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2. INFORMACJE o ZAWODZIE 
 
2.1 Kwalifikacje wyodr bnione w zawodzie 

W zawodzie technik organizacji turystyki wyodr bniono dwie kwalifikacje: 
 

Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji 
HGT.07. Przygotowanie imprez i us ug turystycznych 
HGT.08. Obs uga klienta oraz rozliczanie imprez i us ug turystycznych 

 
2.2 Zadania zawodowe 

Absolwent szko y prowadz cej kszta cenie w zawodzie technik organizacji turystyki powinien by  przygotowany do wykonywania 
zada  zawodowych: 
 
1. w zakresie kwalifikacji HGT.07. Przygotowanie imprez i us ug turystycznych: 

a) projektowania imprez i us ug turystycznych; 
b) zamawiania imprez i us ug turystycznych. 

 
2. w zakresie kwalifikacji HGT.08. Obs uga klienta oraz rozliczanie imprez i us ug turystycznych: 

a) prowadzenia informacji turystycznej; 
b) obs ugi klientów korzystaj cych z us ug turystycznych; 
c) rozliczania us ug i imprez turystycznych. 

 
2.3 Mo liwo ci kszta cenia w zawodzie 

Od roku szkolnego 2019/2020 kszta cenie w zawodzie technik organizacji turystyki mo e by  realizowane w technikum oraz 
od 1 wrze nia 2020 r. na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 
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3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE z PRZYK ADAMI ZADA  
 

Kwalifikacja HGT.07 Przygotowanie imprez i us ug turystycznych 
 
3.1 Przyk ady zada  do cz ci pisemnej egzaminu 
 

3.1. 1 HGT.07.1 Bezpiecze stwo i higiena pracy 
 

 
 

 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

. 

. 

. 

. 
 
 

 
  

Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.1. Bezpiecze stwo i higiena pracy 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

4) charakteryzuje prawa i obowi zki pracownika oraz 
pracodawcy w zakresie bezpiecze stwa i higieny 
pracy oraz prawa pracy 

2) wymienia instytucje oraz s u by dzia aj ce 
w zakresie ochrony pracy i ochrony rodowiska 

Przyk adowe zadanie 
Pracownik biura podró y uleg  ci kiemu wypadkowi podczas wykonywania swoich obowi zków. Która 
instytucja powinna zosta  poinformowana o tym zdarzeniu? 
 

A. G ówny Inspektor Sanitarny. 
B. Pa stwowa Inspekcja Pracy. 
C. Rzecznik Praw Obywatelskich. 
D. Pa stwowy Zak ad Higieny. 
 

Odpowied  prawid owa: B 

Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.1. Bezpiecze stwo i higiena pracy  

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

7) udziela pierwszej pomocy w stanach nag ego 
zagro enia zdrowotnego 

7) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy 
w nieurazowych stanach nag ego zagro enia 
zdrowotnego, np. omdlenie, zawa , udar 

Przyk adowe zadanie 
Udzielaj c pierwszej pomocy pracownikowi biura podró y, który w trakcie wykonywania pracy zemdla , nale y 
w pierwszej kolejno ci 
 

A. poda  szklank  wody do picia. 
B. zadzwoni  pod numer alarmowy. 
C. umo liwi  dost p do wie ego powietrza. 
D. rozpocz  resuscytacj  kr eniowo-oddechow . 

 
Odpowied  prawid owa: C 
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3.1.2 HGT.07.2 Podstawy turystyki 
 

 
 

Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.2. Podstawy turystyki 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

2) charakteryzuje produkty turystyczne 2) wymienia rodzaje produktów turystycznych 
Przyk adowe zadanie 
Ogrodzony i strze ony obiekt umo liwiaj cy nocleg w namiocie lub przyczepie samochodowej, zgodnie 
z Ustaw  o us ugach hotelarskich oraz us ugach pilotów wycieczek i  przewodników turystycznych, to 
 

A. zajazd. 
B. kemping.  
C. pole biwakowe. 
D. pole namiotowe. 

 
Odpowied  prawid owa: B 

 
  

Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.2. Podstawy turystyki 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

1) charakteryzuje rynek turystyczny 3) wykorzystuje dane statystyczne zwi zane 
z rynkiem turystycznym 

Przyk adowe zadanie 
Wyjazdy zagraniczne Polaków w latach 2017 – 2019 

 
Cel wyjazdów zagranicznych 
Polaków wg. odwiedzanych 

krajów 

Liczba osób 
podró uj cych w roku 

2017 w mln 

Liczba osób 
podró uj cych w roku 

2018 w mln 

Liczba osób 
podró uj cych w roku 

2019 w mln 
Niemcy 2,1 2,2 2,4 
Belgia 0,11 0,11 0,12 
Czechy 0,6 0 7 0,7 

Hiszpania 0,5 0,4 0,5 
W ochy 0,9 0,9 1,1 
Grecja 0,8 1,0 1,2 

Który cel wyjazdów zagranicznych Polaków odnotowa  w 2018 r. spadek liczby osób podró uj cych w stosunku 
do roku poprzedniego, zgodnie z zamieszczon  tabel ?  
 

A. Grecja. 
B. Niemcy. 
C. W ochy. 
D. Hiszpania. 

 
Odpowied  prawid owa: D 
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Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.2. Podstawy turystyki 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

3) charakteryzuje rodzaje turystyki 4) rozró nia rodzaje turystyki 
Przyk adowe zadanie 
Zwiedzanie sanktuariów, przydro nych kapliczek i obiektów kultu religijnego realizowane jest w ramach turystyki 

A. p tniczej. 
B. tranzytowej. 
C. motywacyjnej. 
D. kwalifikowanej. 

 
Odpowied  prawid owa: A 

 

 
Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.2. Podstawy turystyki 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

4) realizuje dzia ania marketingowe 
prowadzonej dzia alno ci turystycznej 

4) dobiera w a ciwe instrumenty marketingu do 
promocji turystyki 

Przyk adowe zadanie: 
Biuro podró y wprowadzi o do oferty wczasów w Ko obrzegu trzy nowe hotele. Który instrument marketingu mix 
zastosowa  touroperator? 
 

A. Dystrybucj . 
B. Promocj . 
C. Produkt. 
D. Cen . 

 
Odpowied  prawid owa: C 

 

  
Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.2. Podstawy turystyki 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

6) stosuje programy komputerowe wspomagaj ce 
wykonywanie zada  zawodowych 

1) dobiera program komputerowy odpowiedni do 
wykonywanych zada  zawodowych 

Przyk adowe zadanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Którego programu komputerowego u ywa pracownik biura podró y rezerwuj c imprez  turystyczn  do Egiptu, 
w sytuacji przedstawionej na filmie? 

A. Sihot. 
B. Chart. 
C. ReHot. 
D. MerlinX 

 

Odpowied  prawid owa: D 
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Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.2. Podstawy turystyki 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

7) przestrzega zasad ywienia podczas 
wykonywania zada  zawodowych 

3) dobiera us ugi ywieniowe do  indywidualnych 
potrzeb klientów 

Przyk adowe zadanie 
Które z przedstawionych menu zawiera potrawy odpowiednie dla ortodoksyjnych ydów? 
 

A. 

Pasztet a' la Singer ze liwkami macerowanymi w liwowicy i orzechami 
Delikatna zupa cebulowa  
Karp po sefardyjsku - sma ony na aromatycznej oliwie p at ryby  
Sa ata Jakuba - sa ata, pomidor, pol dwica wo owa, czerwona cebula, oliwki  
Szarlotka na ciep o z kulk  lodów i bit  mietan  

B. 

Carpaccio di Manzo - plastry pol dwicy wo owej z dodatkiem oliwy i startego parmezanu  
Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym  
Kotlet Szwajcarski - panierowany schab nadziewany ó tym serem  
Tradycyjna kapusta zasma ana z boczkiem i cebul  
Jab ecznik na ciep o z sosem waniliowym 

C. 

Pol dwiczki wieprzowe marynowane w zio ach  
ur z bia  kie bas   

Deska gospodarza - mi sa z rusztu i dodatki 
Tort czekoladowy 

D. 

Antipasto misto - przek ski: tapenada, kalmary w cie cie, w oskie w dliny, ser ple niowy, marynowane 
oliwki, s odkie szalotki oraz grillowane warzywa 
Szafranowa zupa rybna z krewetkami i ma ami 
Filetto di maiale - pol dwiczka wieprzowa z zielonym groszkiem cukrowym i grzybami le nymi 
Sorbet owocowy 

 
Odpowied  prawid owa: A 
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3.1.3 HGT.07.3 Projektowanie imprez i dobór us ug turystycznych 
 

Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.3. Projektowanie imprez i dobór us ug turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

1) projektuje imprezy i us ugi turystyczne, 
wykorzystuj c wiedz  z zakresu geografii 
turystycznej Polski, krajów Europy i wiata 

2) wymienia walory turystyczne poszczególnych 
regionów Rzeczypospolitej Polskiej, krajów Europy 
i wiata 

Przyk adowe zadanie: 
 

 
 
Na terenie którego województwa po o ony jest a cut, z przedstawionym na zdj ciu Zamkiem Lubomirskich? 
 

A. Lubelskiego. 
B. Podlaskiego. 
C. Ma opolskiego. 
D. Podkarpackiego. 

 

 

Odpowied  prawid owa: D 
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Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.3. Projektowanie imprez i dobór us ug turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

2) korzysta z ró nych róde  informacji 
turystycznej i geograficznej podczas 
projektowania imprez i us ug turystycznych 

1) korzysta z tradycyjnych i cyfrowych róde  
informacji podczas projektowania imprez i us ug 
turystycznych w j zyku polskim i obcym nowo ytnym 

Przyk adowe zadanie 
 

 

Korzystaj c z zamieszczonej mapy, oblicz odleg o , któr  pokona na rowerze turysta, jad c czarnym szlakiem 
z Raciborowic do Witkowic. 
 

A. 8,8 km  
B. 9,7 km  
C. 11,1 km  
D. 12,7 km  

 
Odpowied  prawid owa: C 
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Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.3. Projektowanie imprez i dobór us ug turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

3) dobiera us ugi turystyczne w zale no ci od potrzeb 
klientów i rodzaju turystyki 

4) dobiera us ugi turystyczne do potrzeb klientów 

Przyk adowe zadanie 
Turystom zainteresowanym bartnictwem nale y podczas wycieczki zorganizowa  spotkanie z  

A. garncarzem.  
B. pszczelarzem.  
C. hodowc  owiec.  
D. producentem serów. 

 
Odpowied  prawid owa: B 

Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.3. Projektowanie imprez i dobór us ug turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

4) przygotowuje programy imprez turystycznych 3) stosuje zasady projektowania imprez turystycznych 
Przyk adowe zadanie 

 
8.00-9.00 Rejestracja uczestników 
9.00-9.30 Otwarcie konferencji i powitanie  
9.30-11.00 Sesja inauguracyjna: Nowe trendy w turystyce 
11.00-11.30  
12.00-15.00 Sesja wyk adowa: Promocja i komercjalizacja produktów turystycznych 
15.00-16.00 Obiad 
16.00-17.30 Sesja wyk adowa: B ogi, questing, dzia ania CSR w turystyce 
17.30-18.00  
18.00-19.30 Warsztaty 
od 19.30 Kolacja i cz  artystyczno-integracyjna 

 
Których, obowi zkowych i typowych dla tego rodzaju eventu, elementów brakuje w przedstawionym planie 
konferencji, w godzinach od 11.00 do 11.30 oraz od 17.30 do 18.00? 
 

