
P r o t o k ó ł nr 3 

z posiedzenia Komitetu Głównego Olimpiady Umiejętności Hotelarskich, które odbyło się w dniu 

30.06.2022 r. w formie on-line (na platformie Teams) 

Porządek obrad: 

Decyzja w sprawie: 

1. logo OUH, umieszczania logo sponsorów/patronaty 

2. zakresu terytorialnego okręgów 

3. zatwierdzenie hasła przewodniego I  edycji Olimpiady 

4. zatwierdzeni harmonogramu OUH 

5. zatwierdzenie wytycznych  

6. zatwierdzenia szablonu przygotowania zadań 

7. ustalenie liczby zadań przygotowywanych przez poszczególnych członków dla poszczególnych 

stopni OUH 

8. ustalenie struktury banku zadań i zasad gromadzenia w nim zadań  (Powołanie Zespołu)    

 

Ad 1. Komitet Główny zatwierdził logo Olimpiady: 

 

Loga patronów i sponsorów będą umieszczane na stronie Olimpiady. 

 

Ad. 2.Komitet Główny „jednogłośnie” zatwierdził hasło przewodnie Olimpiady 

„Kompetencje społeczne kluczem do profesjonalnej obsługi gościa”. 

 

Ad. 3.  Komitet Główny Olimpiady zatwierdził zakres terytorialny poszczególnych okręgów: 

 a. Okręg 1 – Gdynia – województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie 

 b. Okręg 2 – Jelenia Góra – województwo  dolnośląskie 

 c. Okręg 3 – Poznań – województwo wielkopolskie 

 d. Okręg 4 – Rzeszów – województwa: podkarpackie, lubelskie  

 e. Okręg 5 – Szczecin – województwa: zachodniopomorskie, lubuskie 

 f. Okręg 6 – Warszawa – województwa: mazowieckie, łódzkie 

 g. Okręg 7 – Toruń – województwo kujawsko-pomorskie 

 h. Okręg 8 – Kraków – województwa: małopolskie, świętokrzyskie 

 i. Okręg 9 – Bielsko-Biała – województwa: śląskie, opolskie 

 j. Okręg 10 – Białystok – województwo podlaskie. 

Komitet Główny podjął decyzję, iż szkoły deklarujące swój udział w Olimpiadzie Umiejętności 

Hotelarskich mają prawo wybrać inny okręg niż wynikający w podziału okręgów Olimpiady w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach. Decyzja o przypisaniu szkoły do innego okręgu niż 

wynikający z podziału okręgów Olimpiady zostanie podjęta w terminie 7 dni roboczych po 

zakończeniu przyjmowania zgłoszeń przez Komitet Główny Olimpiady. Zasada ta zostanie 

zapisana w Wytycznych do I etapu Olimpiady. 

Uzgodniono, iż Komitet Główny zwróci się do zaproponowanych przez Komitety Okręgowe 

przedstawicieli szkół wyższych, kuratoriów i izb gospodarczych o wyrażenie zgody na 

pełnienie przez nich funkcji przewodniczących i zastępów przewodniczących 

Ad 4  Komitet Główny zatwierdził godziny rozpoczęcia rozgrywek w  etapie szkolnym i 

okręgowym I edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich: 



• Etap szkolny: 25 października 2022 r. godz. 12.00 

• Etap okręgowy: 13 grudnia 2022 r. godz. 12.00 

Protokoły ze szkół po etapie okręgowym powinny zostać wysłane w ciągu 7 dni do Komitetu 

Głównego Olimpiady; 

 

Ad 5. Komitet Główny zatwierdził strukturę i treść  wytycznych opracowanych pod 

kierunkiem Pani Anny Strykowskiej. Jednocześnie zobowiązał przedstawicieli Szkół  Ho-Ga Tur 

do przesłania propozycji Literatury i tematyki I edycji Olimpiady.  

Ad. 6.  Komitet Główny upoważnił Panią Agnieszkę Swastek do opracowania ostatecznej 

wersji szablonu przygotowania zadań i przesłania go Członków Komitetu Głównego. 

 

Ad 7  Komitet Główny ustalił, że pytania i zadania zostaną przygotowane przez nauczycieli 

przedmiotów zawodowych. Każdy z nauczycieli przygotuje 30 zadań ogólnych i 5 zadań 

związanych z tematem Olimpiady. Ogółem  w Banku zadań powinno się znaleźć 300 zadań 

ogólnych i 50 związanych z tematyka Olimpiady.   liczbę zadań przygotowywanych przez 

poszczególnych członków dla poszczególnych stopni OUH 

Ad 8. Komitet Główny  przyjął, że struktura Banku Zadań oraz zasady gromadzenia w nim 

zadań zostanie określona w terminie późniejszym. Powołano Zespół Roboczy – kierowany 

przez Panią Agnieszkę Swastek w skład którego wchodzą: Barbara Cymańska –

Grabowska,Anna Srykowska oraz Izabela Moroz-Butkiewicz. Zadaniem Zespołu będzie 

weryfikacja i ustalenie ostatecznej listy zadań ogólnych i zadań związanych z  tematem 

Olimpiady.  

 

Kolejne posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady odbędzie się w dniu 29.08.22 o godz. 

14.00 on-line. 

  

 

Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Umiejętności 

Hotelarskich 

Dr hab. Hanna Zawistowska 

 

      


