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cykl kształcenia: 5 lat 

symbol cyfrowy zawodu: 422104 

  

Przedmioty punktowane  w naborze 

język polski, matematyka, geografia, informatyka 

 

Przedmiot rozszerzony 

geografia  

 

Języki obce 

język angielski   

oraz do wyboru: rosyjski, niemiecki oraz hiszpański 

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE  

 

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych  

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych  
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CHARAKTERYSTYKA ZAWODU 

 

Technik organizacji turystyki to osoba, której zadaniem jest organizowanie, 

realizacja, koordynowanie i nadzorowanie imprez i usług turystycznych dla klientów 

indywidualnych i grupowych przy współpracy z innymi uczestnikami rynku oraz 

oferowanie i sprzedawanie imprez oraz usług turystycznych. Technik organizacji 

turystyki tworzy imprezy turystyczne, a w szczególności planuje trasy podróży, 

dokonuje rezerwacji świadczeń u kontrahentów oraz prowadzi dokumentację 

związaną z poszczególnymi etapami organizacji imprez i usług turystycznych, a także 

dokonuje rozliczenia imprez i usług turystycznych. Ponadto oferuje i sprzedaje 

różnego rodzaju imprezy i usługi turystyczne, w tym prowadzi działania 

marketingowe w ramach realizowanej działalności turystycznej oraz obsługuje 

klientów. Technik organizacji turystyki zajmuje się również informacją turystyczną. 

 

PREDYSPOZYCJE 

Ze względu na specyfikę pracy, osoby wykonujące zawód technika organizacji 

turystyki powinny charakteryzować się sumiennością, dokładnością, 

odpowiedzialnością, dyskrecją, powinny być empatyczne, komunikatywne, odporne 

na stres.  

UMIEJĘTNOŚCI 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technika organizacji turystyki  

przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych:  

 

• prowadzenia sprzedaży imprez i usług turystycznych 

• stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,  

• prowadzenia dokumentacji biurowej,  

• prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,  
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• sporządzania biznesplanu;  

• tworzenia produktu turystycznego  

• sporządzania kalkulacji kosztów, 

• obsługi programów komputerowych 

• obsługi systemów rezerwacyjnych 

• stosowania podstawowych opisów  walorów turystycznych Polski i krajów 

sąsiadujących, 

• określania założeń programowych rozwoju turystyki w Polsce 

 

 

PRAKTYKA ZAWODOWA 

4 tygodnie w klasie trzeciej i 4 tygodnie w klasie czwartej   

 
✓ biura turystyczne zrzeszone w Warszawskiej Izbie Turystycznej 

✓ agencje turystyczne 

✓ punkty informacji turystycznej 

✓ hotele 
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Uczniowie Technikum nr 20 na stażu Erasmus Plus w Grecji 

 

 

 

PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM  

zdobędziesz świadectwa potwierdzające kwalifikacje:  

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych  

- egzamin odbywa się pod koniec klasy trzeciej. 

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 

  - egzamin odbywa się po pierwszym semestrze klasy piątej. 

 

oraz dyplom z tytułem technika organizacji turystyki 

  
 

Możliwości dalszego kształcenia w systemie formalnym: 

Absolwent szkoły w zawodzie technik organizacji turystyki lub pełnoletni uczen , 

kto ry potwierdził kwalifikację HGT.07 i HGT.08 otrzymuje dyplom w zawodzie technik 

organizacji turystyki  wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zdanie 
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egzaminu maturalnego i uzyskanie s wiadectwa dojrzałos ci umoz liwia uczącemu się 

kontynuację nauki w szkole wyz szej. 

 

KIERUNKI STUDIÓW ZWIĄZANE Z ZAWODEM  

 

✓ Gospodarka turystyczna,  

✓ Turystyka i rekreacja ,  

✓ Agroturystyka ,  

✓ Krajoznawstwo i turystyka historyczna,  

✓ Gastronomia i hotelarstwo,  

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

✓ biura turystyczne, 

✓ miejsca informacji i promocji turystycznej, 

✓ przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, noclegowe, 

przewodnickie i pilotażu wycieczek  

✓ oraz inne podmioty z sektora usług turystycznych 

 

ZDOBĄDŹ ATRAKCYJNY ZAWÓD 

ZOSTAŃ TECHNIKIEM ORGANIZACJI TURYSTYKI  

I ZWIEDZAJ ŚWIAT!!! 

https://www.uczelnie.net/gospodarka-turystyczna
https://www.uczelnie.net/turystyka-i-rekreacja
https://www.uczelnie.net/spis-wszystkich-kierunkow-studiow/10-hotelarstwo-turystyka-i-sport/5654-agroturystyka-2
https://www.uczelnie.net/krajoznawstwo
https://www.uczelnie.net/gastronomia-i-hotelarstwo