A. Sesji plenarnych. 
B. Przerw kawowych. 
C. Zaj  animacyjnych. 
D. Podsumowa  wyk adów. 

 
Odpowied  prawid owa: B 
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3.1.4 HGT.07.4 Kalkulowanie kosztów imprez i us ug turystycznych 
 

Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.4. Kalkulowanie kosztów imprez i us ug turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

1) oblicza koszty imprez i us ug turystycznych 2) dokonuje podzia u kosztów us ug turystycznych 
Przyk adowe zadanie 
Kosztem sta ym w kalkulacji imprezy turystycznej w Pieniny jest koszt 
 

A. obiadu w Karczmie Zbójeckiej. 
B. sp ywu tratwami prze omem Dunajca. 
C. biletu wst pu na zapor  w Czorsztynie. 
D. przewodnika po Pieni skim Parku Narodowym. 

 
Odpowied  prawid owa: D 

 
 

Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.4. Kalkulowanie kosztów imprez i us ug turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

2) oblicza mar  i podatek VAT imprez i us ug 
turystycznych 

5) oblicza podatek VAT od us ug turystycznych 

Przyk adowe zadanie 
Rycza t za us ugi przewodnika w j zyku obcym, wiadczone do 5 godzin, wynosi 292,68 z  netto. Ile zap aci 
grupa za 4-godzinne zwiedzanie miasta, je eli podatek VAT wynosi 23%? 
 

A. 287,99 z  
B. 292,98 z  
C. 360,00 z  
D. 673,16 z  

 
Odpowied  prawid owa: C 

 
 

Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.4. Kalkulowanie kosztów imprez i us ug turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

3) oblicza ceny imprez turystycznych 1) sumuje koszty wiadcze , mar  i podatek VAT 
Przyk adowe zadanie 
Oblicz cen  imprezy turystycznej przy za o eniu, e suma kosztów zamówionych wiadcze  wynosi 
30 000,00 z , mar a biura podró y to 10% tych kosztów, a stawka podatku VAT stanowi 23% mar y. 
 

A. 30 000,00 z  
B. 33 000,00 z  
C. 33 690,00 z  
D. 39 900,00 z  

 
Odpowied  prawid owa: C 
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Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.4. Kalkulowanie kosztów imprez i us ug turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

4) tworzy dokumentacj  kalkulacji imprez i us ug 
turystycznych 

2) wykorzystuje programy komputerowe do kalkulacji 
us ug i imprez turystycznych 

Przyk adowe zadanie 
Który program komputerowy u atwia sporz dzanie kalkulacji kosztów imprezy turystycznej? 
 

A. WordPad. 
B. CorelDraw. 
C. Power Point. 
D. Microsoft Excel. 

 
Odpowied  prawid owa: D 

 
 
3.1. HGT.07.5 Rezerwacja us ug i imprez turystycznych 
 

Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.5. Rezerwacja us ug i imprez turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

1) dobiera us ugodawców do realizacji imprez i us ug 
turystycznych 

2) wybiera us ugodawców do realizacji imprezy 
lub us ugi turystycznej zgodnie z zamówieniem  
lub programem turystycznym 

Przyk adowe zadanie 
Którego przewodnika górskiego powinno zamówi  biuro podró y dla grupy zwiedzaj cej Gorcza ski Park 
Narodowy? 
 

A. Sudeckiego.  
B. Karpackiego.  
C. Beskidzkiego.  
D. Tatrza skiego.  

 
Odpowied  prawid owa: C 
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Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.5. Rezerwacja us ug i imprez turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

2) stosuje ró ne formy zamówienia us ug 
turystycznych w j zyku polskim i obcym 
nowo ytnym 

2) sporz dza zamówienia us ug turystycznych 
w j zyku polskim i obcym nowo ytnym 

Przyk adowe zadanie 
 

Fragment zamówienia us ug noclegowych 
Prosz  o zapewnienie noclegu w terminie od 4 - 5.09.20XX r. dla 24-osobowej grupy ze Szko y 
Podstawowej nr 1002 w Warszawie. Do schroniska przyjedziemy o godz.19:00 na obiadokolacj , 
a wyjedziemy po niadaniu drugiego dnia. Oczekujemy potwierdzenia i podania warunków p atno ci do 
10.07.20XX r. 
 

Której niezb dnej informacji brakuje w sporz dzonym przez pracownika biura podró y fragmencie zamówienia 
us ugi noclegowej, aby mog a by  ona zrealizowana? 
 

A. Terminu pobytu grupy. 
B. Struktury grupy wed ug p ci. 
C. Ramowego programu wycieczki. 
D. Rodzaju zamawianych us ug dodatkowych. 

 
Odpowied  prawid owa: B 

 
 

Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.5. Rezerwacja us ug i imprez turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

3) stosuje ró ne formy rezerwacji imprez i us ug 
turystycznych 

1) rozró nia formy rezerwacji imprez i us ug 
turystycznych 

Przyk adowe zadanie: 
Jaki rodzaj umowy nale y podpisa  z przewo nikiem na nierejsowe po czenia lotnicze do popularnych 
miejscowo ci turystycznych, bez mo liwo ci rezygnacji z zarezerwowanych kursów? 
 

A. Czarteru. 
B. Przewozu. 
C. Dzier awy. 
D. Allotmentu. 

 
Odpowied  prawid owa: A 
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Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.5. Rezerwacja us ug i imprez turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

4) u ywa oprogramowania komputerowego 
stosowanego do zamówie  i rezerwacji w 
turystyce 

4) dokonuje rezerwacji i anulowania us ug 
turystycznych systemem on-line 

Przyk adowe zadanie 
Któr  z wymienionych ofert on-line nale a o zarezerwowa  klientom planuj cym wylecie  z Katowic 
w pa dzierniku, w godzinach przedpo udniowych, na siedmiodniowy wypoczynek?  
 

 

  

 
A. 

  
B. 
 

  

   
 C. 

 
 D.  

Odpowied  prawid owa: D 
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3.1. HGT.07.6 J zyk obcy zawodowy
Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.6. J zyk obcy zawodowy 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

2) rozumie proste wypowiedzi ustne artyku owane 
wyra nie, w standardowej odmianie j zyka obcego 
nowo ytnego, a tak e proste wypowiedzi pisemne 
w j zyku obcym nowo ytnym w zakresie 
umo liwiaj cym realizacj  zada  zawodowych: 
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz ce 
czynno ci zawodowych (rozmowy, wiadomo ci, 
komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta owe, 
prezentacje) artyku owane wyra nie, w standardowej 
odmianie j zyka 
b) rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz ce 
czynno ci zawodowych (np. napisy, broszury, 
instrukcje obs ugi, przewodniki, dokumentacj  
zawodow ) 

2) znajduje w wypowiedzi lub tek cie okre lone 
informacje 

Przyk adowe zadanie 
 

Attention! 
All the seats on your return flight have been booked. 
Please change the date of your return flight. 

Co oznacza komunikat pojawiaj cy si  podczas dokonywania rezerwacji biletów lotniczych w systemie 
on-line? 
 

A. Anulowano miejsca na lot powrotny. 
B. Wolne zosta y ju  tylko miejsca przy przej ciu. 
C. Brak wolnych miejsc w samolocie na lot powrotny. 
D. Dost pne s  tylko miejsca przy wyj ciu awaryjnym. 

 
 

Achtung!  
Alle Plätze für den Rückflug sind ausgebucht.  
Bitte ändern Sie das Datum des Rückflugs. 

Co oznacza komunikat pojawiaj cy si  podczas dokonywania rezerwacji biletów lotniczych w systemie  
on-line? 
 

A. Anulowano miejsca na lot powrotny. 
B. Wolne zosta y ju  tylko miejsca przy przej ciu. 
C. Brak wolnych miejsc w samolocie na lot powrotny. 
D. Dost pne s  tylko miejsca przy wyj ciu awaryjnym. 

 
Odpowied  prawid owa: C 



39 
 

  
Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.6. J zyk obcy zawodowy 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

4) uczestniczy w rozmowie w typowych 
sytuacjach zwi zanych z realizacj  zada  
zawodowych – reaguje w j zyku obcym nowo ytnym 
w sposób zrozumia y, adekwatnie do sytuacji 
komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: 
1) reaguje ustnie (podczas rozmowy z  innym 
pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym 
rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach 
zwi zanych z wykonywaniem czynno ci zawodowych 
2) reaguje w formie prostego tekstu pisanego 
(wiadomo , formularz, email, dokument zwi zany 
z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach 
zwi zanych z wykonywaniem czynno ci zawodowych 

1) rozpoczyna, prowadzi i ko czy rozmow  

Przyk adowe zadanie: 
Który z wymienionych zwrotów powinien zastosowa  pracownik biura podró y, aby poinformowa  klienta, e 
rezerwacja pokoju w obiekcie hotelarskim nie jest mo liwa? 
 

A. I’ll cancel the reservation for you. 
B. Your room reservation is available. 
C. I’m afraid i can’t make a reservation of the room for you. 
D. I’m sorry but i haven’t made any reservations in this hotel yet. 

 
Który z wymienionych zwrotów powinien zastosowa  pracownik biura podró y, aby poinformowa  klienta, e 
rezerwacja pokoju w obiekcie hotelarskim nie jest mo liwa? 
 

A. Ich storniere Ihre Buchung. 
B. Ihre Zimmerreservierung ist möglich. 
C. Ich fürchte, ich kann für Sie kein Zimmer reservieren. 
D. Es tut mir leid, aber ich habe in diesem Hotel noch nie gebucht. 

 
Odpowied  prawid owa: C 
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3.1.7 HGT.07.7. Kompetencje personalne i spo eczne 
  

Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.7. Kompetencje personalne i spo eczne 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

2) charakteryzuje zasady komunikacji 
interpersonalnej 

2) interpretuje mow  cia a w komunikacji 
interpersonalnej 

Przyk adowe zadanie 
Na której fotografii przedstawiono, charakterystyczny dla osoby zdenerwowanej, gest zamkni cia? 
 

  

A. B. 

 

C. D. 
 
Odpowied  prawid owa: B 
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Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.7. Kompetencje personalne i spo eczne 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

6) planuje wykonanie zadania 2) charakteryzuje etapy planowania 
Przyk adowe zadanie: 
Który harmonogram zwi zany z przygotowaniem imprezy turystycznej zawiera czynno ci w prawid owej 
kolejno ci? 
 

A. Rezerwacja us ug, otrzymanie zamówienia, przygotowanie oferty dla klienta, zapytanie ofertowe do 
us ugodawców, kalkulacja imprezy. 

B. Zapytanie ofertowe do us ugodawców, rezerwacja us ug, kalkulacja imprezy, otrzymanie zamówienia, 
przygotowanie oferty dla klienta. 

C. Kalkulacja imprezy, przygotowanie oferty dla klienta, otrzymanie zamówienia, rezerwacja us ug, 
zapytanie ofertowe do us ugodawców. 

D. Otrzymanie zamówienia, zapytanie ofertowe do us ugodawców, rezerwacja us ug, kalkulacja imprezy, 
przygotowanie oferty dla klienta. 

 
Odpowied  prawid owa: D 

 
3.1.8 HGT.07.8. Organizacja pracy ma ych zespo ów 
 

Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.8. Organizacja pracy ma ych zespo ów 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada  1) rozpoznaje kompetencje i umiej tno ci osób 
w zespole 

Przyk adowe zadanie 
Pracownik biura podró y posiadaj cy i wyra aj cy w asne zdanie, emocje i postawy nie naruszaj c przy tym 
praw innych osób, to osoba 
 

A. egocentryczna. 
B. egoistyczna. 
C. agresywna. 
D. asertywna. 

 
Odpowied  prawid owa: D 

 
 

Jednostka efektów kszta cenia 
HGT.07.8. Organizacja pracy ma ych zespo ów 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada  1) organizuje prace zwi zane z realizacj  
przydzielonych zada  

Przyk adowe zadanie 
Jaki styl kierowania zespo em podczas wykonywania przydzielonych zada  stosuje kierownik biura podró y, 
który sam podejmuje decyzje, oznajmia je swoim wspó pracownikom oraz wymaga ich wykonania? 
 

