski 

2013 47 0 18 

2014 39 0 31 

I półrocze 2015 13 0 21 

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

4. W 2014 r. powiatowe urzędy pracy w Pucku, Starogardzie Gdańskim i Lęborku przeszkoliły 

 27 osób w zawodzie barman-kelner-barista oraz kelner z językiem angielskim i kelner z językiem 

niemieckim. 

3. W Barometrze zawodów
1 województwa pomorskiego na 2016 r. prognozuje się, że kelnerzy  

i barmani będą grupą zawodów zrównoważonych zarówno w województwie pomorskim,  

jak i powiecie kartuskim (zarówno popyt, jak i podaż pracowników powinny być na porównywalnym 

poziomie). 

                                                           
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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4. Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2014 r. negatywnie 

zaopiniowała utworzenie kierunku kształcenia w zawodzie kelner (513101) w Zespole Szkół 

Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni, natomiast na posiedzeniu w dniach 31 marca, 15 grudnia 

2014 r. i 7 grudnia 2015 r. pozytywnie zaopiniowała utworzenie powyższego kierunku w Powiatowym 

Zespole Szkół nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Kościerzynie, Technikum Nr 2 w Zespole 

Szkół Ponadgminazjalnych Nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie oraz Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy. 

5. Powiatowa Rada Zatrudnienia w Kartuzach pozytywnie zaopiniowała utworzenie kierunku kelner 

(513101) w Zespole Szkół Ponadgminazjalnych w Somoninie. 


