
Technikum obsługi turystycznej to kierunek stworzony dla ludzi kochających piękno świata  

i natury, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach. 

 

Dlaczego warto kształcić się w tym kierunku? 

„Jak podaje Światowa Rada Podróży i Turystyki (WTTC), najbliższe 10 lat najprawdopodobniej 

spowoduje znaczący wzrost w przemyśle turystycznym, w konsekwencji czego, nawet 1 na 10 

pracowników może być zatrudnionych w branżach powiązanych z turystyką.” 

 

„Ponieważ rekomendacja jest największą siłą w wyborze miejsca docelowego należy spodziewać się 

efektów uznania Polski przez Lonely Planet jako jednego z krajów polecanych do odwiedzenia  

w roku 2016.” 

 Bartłomiej Walas, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej 

 

 

Technik obsługi turystycznej to kierunek dla osób, które pociąga praca z ludźmi i podróże. Uczeń 

kompletuje umiejętności dotyczące charakteru obsługi turystycznej, przygotowuje i sprzedaje 

oferty, a także uczy się jak sprawnie organizować, realizować i rozliczać imprezy oraz wszelkiego 

rodzaju przedsięwzięcia turystyczne. Potrafi udzielić informacji na temat usług przewodnickich, 



pilotażu, noclegowych. Absolwent sprawnie obsługuje konferencje i kongresy oraz umiejętnie 

prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych. Realizuje zadania  

w systemach rezerwacyjnych, prowadzi także działania marketingowe na rzecz turystyki. 

Podczas nauki organizowane są wycieczki m.in. na Targi Turystyczne, do obiektów noclegowych  

i w ciekawie turystycznie miejsca. 

Możliwości pracy absolwentów Technikum Obsługi Turystycznej 

- rezydent biura podróży 

- biura podróży 

- agencje turystyczne 

- hotele, restauracje, agroturystyka 

- domy wczasowe 

- punkty informacji turystycznej 

- urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki 

- biura organizatorów kongresów i konferencji 

- lotniska 

- własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych 

 

Uczniowie w trakcie nauki w technikum obsługi turystycznej mają możliwość zdobycia  

2 kwalifikacji zawodowych: 

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych – odbywa się pod koniec klasy drugiej. 

T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych – odbywa się pod 

koniec pierwszego semestru klasy czwartej. 

  

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

• Podstawy turystyki, 

• Podstawy działalności gospodarczej w turystyce, 

• Marketing usług turystycznych, 

• Geografia turystyczna, 

• Organizacja imprez i usług turystycznych, 

• Język obcy w turystyce. 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym 

• Obsługa turystyczna, 

• Informacja turystyczna, 

• Obsługa informatyczna w turystyce, 

• Praktyki zawodowe. 