A. Autorytarny. 
B. Perswazyjny. 
C. Normatywny. 
D. Demokratyczny. 

 
Odpowied  prawid owa: A 
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3.2 Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu 
 

Cz  praktyczna egzaminu z kwalifikacji HGT.07 jest przeprowadzana wed ug modelu d i trwa 180 minut. 
 
Korzystaj c z zamówienia pobytu w Augustowie i wycieczki do Wilna, ustale  wynikaj cych ze wspó pracy biura podró y 
z kontrahentami, oferty obiektu noclegowego w j zyku obcym, informacji o  wybranych atrakcjach turystycznych, oferty restauracji 
w Wilnie oraz informacji dodatkowych, sporz d : 
 szczegó owy program imprezy turystycznej, 
 kalkulacj  imprezy turystycznej, 
 rezerwacj  us ug hotelarskich i konferencyjnych, 
 zamówienie us ugi przewodnika turystycznego w Wilnie, 
 menu obiadowe z potrawami i napojami typowymi dla kuchni litewskiej. 

 
Druki do sporz dzenia dokumentów znajduj  si  w arkuszu egzaminacyjnym. 
 
Wszystkie dokumenty nale y sporz dzi  w j zyku polskim. 
 
 

Zamówienie pobytu w Augustowie i wycieczki do Wilna 
 

Bia ystok, 16.08.20XX r. 
Bank Pekao S.A.        
ul. Lipowa 74 
15-660 Bia ystok        Pani Alicja Kowalska 

   Biuro Podró y Tour Poland 
   ul. S oneczna 43 
   16-300 Augustów 
   tel./fax: 67 456 15 72/73 
   e-mail: bptp@biuro.pl 

 
Zamówienie 

Zwracam si  z uprzejm  pro b  o zorganizowanie 3-dniowego pobytu w Augustowie w terminie od 24.10. do 26.10.20XX r. 
(poniedzia ek/wtorek/ roda) dla 20 pracowników naszego banku. Celem wyjazdu jest uczestnictwo w konferencji bran owej oraz 
poznanie walorów krajoznawczych Augustowa i Wilna. 
Prosz  o zapewnienie transportu autokarowego. Wyjazd grupy sprzed siedziby banku w Bia ymstoku w godzinach porannych, a powrót 
w godzinach wieczornych na miejsce zbiórki. 
Prosz  o rezerwacj  noclegów dla uczestników konferencji w 10 pokojach 1-osobowych i 5 pokojach 2-osobowych z pojedynczymi 
ó kami, pe nego wy ywienia od obiadu w dniu przyjazdu do niadania w dniu wyjazdu w formie bufetu oraz rezerwacj  klimatyzowanej 
sali konferencyjnej dla 20 osób. 
W czasie trwania obu 2-godzinnych spotka  konferencyjnych prosz  o zorganizowanie 15-minutowych przerw kawowych (po jednej 
przerwie w czasie ka dej konferencji), a tak e przygotowanie rzutnika, ekranu i mównicy z mikrofonem oraz ustawienie krzese  
w uk adzie kinowym i roz o enie materia ów biurowych. 
Planuj c poszczególne punkty programu, prosz  uwzgl dni : 

 w pierwszym dniu - spacer po rynku Augustowa, spotkanie organizacyjne uczestników w sali konferencyjnej o godz. 13:00 
(1 godz.), konferencj  w godz. od 16:00 do 18:00, po kolacji udzia  w Wieczornych Warsztatach Ceramicznych, 

 w drugim dniu - wycieczk  autokarow  do Wilna (3-godzinne zwiedzanie miasta z przewodnikiem w j zyku polskim, obiad 
z potrawami i napojami typowymi dla kuchni litewskiej i czas wolny w centrum Wilna), 

 w trzecim dniu - konferencj  w godz. od 9:00 do 11:00, rejs statkiem do Swobody. 
Prosz  o zapewnienie opieki pilota wycieczek oraz ubezpieczenia. 

 
Z powa aniem 

Genowefa Turek 



43 
 

 
Ustalenia wynikaj ce ze wspó pracy biura podró y z kontrahentami 

 
Us ugi transportowe: Autokar klasy luksusowej Isuzu Turquoise 25-osobowy: 1 400 z /dzie . 
Hotel zapewnia bezp atny pobyt (noclegi w pokoju 1-osobowym i wy ywienie) dla kierowcy autokaru. 

rednia pr dko  autokaru turystycznego: 50 - 60 km/godz. 
Parkingi: 50 z /dzie . 
 
Us uga pilota wycieczek: 350 z /dzie . 
Pilot wycieczki ma zapewniony bezp atny wst p do zwiedzanych atrakcji turystycznych w Polsce i na Litwie. Koszty ubezpieczenia, 
noclegów w pokoju 1-osobowym i wy ywienia pilota wycieczek pokrywa biuro podró y. 
 
Us uga przewodnika turystycznego w j zyku polskim w Wilnie: 
Centrum Informacji Turystycznej 
Pilies g.2 
Litwa -01124 Vilnius  
tel. + 370 5 262 9654 
faks: +370 5 262 8178 
Przewodnik: Anna Petrauskas 
Miejsce spotkania z grup : Vilnius, Pilies g.2. 
 
Ceny us ug przewodnika dla grupy do 25 osób: 

 zwiedzanie do 6 godzin: 150 euro 
 zwiedzanie do 3 godzin: 100 euro  
 zwiedzanie  1-lub 2-godzinne: 50 euro /godz. 

 
Koszt obiadu w restauracji w Wilnie: 15 euro /os. 
Restauracja zapewnia bezp atny obiad dla kierowcy. 
 
Ubezpieczenie:  NNW (1 i 3 dzie  imprezy): 10 z /dzie /os. 
  NNW i KL (2 dzie  imprezy): 20 z /dzie /os. 

 
Mar a biura podró y: 20% 
 
Wszystkie ceny podane w zadaniu s  cenami brutto.  
Wszystkie p atno ci realizowane b d  przelewem. 
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Oferta obiektu noclegowego w j zyku angielskim 
 

An offer of accommodation 
 
Aqua Hotel 
ul. Bursztynowa 81, 16-300 Augustów 
Tel + 48 (87) 643 07 06 / Fax + 48 (87) 641 21 13  
e-mail: recepcja@hotel.aqua.pl 
Tax Identification Number (NIP): 5211232345 
 
Leisure and training center is located in Augustów Forest on the shore of Lake White. In the immediate surroundings there are 
picturesque lakes: Sajno, Necko and Studzieniczne, joined by Augustów Canal system. 
At your disposal there are two air-conditioned and modernly-equipped conference-business halls. We offer high quality equipment 
and coffee breaks included in the price. 
 
The Szafirowa Room - for up to 300 people in a cinema - type arrangement, and for up to 150 people at the tables: 400 PLN/h 
 
The Rubinowa Room - for 40 people in a cinema - type  arrangement and for 30 people at the tables: 300 PLN/h 
 
Conference Department:  
Marlena Rymarska 
Tel + 48 (87) 643 07 00 / Fax + 48 (87) 641 21 00 
e-mail: konferencje@hotel.aqua.pl 
 
Room prices from 15. April 20XX to 30.September 20XX  
Price per room/night: 
 For 1 person (single) with breakfast: 200 PLN 
 For 2 persons (twin) with breakfast: 280 PLN  
 For 2 persons (double) with breakfast: 300 PLN  
 For 3 persons (triple) with breakfast: 340 PLN 

Buffet breakfasts 
 
Room prices from 1. October 20XX to 15. April 20XX  
Price per room/night: 
 For 1 person (single) with breakfast: 150 PLN 
 For 2 persons (twin) with breakfast: 200 PLN  
 For 2 persons (double) with breakfast: 230 PLN 
 For 3 persons (triple) with breakfast: 260 PLN  

Buffet breakfasts 
 
Alimentation 
 Buffet lunch: 50 PLN/person 
 Buffet supper: 30 PLN/person 
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Oferta obiektu noclegowego w j zyku niemieckim 
 
Das Angebot des Übernachtungsobjektes 
 
Hotel Aqua  
ul. Bursztynowa 81, 16-300 Augustów 
Tel+ 48 (87) 643 07 06  Fax+ 48 (87) 641 2113  
e-mail: recepcja@hotel.aqua.pl 
Steuer-IdNr. (NIP) 5211232345 
 
Erholungs- und Schulungszentrum liegt im Augustow - Urwald am Ufer des Bia y Sees. In der nächsten Umgebung befinden sich 
malerische Seen: Sajno, Necko und Studzieniczne, verbunden mit dem Augustow-Kanal-System. 
Zur Verfügung stehen 2 klimatisierte und modern ausgestattete Business-und Konferenz-räume. Wir bieten Tagungstechnik 
von Spitzenqualität an sowie Kaffeepausen im Preis inbegriffen. 
 
Szafirowa Saal - für 300 Personen in Zuschaueranordnung und bis 150 Personen an Tischen: 400 PLN/Std  
 
Rubinowa Saal - für 40 Personen in Zuschaueranordnung und bis 30 Personen an Tischen: 300 PLN/Std  
 
Konferenzabteilung: 
Marlena Rymarska 
Tel+ 48 (87) 643 07 00 / Fax+ 48 (87) 641 21 00  
e-mail: konferencje@hotel.aqua.pl  
 
Zimmerpreisliste vom 15. April 20XX bis zum 30. September 20XX 
Preis für ein Zimmer pro Tag: 

 Einzelzimmer mit Frühstück: 200 PLN 
 Doppelzimmer (Twin) mit Frühstück: 280 PLN 
 Doppelzimmer (Double) mit Frühstück: 300 PLN 
 3-Bett-Zimmer mit Frühstück: 340 PLN  

Frühstücksbuffet 
 
Zimmerpreisliste vom l. Oktober 20XX bis zum 15. April 20XX 
Preis für ein Zimmer pro Tag: 

 Einzelzimmer mit Frühstück: 150 PLN 
 Doppelzimmer (Twin) mit Frühstück: 200 PLN 
 Doppelzimmer (Double) mit Frühstück: 230 PLN 
 3-Bett-Zimmer mit Frühstück: 260 PLN 

Frühstücksbuffet 
 
Verpflegung 

 Mittagessenbuffet: 50 PLN/Person 
 Abendessenbuffet: 30 PLN/Person 
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Oferta obiektu noclegowego w j zyku rosyjskim 
 

a a   
 
Hotel qua 
ul. Bursztynowa 81, 16-300 Augustów 

 + 48 (87) 643 07 06 /  + 48 (87) 641 21 13 
 : recepcja@hotel.aqua.pl 

HH (NIP): 5211232345 
 

           .     
 : ,    o,    . 

   2     -  . 
    -     . 

 
Szafirowa  -  300       150     : 400 /  
 
Rubinowa  -  40      30     : 300 /  
 

 : 
Marlena Rymarska 

 + 48 (87) 643 07 00 /  + 48 (87) 641 21 00 
 : konferencje@hotel.aqua.pl 

 
-    15.  20XX  30.  20XX  

  / : 
    : 200  
   (  Twin)  : 280  
   (  Double)  : 300  
    : 340  

 -   
 

-    1.  20XX  15.  20XX 
  / : 

    : 150  
   (  Twin)  : 200  
   (  Double)  : 230  
    : 260  

 -   
 
 

 
 : 50 /  -   
 : 30 /  -   
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Oferta obiektu noclegowego w j zyku francuskim 
 

Offre des logements 
 
Hôtel Aqua  
ul. Bursztynowa 81, 16-300 Augustów 
Tél. +48(87)643 07 06 / Fax +48(87)641 21 13 
e-mail: recepcja@hotel.aqua.pl 
Numéro d'identification fiscale (NIP) 5211232345 
 
Le Centre de repos et de formation situé dans la Forêt vierge Augustowska au bord du lac Bia e. Dans les alentours les plus proches 
se trouvent des lacs pittoresques: Sajno, Necko et Studzieniczne, liés par le système du Canal Augustowski. 
A la disposition des visiteurs il y a 2 salles séminaires climatisées et équipées à la moderne. Nous offrons le materiel de grande qualité 
et les pauses-café sont inclus dans le prix de location. 
 
Salle Szafirowa - pour 300 personnes en disposition de la salle de cinéma et pour 150 personnes en disposition à table: 400 PLN/h. 
 
Salle Rubinowa - pour 40 personnes en disposition de la salle de cinéma et pour 30 personnes en disposition à table: 300 PLN/h. 
 
Service de Conférences: 
Marlena Rymarska 
Tél. +48(87)643 07 00 / Fax +48(87)641 21 00 
e-mail: konferencje@hotel.aqua.pl 
 
Tarifs chambres du 15. avril 20XX au 30. septembre 20XX 
Prix pour chambre/jour: 

 Chambre pour l personne avec petit-déjeuner: 200 PLN 
 Chambre pour 2 personnes (type Twin) avec petit- déjeuner: 280 PLN  
 Chambre pour 2 personnes (type Double) avec petit- déjeuner: 300 PLN  
 Chambre pour 3 personnes avec petit- déjeuner: 340 PLN 

Petits- déjeuners en forme du buffet. 
 
Tarifs chambres du l. octobre 20XX au 15. avril 20XX 
Prix pour chambre/jour: 

 Chambre pour l personne avec petit- déjeuner: 150 PLN 
 Chambre pour 2 personnes (type Twin) avec petit- déjeuner: 200 PLN  
 Chambre pour 2 personnes (type Double) avec petit- déjeuner: 230 PLN  
 Chambre pour 3 personnes avec petit- déjeuner: 260 PLN 

Petits- déjeuners en forme du buffet. 
 
Repas 

 Déjeuner: 50 PLN/personne en forme du buffet 
 Dîner: 30 PLN/personne en forme du buffet 
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Informacje o wybranych atrakcjach turystycznych 
 

Atrakcje turystyczne Augustowa: 
Augustów to nie tylko stolica sportów wodnych. Interesuj cym miejscem jest Rynek Zygmunta Augusta, który upi kszaj  
odrestaurowane  kamienice, fontanna, granitowa kostka oraz aweczki i kolorowe kwiaty. Dodatkowym atutem centrum jest park, który 
w upalne dni pozwala odpocz  w cieniu drzew. Znajduje si  tu tak e pomnik upami tniaj cy uzyskanie praw miejskich - kolumna 
Zygmunta II Augusta. 
Spacer po rynku zajmuje oko o 1 - 1,5 godz. 
 
• Wieczorne Warsztaty Ceramiczne 
 

Organizator i godzina rozpocz cia Czas trwania 
warsztatów Ceny biletów za osob  

Miejski Dom Kultury w Augustowie 
godz. 2000 2 godz. normalny: 

35 z  
ulgowy: 

15 z  
 
• Rejs do Swobody 
Rzeka Netta - Jezioro Necko- Rzeka Klonownica (najkrótsza eglowna rzeka w Europie) - Jezioro  Bia e- luza Przewi  - Jezioro 
Studzieniczne - Kana  Augustowski - luza Swoboda - Staw Swoboda – powrót 
 

Rozk ad rejsów Orientacyjny czas 
rejsu Ceny biletów za osob  

maj/czerwiec/lipiec/sierpie  
900, 1400, 1900 

marzec/kwiecie /wrzesie /pa dziernik 
1200, 1600 

4 godz. normalny: 
60 z  

ulgowy: 
35 z  

 
Atrakcje turystyczne Wilna: 
 Starówka Wile ska - jedna z najpi kniejszych i najwi kszych w tej cz ci Europy, wpisana na List  wiatowego Dziedzictwa 

Kulturowego UNESCO 
 Ostra Brama 
 Ko ció  w. Ducha 
 Bazylika archikatedralna w. Stanis awa i w. W adys awa 
 Muzeum Adama Mickiewicza 
 Cmentarz na Rossie 

 
Czas zwiedzania ok. 3 godz. 
 
Cena biletów wst pu do muzeum Adama Mickiewicza: normalne 2 euro; ulgowe 1,50 euro. 
 

Informacje dodatkowe 
 
Ró nica czasu mi dzy Polsk  a Litw  wynosi +1 godz. 
 

Tabela kursów walut (fragment) 
 

Symbol waluty Kupno w z  Sprzeda  w z  
USD 3,67 3,86 
EUR 4,13 4,34 
RUB 0,05 0,06 

 
Zestawienie odleg o ci drogowych 

 
Trasa Odleg o  w km 
Bia ystok -Augustów 90 
Augustów-Wilno 212 
Miasto Augustów dojazd do poszczególnych atrakcji nie wi kszy ni  5 km 
Miasto Wilno objazd po mie cie 20 km 
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Oferta restauracji w Wilnie 

 
Rodzaj potrawy Danie 
 
 
Przystawki 
 

Oscypek z grilla z urawin  

Sa atka grecka z oliwkami 

Szparagi zawijane w szynk  parme sk  

Kibiny z farszem z kurczaka i sera ó tego 
Zestaw serów ple niowych 

 
 
Zupy 

Zupa cebulowa z grzankami 

Rosó  z ko dunami 
Barszcz ukrai ski  

Gazpacho z papryczk  chili 

urek po staropolsku z jajkiem i bia  kie bas  
 
 
Dania g ówne 

Lasagne bolognese z parmezanem 

Kotlet schabowy z ziemniakami i kapust  zasma an  

Cepeliny ze skwarkami i kwa n  mietan  

Nale niki crepes z szynk  i serem 
Knedliki z gulaszem wo owym i kapust  

 
 
Desery 

Szakotis (s kacz) 

Tiramisu 
Creme brulee 

Panna cotta 

Sernik z brzoskwiniami  
 
 
Napoje 

Kawa po turecku 

Herbata zielona z imbirem 

Cappuccino 

Sok pomara czowy 
Kwas chlebowy 

 
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.  
 
 
Ocenie podlega  b dzie 5 rezultatów: 

 szczegó owy program imprezy turystycznej, 
 kalkulacja imprezy turystycznej, 
 rezerwacja us ug hotelarskich i konferencyjnych, 
 zamówienie us ugi przewodnika turystycznego w Wilnie, 
 menu obiadowe z potrawami i napojami typowymi dla kuchni litewskiej. 
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Szczegó owy program imprezy turystycznej 

 
 
Dzie  1. (data)…………………………………………………………………………………………… 

godziny 
od-do* 

*godziny zapisuj 
wg czasu polskiego 

Punkty programu 
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Dzie  2. (data)…………………………………………………………………………………………… 
godziny od-do* 
*godziny zapisuj 

wg czasu 
polskiego 

Punkty programu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  



52 
 

 
 
Dzie  3. (data)…………………………………………………………………………………………… 
godziny od-do* 
*godziny zapisuj 

wg czasu 
polskiego 

Punkty programu 
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Kalkulacja imprezy turystycznej 

 
dla .......... uczestników + .......... pilot + .......... kierowca  = .......... osoby 

wiadczenie Liczba 
wiadcze  

Liczba 
osób/pokoi 

Cena 
jednostkowa 
brutto w z  

Warto  brutto 
w z  

Transport     

Zakwaterowanie w pokojach  
1 -osobowych 

    

Zakwaterowanie w pokojach  
2-osobowych 

    

Wy ywienie w hotelu - obiad     

Wy ywienie w hotelu - kolacja     

Obiad w Wilnie     

Wynajem sali konferencyjnej     

Parkingi     

Us uga pilota wycieczek     

Us uga przewodnika turystycznego 
w Wilnie 

    

Bilety wst pu w Wilnie     

Bilety wst pu – Wieczorne 
Warsztaty Ceramiczne 

    

Bilety wst pu w Augustowie – rejs 
do Swobody 

    

Ubezpieczenie (1. i 3. dzie )     

Ubezpieczenie (2. dzie )     

Suma kosztów wiadcze   

Mar a biura podró y  

Podatek VAT  

Warto  imprezy turystycznej dla grupy  

Cena imprezy od 1 uczestnika ( w zaokr gleniu w gór  do pe nych z otych)   
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Rezerwacja us ug hotelarskich i konferencyjnych 
 

Hotel Aqua 
ul. Bursztynowa 81 
16-300 Augustów 
Tel+ 48 (87) 643 07 06  
Fax+ 48 (87) 641 2113 
e-mail: recepcja@hotel.aqua.pl 
NIP 5211232345 

Zamawiaj cy/Biuro Podró y 
 
Nazwa:……………………………………………  
Adres:……………………………………………. 
……………………………………………………. 
Tel./fax:……………………………………..……. 
e-mail…………………………………………….. 

Specyfikacja pobytu grupy 
 
Termin:……………………………………....................... 
Dni tygodnia:……………………………….……............. 
Liczba go ci konferencyjnych:…………….……………. 
Pilot wycieczek*:   tak �   nie � 
Kierowca*:   tak �   nie � 
Razem liczba osób:…………………………………….. 
Nazwa firmy/grupy:…………………………................. 
…………………………………………………………….. 

Przebieg pobytu grupy 
 
Rozpocz cie (d-m-r):…………………………… 
Planowana godzina przybycia grupy:………… 
Zako czenie (d-m-r):…………………………… 
Planowana godzina wyjazdu grupy:………...... 

Pokoje hotelowe dla kierowcy/pilota 
liczba pokoi 1-osobowych:…………………….. 
w tym pokój bezp atny dla*: 
kierowcy   �                         pilota  � Pokoje hotelowe dla go ci konferencyjnych 

 
liczba pokoi 1-osobowych:……………………………… 
liczba pokoi 2-osobowych typu twin:…………………... 
liczba pokoi 2-osobowych typu double:……………….. 
liczba pokoi 3-osobowych:………………..................... 

Sala konferencyjna 
Nazwa sali i data:……………………………….. 
Czas trwania: od godz…….do godz………….. 
Liczba przerw kawowych:……………………… 
Godziny przerw:……………………………….. 
 
Nazwa sali i data:……………………………… 
Czas trwania: od godz…….do godz………… 
Liczba przerw 
kawowych:………………………………………. 
Godziny przerw:………………………………… 
 
Nazwa sali i data:……………………………….. 
Czas trwania: od godz…….do godz………….. 
Liczba przerw kawowych:……………………… 
Godziny przerw:………………………………… 
Ustawienie krzese :…………………………….. 
 
Wyposa enie techniczne* 
rzutnik �       ekran�          mównica �        
podest �    mikrofon �        wska nik � 
 

yczenia dodatkowe* 
kwiaty na sto ach �        materia y biurowe � 
fotograf � 

Wy ywienie w hotelu 
niadanie 

liczba dni: ………...  x liczba osób: ……………………. 
forma podania:…………………………………………… 
Obiad 
liczba dni: ……..  x liczba osób: ……………………….. 
forma podania:…………………………………………… 
Kolacja 
liczba dni: ……..  x liczba osób: ………………………. 
forma podania:…………………………………………. 
w tym wy ywienie bezp atne dla: 
…………………………………………………………….. 
 

Sposób zap aty* 
 
gotówka �       karta kredytowa �        przelew � 

Imi  i nazwisko rezerwuj cego: 
 
…………………………………………………………….. 

*W a ciwe zaznacz X 
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Zamówienie us ugi przewodnika turystycznego w Wilnie 
 

Dane zamawiaj cego us ug  
przewodnick  
(nazwa biura podró y, adres, telefon) 

 
 
 
 

Dane odbiorcy zamówienia 
(nazwa, adres, faks) 

 
 
 
 

Imi  i nazwisko przewodnika 
turystycznego  

J zyk obs ugi  

Termin zwiedzania  

Czas zwiedzania 

wg czasu polskiego 
od godz...................................... 
do godz...................................... 

wg czasu litewskiego 
od godz...................................... 
do godz...................................... 

liczba godzin:  

Miejsce spotkania z grup   

Liczba osób  

Imi  i nazwisko zamawiaj cego us ug   

Cena us ugi przewodnika w euro  

Cena us ugi przewodnika w z otych  
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Menu obiadowe z potrawami i napojami typowymi dla kuchni litewskiej  

 
 

Rodzaj 
potrawy/napoju 

 

 
Danie 

(przy ka dym rodzaju potrawy/napoju nale y wpisa  jedn  potraw  lub napój typowy 
dla kuchni litewskiej) 

 
 
 
Przystawka 
 

 

 
 
Zupa 

 

 
 
Danie g ówne 

 

 
 
Deser 

 

 
 
Napój 
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Efekty kszta cenia sprawdzane przyk adowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji: 
 

Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.07.2. Podstawy turystyki 

Efekty kszta cenia Kryteria weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

7) przestrzega zasad ywienia podczas 
wykonywania zada  zawodowych 

3) dobiera us ugi ywieniowe do indywidualnych potrzeb 
klientów 

 
Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.07.3. Projektowanie imprez i dobór us ug turystycznych 

Efekty kszta cenia Kryteria weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

4) przygotowuje programy imprez turystycznych 3) stosuje zasady projektowania imprez turystycznych 
4) dostosowuje program imprezy turystycznej do potrzeb, 
wymaga  i mo liwo ci klientów 
5) opracowuje program imprezy turystycznej 

 
Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.07.4. Kalkulowanie kosztów imprez i us ug turystycznych 

Efekty kszta cenia Kryteria weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

1) oblicza koszty imprez i us ug turystycznych 
 

4) oblicza warto  poszczególnych wiadcze  
w zale no ci od liczby uczestników oraz ceny 
i liczby wiadcze  
6) dokonuje obliczenia sumy wszystkich wiadcze  

2) oblicza mar  i podatek VAT imprez i us ug 
turystycznych 

2) stosuje zasady opodatkowania imprez i us ug 
turystycznych 
3) oblicza mar  
4) oblicza podatek VAT od imprez turystycznych 

3) oblicza ceny imprez turystycznych 1) sumuje koszty wiadcze , mar  i podatek VAT 
2) ustala cen  imprezy turystycznej. 
3) oblicza cen  imprezy przy zmieniaj cej si  liczbie 
uczestników 

 
Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.07.5. Rezerwacja us ug i imprez turystycznych 

Efekty kszta cenia Kryteria weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

2) stosuje ró ne formy zamówienia us ug 
turystycznych w j zyku polskim i obcym 
nowo ytnym 

2) sporz dza zamówienia us ug turystycznych w j zyku 
polskim i obcym nowo ytnym 

3) stosuje ró ne formy rezerwacji imprez 3) wype nia dokument rezerwacji imprezy i us ugi 
turystycznej 

 
Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.07.6. J zyk obcy zawodowy 

Efekty kszta cenia Kryteria weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

1) pos uguje si  podstawowym zasobem rodków 
j zykowych w j zyku obcym nowo ytnym 
(ze szczególnym uwzgl dnieniem rodków 
leksykalnych) umo liwiaj cym realizacj  
czynno ci zawodowych w zakresie tematów 
zwi zanych: 
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposa eniem 

1) rozpoznaje oraz stosuje rodki j zykowe umo liwiaj ce 
realizacj  czynno ci zawodowych w zakresie: 
a) czynno ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym 
zwi zanych z zapewnieniem bezpiecze stwa i higieny 
pracy 
b) narz dzi, maszyn, urz dze  i materia ów koniecznych 
do realizacji czynno ci zawodowych 
c) procesów i procedur zwi zanych z realizacj  zada  
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b) z g ównymi technologiami stosowanymi 
w danym zawodzie  
c) z dokumentacj  zwi zan  z danym zawodem 
d) z us ugami wiadczonymi w danym zawodzie 

zawodowych 
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów 
zwi zanych z wykonywaniem zada  zawodowych 
e) wiadczonych us ug, w tym obs ugi klienta 

 
Inne mo liwe rezultaty zada  praktycznych z zakresu kwalifikacji HGT.07. Przygotowanie imprez i us ug turystycznych np.: 
 Program ramowy/szczegó owy imprezy turystycznej w tym: kolonii, zimowiska, obozu, konferencji, eventu, wycieczki 

pobytowej, objazdowej, kempingowej, m odzie owej, promowej, kolejowej, rowerowej, kajakowej, eglarskiej, motywacyjnej, 
pobytu w uzdrowisku itp.,  

 Kalkulacja/kosztorys/arkusz kalkulacyjny imprezy turystycznej, 

 Potwierdzenie zamówienia dla klienta/wiadomo  dla klienta dotycz ca zamówionej imprezy i zamówionych 
us ug/odpowied  dla klienta w tym: wykaz rzeczy potrzebnych na zimowisku, instrukcja BHP obowi zuj ca uczestników sp ywu 
kajakowego,  

 Zamówienie us ug turystycznych oraz rezerwacja/anulacja rezerwacji imprezy i us ug turystycznych, w tym: wprowadzenie 
danych klientów do rezerwacji, rezerwacja/zamówienie lub anulacja rezerwacji/zamówienia imprezy turystycznej, us ug 
noclegowych, us ug transportowych, us ug gastronomicznych, us ug pilota, us ug przewodnika, us ug rekreacyjnych i sportowych, 
us ug ubezpieczeniowych, us ug kulturalno-rozrywkowych i atrakcji turystycznych, sprz tu rekreacyjno-sportowego oraz 
sporz dzanie/uzupe nianie umowy allotmentu i czarteru jako formy zamówienia us ug turystycznych itp., 

 Menu, w tym: obiadu, obiadokolacji uwzgl dniaj ce preferencje ywieniowe klienta (wegetarianin, diabetyk itp.), tygodniowe menu 
kolonijne, menu dla seniorów w uzdrowisku, menu zawieraj ce charakterystyczne potrawy dla wybranych kuchni itp. 
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Kwalifikacja. HGT.08. Obs uga klienta oraz rozliczanie imprez i us ug turystycznych 
 
3.3  Przyk ady zada  do cz ci pisemnej egzaminu 
 
3.3.1 HGT. 08.1 Bezpiecze stwo i higiena pracy 
 

Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.1 Bezpiecze stwo i higiena pracy 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
  Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 
1) ocenia skutki oddzia ywania czynników szkodliwych 
na organizm cz owieka 

2) wskazuje skutki oddzia ywania czynników 
biologicznych wyst puj cych w rodowisku pracy na 
organizm cz owieka 

Przyk adowe zadanie 
Na który z negatywnych objawów, zwi zanych z odmienn  flor  bakteryjn  przewodu pokarmowego, jest 
nara ony rezydent z Polski, pracuj cy w Egipcie?  

 
A. Zgag . 
B. Biegunk . 
C. Alergi  skórn . 
D. Obrz k prze yku. 

 

Odpowied  prawid owa: B 
 

Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.1 Bezpiecze stwo i higiena pracy 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
  Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 
2) organizuje stanowisko pracy zgodnie 
z wymaganiami ergonomii oraz przepisami 
dotycz cymi bezpiecze stwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpo arowej i ochrony rodowiska 

2) stosuje zasady bezpiecznego pos ugiwania si  
sprz tem biurowymi i urz dzeniami podczas 
wykonywania zada  zawodowych 

 
Przyk adowe zadanie 
Zgodnie z zasadami BHP, pracownik biura podró y, w sytuacji awarii drukarki podczas której dosz o do 
zwarcia powinien 

 
A. samodzielnie naprawi  urz dzenie.  
B. pod czy  urz dzenie do zasilania.  
C. wezwa  pracownika serwisu.  
D. odda  urz dzenie do utylizacji. 
 

Odpowied  prawid owa: C 
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Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.1 Bezpiecze stwo i higiena pracy 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

3) udziela pierwszej pomocy w stanach nag ego 
zagro enia zdrowotnego 

2) ocenia sytuacj  poszkodowanego na podstawie 
analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego 

Przyk adowe zadanie 
Które dzia anie w pierwszej kolejno ci powinien podj  przewodnik, gdy podczas wycieczki na szlaku 
turystycznym jeden z turystów zemdla  i jest nieprzytomny? 

 
A. U o y  poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. 
B. Poda  poszkodowanemu zimne p yny do picia. 
C. Rozpocz  u poszkodowanego masa  serca. 
D. Sprawdzi  czy poszkodowany oddycha. 

 

Odpowied  prawid owa: D 

 
3.3.2 HGT.08.2 Podstawy turystyki 

 
Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT:08.2 Podstawy turystyki 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

3) charakteryzuje rodzaje turystyki 4) rozró nia rodzaje turystyki 
Przyk adowe zadanie  
Do którego rodzaju turystyki nale y turystyka speleologiczna? 

 
A. Motywacyjnej. 
B. Krajoznawczej. 
C. Kwalifikowanej.  
D. Wypoczynkowej. 

 

Odpowied  prawid owa: C 
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Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.2 Podstawy turystyki 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
  Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 
7) przestrzega zasad zdrowego ywienia podczas 
wykonywania zada  zawodowych 

3) dobiera us ugi ywieniowe do indywidualnych 
potrzeb klientów 

Przyk adowe zadanie  
Która zupa powinna znale  si  w jad ospisie turystów przebywaj cych na wczasach w Andaluzji, 
pragn cych spróbowa  regionalnych potraw? 

 
A. Kakavia. 
B. Rosolnik. 
C. Gazpacho. 
D. Minestrone. 

 
Odpowied  prawid owa: C 

3.3.3 HGT.08.3 Organizowanie informacji turystycznej 
. 

Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.3 Organizowanie informacji turystycznej 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
  Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 
3) udziela informacji turystycznej podczas obs ugi 
klienta w j zyku polskim i w j zyku obcym nowo ytnym 

4) wykorzystuje do udzielania informacji mapy, atlasy, 
plany miast, przewodniki i informatory opracowane 
w j zyku polskim i j zyku obcym nowo ytnym 

Przyk adowe zadanie  
Znak przedstawiony, ustawiony przy szlaku turystycznym w Tatrach stanowi informacj  o wyst puj cym na 
tym terenie zagro eniu w postaci 

 
A. osuwisk skalnych. 
B. schodz cych lawin. 
C. oblodze  na szlakach. 
D. napotkania nied wiedzia. 

 
Odpowied  prawid owa: B
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Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.3 Organizowanie informacji turystycznej 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

4) charakteryzuje atrakcje turystyczne Europy 
i wybranych krajów wiata 

3) opisuje porty lotnicze, rzeczne, dworce, szlaki 
komunikacyjne 

Przyk adowe zadanie 
EuroVelo to europejska sie  odpowiednio zagospodarowanych szlaków dla turystyki 

 
A. pieszej. 
B. morskiej. 
C. rowerowej. 
D. narciarskiej. 

 

Odpowied  prawid owa: C 
 
3.3.4 HGT.08.4 Sprzeda  imprez i us ug turystycznych 

 
Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.4 Sprzeda  imprez i us ug turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

1) organizuje dzia ania marketingowe w procesie 
sprzeda y imprez i us ug turystycznych 

3) wymienia instrumenty promocji imprez i us ug 
turystycznych 

Przyk adowe zadanie 
Które z wymienionych dzia a  realizowane s  w ramach sprzeda y osobistej w agencjach turystycznych? 

 
A. Organizowanie wyjazdów study tour. 
B. Udzielanie rabatów dla sta ych klientów. 
C. Prezentowanie ofert przez referenta w biurze podró y. 
D. Informowanie o ofercie biura na portalach spo eczno ciowych. 

 

Odpowied  prawid owa: C 
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Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.4 Sprzeda  imprez i us ug turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
  Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 
3) prowadzi sprzeda  imprez i us ug turystycznych 1) oferuje imprezy i us ugi turystyczne 

Przyk adowe zadanie  
Pan Adam Nowakowski z on  chcia by wzi  udzia  w rejsie po Morzu ródziemnym w terminie  
12-20.08.20XX r. Podaj wysoko  zaliczki, któr  musi wp aci  zgodnie z zamieszczonymi w ramce 
warunkami oferty biura podró y. 
 

W celu rezerwacji wybranego rejsu nale y dokona  wp aty zaliczki. Wysoko  zaliczki zale y od d ugo ci 
rejsu. 
Zaliczka za jedn  kabin  2-osobow  w EUR. 
rejs 1 – 5 nocy 100 EUR  
rejs 6 – 8 nocy 200 EUR 
rejs 9 – 14 nocy 300 EUR 
rejs ponad 14 nocy 400 EUR 
Warto  zaliczki w EUR zostanie przeliczona na PLN wed ug kursu EUR z dnia wp aty.  

 

A. 200 EUR 
B. 400 EUR 
C. 600 EUR 
D. 800 EUR 

 

Odpowied  prawid owa: A 
 

Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.4 Sprzeda  imprez i us ug turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
  Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 
1) organizuje dzia ania marketingowe w procesie 
sprzeda y imprez i us ug turystycznych 

1) wymienia instrumenty marketingu stosowane 
w sprzeda y imprez i us ug turystycznych 

Przyk adowe zadanie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prezentacj  którego elementu marketingu mix, biuro podró y próbuje zach ci  klienta do zakupu nowej oferty 
imprezy turystycznej z zakresu turystyki kwalifikowanej, je eli na swojej stronie internetowej zamie ci o 
prezentowany film? 

A. Dystrybucji.  
B. Produktu. 
C. Promocji. 
D. Ceny.  

 

Odpowied  prawid owa: B 
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Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.4 Sprzeda  imprez i us ug turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
  Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 
4) stosuje ró ne formy p atno ci podczas sprzeda y 
imprez i us ug turystycznych 
a) rozró nia formy p atno ci stosowane podczas 
sprzeda y imprez i us ug turystycznych 
b) przyjmuje p atno ci podczas sprzeda y imprez 
i us ug turystycznych 

2) stosuje ró ne formy p atno ci podczas sprzeda y 
imprez i us ug turystycznych 

 

Przyk adowe zadanie  
Na którym rysunku przedstawiono rodzaj karty, przy u yciu której mo na kupi  bilety lotnicze? 
 

  

A. B. 

  
C. D. 

Odpowied  prawid owa: A 
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3.3.5 HGT.08.5 Realizacja imprez i us ug turystycznych 

Jednostka efektów kszta cenia:
HGT.08.5 Realizacja imprez i us ug turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
  Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 
1) obs uguje imprezy turystyczne dla ró nych grup 
klientów 

4) stosuje zasady profesjonalnej obs ugi imprez 

Przyk adowe zadanie 
Biuro podró y otrzyma o zamówienie na organizacj  imprezy konferencyjnej dla trzystu osób. Które ustawienie 
sto ów i krzese  w sali konferencyjnej nale y zarezerwowa , w celu realizacji tego zlecenia? 

    
A. B. C. D. 

Odpowied  prawid owa: D 

Jednostka efektów kszta cenia:
HGT.08.5 Realizacja imprez i us ug turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
  Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 
2) stosuje metody pilota u wycieczek 3) wykonuje zadania pilota wycieczek podczas 

realizacji imprezy turystycznej 
Przyk adowe zadanie 
Kogo powinien powiadomi  pilot wycieczki w przypadku aresztowania polskiego turysty za granic ? 

 
A. Polsk  policj . 
B. Polsk  placówk  dyplomatyczn . 
C. Ministerstwo Spraw Wewn trznych. 
D. Pozosta ych uczestników imprezy turystycznej. 

 

Odpowied  prawid owa: B 
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Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.5 Realizacja imprez i us ug turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
  Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 
3) stosuje metody przewodnictwa turystycznego 7) stosuje zasady profesjonalnej obs ugi w zakresie 

przewodnictwa turystycznego 

Przyk adowe zadanie 
Którego typu oznaczenia musi szuka  na szlaku przewodnik turystyczny, planuj cy poprowadzenie grupy 
pieszym szlakiem turystycznym do schroniska w górach? 
 

 
 

A. B. 

 

 
C. D. 

Odpowied  prawid owa: B 
 
  



67 
 

Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.5 Realizacja imprez i us ug turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
  Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 
4) organizuje czas wolny klientów imprez turystycznych  3) organizuje czas wolny uczestników imprezy 

turystycznej uwzgl dniaj c miejsce realizacji imprezy 
Przyk adowe zadanie  
Które z przedstawionych atrakcji turystycznych powinno zaproponowa  biuro podró y w ofercie wycieczek 
fakultatywnych, turystom przebywaj cym na wczasach w Turcji? 
 

  
A.  B.  

  
C.  D.  

 

Odpowied  prawid owa: B 
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Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.5 Realizacja imprez i us ug turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
  Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 
5) wspó pracuje z us ugodawcami w procesie realizacji 
imprez i us ug turystycznych 

2) wymienia mo liwe zasady wspó pracy 
z us ugodawcami bran y turystycznej 

Przyk adowe zadanie 
 

Od: Biuro Podró y Orbita 
Do: Hotel Reneisanse 
W nawi zaniu do wcze niejszej korespondencji potwierdzamy wst pn  rezerwacj  organizacji przyj cia dla 50 
osób w dniu 18 lipca w godzinach 16.00-17.00 w hotelowym lobby barze i jednocze nie prosimy 
o przygotowanie menu w postaci koktajli alkoholowych i bezalkoholowych, soków owocowych oraz zak sek, 
które b dzie mo na zje  bez sztu ców i talerzy. 

 
Wys ana przez biuro podró y do hotelu, zamieszczona wiadomo  e-mail sporz dzona zosta a w celu 
 

A. anulowania rezerwacji wiadcze . 
B. potwierdzenia rezerwacji wiadcze . 
C. z o enia reklamacji na zarezerwowane wiadczenia. 
D. uzyskania informacji o cenach zarezerwowanych wiadcze . 

 
Odpowied  prawid owa: B 

 

3.3.6 HGT.08.6 Rozliczanie imprez i us ug turystycznych 
 

Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.6 Rozliczanie imprez i us ug turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

1) rozlicza koszty imprez i us ug turystycznych 1) sporz dza sprawozdanie z przebiegu imprezy 
turystycznej 

Przyk adowe zadanie  
Która z podanych informacji nie wchodzi w zakres sprawozdania pilota wycieczek sporz dzanego po 
zako czeniu imprezy turystycznej? 
 

A. O przebiegu imprezy turystycznej. 
B. O wykorzystanych rodkach transportu. 
C. O wydatkach uczestników na pami tki. 
D. O sytuacjach awaryjnych podczas wycieczki. 

 
Odpowied  prawid owa: C 
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Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.6 Rozliczanie imprez i us ug turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
  Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 
3) dokonuje rozlicze  finansowych imprez i us ug 
turystycznych 

1) sporz dza druk rozliczenia zaliczki 

Przyk adowe zadanie  
Pilot wycieczek pobra  w biurze podró y zaliczk  w kwocie 4000,00 z  na pokrycie kosztów wiadcze  
podczas imprezy turystycznej. w czasie imprezy op aci  koszty nast puj cych us ug: nocleg 2500,00 z , us ugi 
przewodnickie 350,00 z , parkingi 120,00 z  oraz bilety wst pu 650,00 z . Jak  kwot  jest zobowi zany zwróci  
do biura przy rozliczeniu zaliczki? 

 
A. 380,00 z  
B. 850,00 z  
C. 1030,00 z  
D. 1500,00 z  

 

Odpowied  prawid owa: A 
 

Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.6 Rozliczanie imprez i us ug turystycznych 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

2) sporz dza rozliczenie przychodów i kosztów 
imprezy turystycznej 

2) oblicza wysoko  mar y i podatku VAT od imprezy 
turystycznej 

Przyk adowe zadanie 
Na podstawie zestawienia wp ywów i kosztów imprezy turystycznej, oblicz kwot  podatku VAT od mar y. 
 
Zestawienie wp ywów 

Lp. Wp acaj cy Kwota wp aty 
1 Adam Nowak 500,00 z  
2 Jan Kowalski 500,00 z  
3 Anna Kaczmarek 500,00 z  
 Suma wp ywów 1500,00 z  

 
Zestawienie kosztów 

Lp. Rodzaj us ugi Koszt brutto 
1 Bilety wst pu  200,00 z  
2 Obiad  400,00 z  
3 Opieka pilota  350,00 z  
 Suma kosztów 950,00 z  

 
Rozliczenie 

1 Mar a z  
2 Podatek VAT 23% od mar y z  

 
A. 102,85 z  
B. 126,50 z  
C. 218,50 z  
D. 345,00 z  

 

Odpowied  prawid owa: A 
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3.3.7 HGT.08.7 J zyk obcy zawodowy 
 

Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.7 J zyk obcy zawodowy 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

2) rozumie proste wypowiedzi ustne artyku owane 
wyra nie, w standardowej odmianie j zyka obcego 
nowo ytnego, a tak e proste wypowiedzi pisemne 
w j zyku obcym nowo ytnym w zakresie 
umo liwiaj cym realizacj  zada  zawodowych: 
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz ce 
czynno ci zawodowych (rozmowy, wiadomo ci, 
komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta owe, 
prezentacje), artyku owane wyra nie, w standardowej 
odmianie j zyka 
b) rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz ce 
czynno ci zawodowych (np. napisy, broszury, 
instrukcje obs ugi, przewodniki, dokumentacj  
zawodow ) 

2) znajduje w wypowiedzi lub tek cie okre lone 
informacje 

Przyk adowe zadanie 
 

Infant discount is 90% off the regular rate and applies to children under 2 who do not need a separate 
seat on board. Children from 2 to 11 are entitled to a 25% discount off the regular rate and a separate 
seat. 

Zgodnie z zamieszczonymi w ramce warunkami linii lotniczej, zni ka w wysoko ci 90% podstawowej taryfy 
na przelot samolotem przys uguje dzieciom w wieku 
 

A. do 2 lat z oddzielnym miejscem w samolocie. 
B. 2 - 11 lat z oddzielnym miejscem w samolocie. 
C. do 2 lat bez oddzielnego miejsca w samolocie. 
D. 2 - 11 lat bez oddzielnego miejsca w samolocie. 

 
Der Kinderrabatt beträgt 90% des regulären Preises und gilt für Kinder unter 2 Jahren, die keinen 
separaten Sitzplatz an Bord benötigen. Kinder von 2 bis 11 Jahren erhalten 25% Rabatt auf den 
regulären Preis und einen separaten Sitzplatz. 

Zgodnie z zamieszczonymi w ramce warunkami linii lotniczej, zni ka w wysoko ci 90% podstawowej taryfy 
na przelot samolotem przys uguje dzieciom w wieku 
 

A. do 2 lat z oddzielnym miejscem w samolocie. 
B. 2 - 11 lat z oddzielnym miejscem w samolocie. 
C. do 2 lat bez oddzielnego miejsca w samolocie. 
D. 2 - 11 lat bez oddzielnego miejsca w samolocie. 

Odpowied  prawid owa: C 
 
  



71 
 

Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT:08.7 J zyk obcy zawodowy 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
  Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 
3) samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne 
i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j zyku obcym 
nowo ytnym w zakresie umo liwiaj cym realizacj  
zada  zawodowych: 
a) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi 
ustne dotycz ce czynno ci zawodowych 
(np. polecenie, komunikat, instrukcj ) 
b) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi 
pisemne dotycz ce czynno ci zawodowych (np. 
komunikat, e-mail, instrukcj , wiadomo , CV, list 
motywacyjny, dokument zwi zany z wykonym 
zawodem – wed ug wzoru) 

2) przedstawia sposób post powania w ró nych 
sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, 
wskazówek, okre la zasady) 

Przyk adowe zadanie  
Klient pyta o restauracj  znajduj c  si  pi tro wy ej. Które z podanych wyra e  stanowi wskazówk  dla 
klienta? 
 

A. The restaurant is upstairs. 
B. The restaurant is downstairs. 
C. The restaurant is straight ahead. 
D. The restaurant is around the corner. 

 
Klient pyta o restauracj  znajduj c  si  pi tro wy ej. Które z podanych wyra e  stanowi wskazówk  dla 
klienta? 
 

A. Das Restaurant befindet sich im Obergeschoss. 
B. Das Restaurant befindet sich im Erdgeschoss. 
C. Das Restaurant ist geradeaus. 
D. Das Restaurant ist um die Ecke. 

Odpowied  prawid owa: A 
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3.3.8 HGT.08.8 Kompetencje personalne i spo eczne 

Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT:08.8 Kompetencje personalne i spo eczne 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
  Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 
5) aktualizuje wiedz  i doskonali umiej tno ci 
zawodowe 

1) analizuje zmiany zachodz ce w bran y 

Przyk adowe zadanie  
Na podstawie analizy wyników ankiet przeprowadzonych w trzech kolejnych latach, w ród klientów biura podró y, 
okre l która z imprez turystycznych mo e spotka  si  z najwi kszym zainteresowaniem w kolejnym roku. 

Analiza ankiet. 2018 2019 2020 
Jak zamierza Pan sp dzi  wakacje 
w przysz ym roku? % klientów 

Wypoczynek nad morzem. 60 50 30
Zwiedzanie zabytków.  20 20 20
Podró e kulinarne. 10 10 10
Podró  luksusowym statkiem. 10 20 40

 
A. Wypoczynek na Krecie. 
B. Rejs po Morzu ródziemnym. 
C. Podró  szlakiem w gierskich winnic.  
D. Wycieczka ladami w oskiego renesansu. 

Odpowied  prawid owa: B  

Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.8 Kompetencje personalne i spo eczne 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
  Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 
2) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej 4) stosuje metody komunikacji niewerbalnej 

Przyk adowe zadanie 
Która postawa cia a pracownika biura podró y u atwia nawi zanie kontaktu z klientem?
 

 
   

A. B. C. D. 

 
Odpowied  prawid owa: A 
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3.3.9 HGT.08.9 Organizacja pracy ma ych zespo ów 
 

Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.9 Organizacja pracy ma ych zespo ów 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada  2) przydziela zadania wed ug umiej tno ci 
i kompetencji cz onków zespo u 

Przyk adowe zadanie  
Któremu pracownikowi biura podró y pracodawca powinien przydzieli  zadanie zebrania informacji do bazy 
danych, dotycz cej aktualnych atrakcji turystycznych regionu? 
 

A. Informatykowi. 
B. Referentowi. 
C. Ksi gowej. 
D. Kadrowej. 

Odpowied  prawid owa: B 
 

Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.9 Organizacja pracy ma ych zespo ów 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

1. planuje prac  zespo u 3) sporz dza harmonogram realizacji zadania 

Organizator turystyki w harmonogramie dzia a  zwi zanych z promocj  wycieczek na nowy sezon turystyczny, 
powinien zaplanowa  udzia  pracowników 
 

A. w targach bran owych. 
B. w szkoleniach zawodowych. 
C. w spotkaniu integracyjnym. 
D. w wyje dzie motywacyjnym. 
 

Odpowied  prawid owa: A 
 

Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.9 Organizacja pracy ma ych zespo ów 

Efekt kszta cenia Kryterium weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

2)  dobiera osoby do wykonania przydzielonych zada  1) rozpoznaje kompetencje i umiej tno ci osób 
w zespole 

Przyk adowe zadanie  
Cechami po danymi u lidera grupy s  
 

A. zorganizowanie i samodyscyplina. 
B. zdolno ci adaptacyjne i niezdecydowanie. 
C. umiej tno  komunikacji i niska samoocena. 
D. brak oporno ci na krytyk  i otwarto  na zmiany. 

 

Odpowied  prawid owa: A 
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3.4 Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu 
 

Cz  praktyczna egzaminu z kwalifikacji HGT.08 jest przeprowadzana wed ug modelu d i trwa 150 minut. 

Korzystaj c z oferty wycieczki Niemcy, Bawaria - 5 dni, korespondencji e-mail dotycz cej rezerwacji imprezy turystycznej, danych 
dotycz cych organizatora turystyki, reklamacji w j zyku obcym, informacji o sposobie wystawiania faktur dla szkó  oraz kalendarza na 
rok 20XX sporz d : 

 umow  – zg oszenie udzia u w wycieczce Niemcy, Bawaria - 5 dni, 
 faktur  procedura mar y dla biur podró y– zaliczkow ,  
 odpowied  na reklamacj , 
 kart  rozliczeniow  imprezy turystycznej Niemcy, Bawaria - 5 dni, 
 deklaracj  Biura Podró y Janek SA do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za miesi c kwiecie  20XX. 

 
Druki do sporz dzenia dokumentów znajduj  si  w arkuszu egzaminacyjnym. 
 
Wszystkie dokumenty nale y sporz dzi  w j zyku polskim. 
 

Oferta wycieczki  

Niemcy, Bawaria - 5 dni 
Ramowy program wycieczki: 
1. dzie  
Wyjazd w godzinach wieczornych, nocny przejazd do Niemiec. 
 
2. dzie  

niadanie, przejazd do le cego u stóp Zugspitze Garmisch-Partenkirchen, spacer po zimowej stolicy Niemiec, wjazd kolejk  na 
najwy szy szczyt Alp Bawarskich – Zugspitze. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
3. dzie  

niadanie, przejazd na zwiedzanie dwóch najbardziej znanych bajkowych zamków Ludwika Bawarskiego – Neuschwanstein 
i Hohenschwangau, po o onych w pi knym otoczeniu alpejskich szczytów, spacer nad malowniczym jeziorem Alpsee. Przejazd do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
4. dzie  

niadanie, przejazd do Monachium. Zwiedzanie Allianz Areny, gdzie gra s ynny klub pi karski Bayern oraz zabytkowego centrum 
miasta: ogrodu zamkowego (Hofgarten), Pa acu Miejskiego (Residenzschloss), Nowego Ratusza i ko cio a w. Piotra,  
Placu Mariackiego, katedry Frauenkirche. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
5. dzie  
Przyjazd do Polski w godzinach porannych/przedpo udniowych. 
 
CENA WYCIECZKI: 910,00 z /osoba 
Cena zawiera: 

 przejazd autokarem i opiek  pilota wycieczek 
 3 noclegi (pokoje z azienkami) 
 3 niadania (kontynentalne proste), 3 obiadokolacje (serwowane do stolika) 
 ubezpieczenie KL/NNW SIGNAL IDUNA 
 koszt biletów wst pu i us ug przewodników lokalnych. 
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Korespondencja e-mailowa dotycz ca rezerwacji imprezy turystycznej 
 

 
Od: szkola@ptz-katowice.pl                                                                                           Data: 14.05.20XX r. 
Do: biuro@janek.net.pl  
Temat: Zg oszenie udzia u w imprezie turystycznej 
 
 
Szanowni Pa stwo, 
Chcieliby my zg osi  udzia  m odzie y z naszej szko y w pi ciodniowej wycieczce do Niemiec, Bawarii (nr katalogowy imprezy 
I/BAW/20XX) w terminie 21-25.09.20XX r. Grupa b dzie liczy  30 uczniów i 2 opiekunów.  
 
Prosimy o uwzgl dnienie faktu, e nasza szko a jest Pa stwa sta ym klientem i w zwi zku z tym, zgodnie z informacj  na stronie 
internetowej Pa stwa biura, przys uguje nam rabat. Prosz  o potwierdzenie rezerwacji oraz informacj  dotycz c  mo liwej obni ki 
ceny i liczby miejsc bezp atnych.  

 
Z powa aniem, 
Dyrektor 
Dorota Klimczyk 
 
Prywatne Technikum Zawodowe w Katowicach 
ul. Raciborska 1 
40-074 Katowice  
NIP 6832836868 
tel.: + 48 505 555 005 

 
 

 
Od: biuro@janek.net.pl                                                                                                          Data: 15.05.20XX r. 
Do: szkola@ptz-katowice.pl 
Temat: Rezerwacja udzia u w wycieczce Niemcy, Bawaria - 5 dni 
 
 
Szanowni Pa stwo, 
w dniu dzisiejszym dokonali my wst pnej rezerwacji wycieczki Niemcy, Bawaria - 5 dni (nr katalogowy imprezy I/BAW/20XX)  
dla 32 osób w terminie 21-25.09.20XX r. Miejsca bezp atne przys uguj  obu opiekunom, natomiast przyznany Pa stwu rabat to 15% 
od ceny podstawowej imprezy.  
 
Jedocze nie informujemy, e ostateczna rezerwacja wyjazdu nast pi po otrzymaniu zaliczki za wycieczk . Zaliczka 
w wysoko ci 30% winna wp yn  do biura podró y w ci gu 3 dni od momentu wst pnej rezerwacji. Umowa-zg oszenie udzia u 
w imprezie zostanie podpisana w dniu otrzymania zaliczki. Dop ata za imprez  turystyczn , musi zosta  uregulowana 
najpó niej na 40 dni przed dat  wyjazdu. 
 
Zapraszamy do naszej siedziby w celu podpisania umowy i uregulowania nale no ci zwi zanej z wp at  zaliczki. w dalszej 
korespondencji i podczas regulowania nale no ci prosimy powo ywa  si  na nr zamówienia: 015/Z/20XX. 

 
Z powa aniem, 
Micha  Marecki 
specjalista ds. turystyki 
Biuro Podró y Janek SA 
tel.: + 48 606 688 888 
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Dane dotycz ce organizatora turystyki 

Dane organizatora turystyki z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsi biorców U atwiaj cych Nabywanie Powi zanych 
Us ug Turystycznych (fragment) 

Firma lub nazwa BIURO PODRÓ Y JANEK SPÓ KA AKCYJNA 

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7297297799 

Numer ewidencyjny 6777 

Data wpisu do Ewidencji 2003-12-30 

Forma prawna S.A. 

Rodzaj dzia alno ci Organizator Turystyki, Przedsi biorca U atwiaj cy Nabywanie 
Powi zanych Us ug Turystycznych 

Organ dokonuj cy wpisu do rejestru Marsza ek Województwa l skiego 

Numer wpisu do rejestru 830 

Data dokonania wpisu do rejestru 2004-10-28 

Siedziba POLSKA, l skie, ul. Nadgórników 2, 40-206 Katowice  

G ówne miejsce wykonywania dzia alno ci POLSKA, l skie, ul. Nadgórników 2, 40-206 Katowice  

 
 

Zakres terytorialny dzia alno ci biura podró y, stawki na TFG oraz wysoko  przyjmowanych przedp at 
 

Biuro Podró y Janek SA z tytu u prowadzonej dzia alno ci i w zwi zku z pobieraniem przedp at za us ugi turystyczne przed 
realizacj  imprezy odprowadza na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) sk adki do ka dego klienta z tytu u zawartej umowy 
wg nast puj cych stawek:  

1. za imprezy turystyczne na terytorium pa stw europejskich i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego 
w ramach przewozu czarterowego z wy czeniem pkt 4 – 15 z   

2. za imprezy turystyczne na terytorium pa stw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego rodka transportu ni  transport 
lotniczy w ramach przewozu czarterowego – 13 z   

3. za imprezy turystyczne na terytorium pa stw europejskich z wykorzystaniem innego rodka transportu ni  transport lotniczy 
w ramach przewozu czarterowego, z wy czeniem pkt 4 – 10 z   

4. za imprezy turystyczne na terytorium krajów maj cych l dow  granic  z Rzecz pospolit  Polsk  oraz za imprezy turystyczne 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym imprezy zagranicznej turystyki przyjazdowej – 0 z   

Biuro podró y, zgodnie z przepisami, sk ada do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego deklaracj  dotycz c  wszystkich umów 
podpisanych w danym miesi cu i liczby klientów, których one dotycz  w terminie do dnia 21. miesi ca nast puj cego po miesi cu, 
w którym nast pi o podpisanie umowy. 
Biuro podró y Janek SA w kwietniu 20XX r. zawar o nast puj ce umowy: 

 10 umów o udzia  w imprezie turystycznej obejmuj ce lot do Grecji samolotem czarterowym z 41 klientami,  

 2 umowy o udzia  w imprezie turystycznej obejmuj ce przelot samolotem rejsowym do Kanady z 7 klientami,  

 50 umów o udzia  w imprezie turystycznej autokarowej po Polsce i do Niemiec z 69 klientami.  

 
Od wszystkich klientów pobrano przedp aty w wysoko ci 30% z tytu u zawartej umowy o udzia  w imprezie turystycznej. 
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Reklamacja w j zyku angielskim 

 
Katowice, 26.09. 20XX 

Prywatne Technikum Zawodowe w Katowicach 
ul. Raciborska 1 
40-074 Katowice  

Biuro Podró y Janek SA 
ul. Nadgórników 2 

40-206 Katowice  
 

It applies to: 
- trip to Bavaria from 21-25.09.20XX (contract No. 75/06/20XX, concluded on May 18, 20XX) 
 
I would like to make a complaint about meals during a trip to Bavaria. Students and parents report that the breakfast menu in the hotels 
was very poor and usually consisted of bread, butter, jams and honey. The students had to buy food because breakfasts were not very 
filling. 
  
In connection with the above, i am asking for compensation in the amount of 20% of the amount paid for the trip for the damage suffered. 
 

Yours sincerely 
Dorota Klimczyk 

 
 

 
Reklamacja w j zyku niemieckim 

 
Katowice, 26.09.20XX 

Prywatne Technikum Zawodowe w Katowicach 
ul. Raciborska 1 
40-074 Katowice  

Biuro Podró y Janek SA 
ul. Nadgórników 2 

40-206 Katowice  
Betrifft: 
- Reise nach Bayern vom 21. bis 25.09.20XX (Vertrag Nr. 75/06/20XX, abgeschlossen am 18. Mai 20XX) 
  
Ich möchte eine Beschwerde bezüglich der Mahlzeiten während einer Reise in Bayern einreichen. Schüler und Eltern berichten, dass 
das Frühstücksmenü in Hotels sehr schlecht war und normalerweise aus Brot, Butter, Marmelade und Honig bestand. Die Schüler 
mussten Essen kaufen, weil das Frühstück nicht sehr großzügig war. 
  
Im Zusammenhang mit dem oben genannten bitte ich Sie um eine Entschädigung von 20% des für die Reise gezahlten Betrags für den 
erlittenen Schaden. 

 
 
 

  
Hochachtungsvoll                 
Dorota Klimczyk 
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Reklamacja w j zyku francuskim 
 

Katowice, 26.09.20XX 
Prywatne Technikum Zawodowe w Katowicach 
ul. Raciborska 1 
40-074 Katowice  

Biuro Podró y Janek SA 
ul. Nadgórników 2 

40-206 Katowice  
Objet  
- voyages en Bavière du 21 au 25.09.20XX (contrat n ° 75/06/20XX, conclu le 18 mai 20XX) 
  
Je voudrais porter plainte concernant des repas lors d'un voyage en Bavière. Les étudiants et les parents rapportent que le menu du 
petit déjeuner dans les hôtels était très médiocre et consistait généralement du pain, du beurre,de la confiture, et du miel. Les étudiants 
ont dû acheter de la nourriture car le petit déjeuner n'était pas très copieux. 
  
En rapport avec ce qui précède, je vous demande une indemnité de 20% sur le montant payé pour le voyage pour les dommages subis. 
 

Cordialement 
                                        Dorota Klimczyk 

 
 

Reklamacja w j zyku rosyjskim 
 

Katowice, 26.09.20XX 
Prywatne Technikum Zawodowe w Katowicach 
ul. Raciborska 1 
40-074 Katowice  

Biuro Podró y Janek SA 
ul. Nadgórników 2 

40-206 Katowice  
 

Kacae : 

-     21-25.09.20XX . (   75/06/20XX,  18  20XX .) 

    ,       .      , 
            , , ,   .  

     ,     .  

    ,   ,   20%      ,    
. 

 

  
                                        Dorota Klimczyk 
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Informacja o sposobie wystawiania faktur dla szkó  
 

W zwi zku z centralizacj  rozlicze  podatku VAT od 1 stycznia 2017 r. ka da faktura wystawiona dla szkó  powinna zawiera  podwójne 
dane. Je eli sprzeda  dokonywana b dzie dla szko y, to wówczas na fakturze w  polu nabywcy, czyli klienta, nale y zapisa  dane 
organu prowadz cego szko , natomiast dane dotycz ce szko y, czyli finalnego odbiorcy, nale y zapisa  w polu danych dotycz cych 
odbiorcy. 
 
 

Organ prowadz cy szko : 
Miasto Katowice 
ul. M y ska 4 
40-098 Katowice 
NIP 9230009292 

 
 

Kalendarz na rok 20XX 
 

 
 

 

 
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 
Ocenie podlega  b dzie 5 rezultatów: 

 umowa – zg oszenie udzia u w wycieczce Niemcy, Bawaria - 5 dni, 
 faktura procedura mar y dla biur podró y– zaliczkowa,  
 odpowied  na reklamacj , 
 karta rozliczeniowa imprezy turystycznej Niemcy, Bawaria - 5 dni,  
 deklaracja Biura Podró y Janek SA do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za miesi c kwiecie  20XX. 
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Umowa – zg oszenie udzia u w wycieczce Niemcy, Bawaria - 5 dni 

Umowa – Zg oszenie 
 

Organizator 
 
Biuro Podró y Janek SA posiada wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsi biorców U atwiaj cych 
Nabywanie Powi zanych Us ug Turystycznych nr ……………………………………………………………………………… wydany 
przez ……………………………………………………………………………………………………………................................................... 
Typ gwarancji: gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna. Gwarant: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpiecze  i Reasekuracji 
S.A. Numer gwarancji 05.828.506. Beneficjentem gwarancji jest Marsza ek Województwa ……………………………………….……… 
 

Dane Organizatora Turystyki 
(nazwa biura podró y, adres, telefon, e-mail) 

Dane Zg aszaj cego 
(nazwa instytucji i adres)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Osoba zg aszaj ca grup  
(imi  i nazwisko, nr tel.) 

 
 
 
 
 

Dane dotycz ce imprezy turystycznej 
 
Nazwa imprezy turystycznej: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Termin wycieczki:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Rodzaj transportu:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Typ wy ywienia:……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Dane dotycz ce uczestników  
 
Liczba uczestników:………………………………………………………… 
 

wiadczenia zawarte w cenie 
 
 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 
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P atno  

Nale no  w z : 

Zaliczka w z : 
wp ata do:  
 

Dop ata w z : 
wp ata do: 
 

Nr rachunku bankowego: Citi Handlowy  63 1030 0000 0000 3333 0030 3030 

 
Zg aszaj cy w imieniu w asnym oraz pozosta ych uczestników imprezy potwierdza, e otrzyma , zapozna  si  i akceptuje Warunki 
Uczestnictwa Biura Podró y Janek SA, tre  niniejszej umowy, warunki ubezpieczenia oraz zawarty w ofercie program imprezy 
i wiadczenia obj te cen , które stanowi  integraln  cz  umowy. Zg aszaj cy potwierdza prawid owo  danych zawartych 
w umowie. Jednocze nie potwierdza, e zosta  zapoznany z obowi zuj cymi przepisami paszportowymi i wizowymi. 
 
            Sprzedawca                                                                                                                         Zg aszaj cy 
 
…………………………………                                                                                          ………………………………… 
            (nazwisko i imi )                                                                                                                                                  (nazwisko i imi ) 
 
 

Katowice, dnia ……………………… 
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Faktura procedura mar y dla biur podró y – zaliczkowa 

 
                     …………………………….         dnia  ………..……….     

                                                                                                                                                                               miejscowo                                  data wystawienia              
 

Sprzedawca: 
 
 
 
 
 
NIP:  

 Nabywca: 
 
 
 
NIP:  
 
Odbiorca:  
 
 
 
 
NIP:  
 

 

FAKTURA (zaliczkowa) nr 
(procedura mar y dla biur podró y) 

 
               Zamówienie nr   

 

Data otrzymania zaliczki:  ………………………….. 

Lp. Nazwa us ugi J.m. 
 

Ilo  
 

Cena 
[z ] 

Warto  
[z ] 

   

   

Razem:     

 
 
do zap aty:……………………….…………………………  z  
 
s ownie:  ……………………………………………………………………………………….  
 
warto  zamówienia……………………….........z  
 
zap acono…………………………………………z  
 
pozosta o do zap aty:  …………………………  z  
 
 

…………………… ……………………………………                            …………………… …………………………………… 

imi , nazwisko i podpis osoby upowa nionej do wystawienia dokumentu                           imi , nazwisko i podpis osoby upowa nionej do podpisania dokumentu 
 

50/ZAL/05/20XX 
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Odpowied  na reklamacj  
 
 
 
 

……………………………………………. 
 

……………………………………………. 
 

…………………………………………….. 
(dane Organizatora) 

………………………..………, ………………….. 

(miejscowo , data) 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 
 
……………………………………………. 
 
………………….………………………… 

(dane Klienta) 
 

 

Dotyczy: ……………………………………………..…. ………………………………………….. 
(numer katalogowy imprezy i termin imprezy) (numer i data zawarcia umowy) 

 

Szanowna(y) Pani/Panie*, 

w odpowiedzi na pismo z dnia ………………………… informujemy, e reklamacj  uznaje si  za uzasadnion /nieuzasadnion *. 
W ofercie biura podró y (w katalogu i na stronie internetowej) zamieszczone zosta y informacje dotycz ce .…………………………… 
w trakcie wycieczki do……………………………………….   
W zwi zku z powy szym biuro wyp aci rekompensat /nie wyp aci rekompensaty*. 

 
 

…………………………….. 

(podpis pracownika) 

 
*niepotrzebne skre li   
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Karta rozliczeniowa imprezy turystycznej Niemcy, Bawaria - 5 dni 

 
Uwaga! Suma poniesionych kosztów bezpo rednich zwi zanych z realizacj  imprezy turystycznej Niemcy, Bawaria - 5 dni 

wynios a 17 747,61 z  
 

 

Dane klienta (nazwa i adres): 

 
Nazwa imprezy turystycznej:  

 
Numer katalogowy imprezy:  

 
Umowa z klientem (numer i data zawarcia):  

1. Razem wp ywy w z   

2. Razem koszty w z   

3. Mar a brutto w z   

4. Podatek VAT w z   

 
5. Mar a netto w z  
 

 

6. Przychód w z   

 
Imi  i nazwisko osoby rozliczaj cej:  
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Deklaracja Biura Podró y Janek SA do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za miesi c kwiecie  20XX 

Nale y wype ni  wy cznie bia e pola, drukowanymi literami. 
W polach wp ata przyjmowana po realizacji imprezy turystycznej nale y wpisa  0. 
 

DEKLARACJA 
sk adana przez organizatorów turystyki i przedsi biorców u atwiaj cych nabywanie powi zanych us ug turystycznych do UFG 

Cel z o enia deklaracji (zaznaczy  
znakiem X w a ciwy kwadrat) 

 
z o enie deklaracji 

 
korekta deklaracji 

Data wype nienia (DD-MM-RRRR) 
1. 

Za okres: Miesi c (s ownie) 
2. 

Rok 
3. 

Dane identyfikacyjne 

Numer ewidencyjny1
 

4. 

Firma lub nazwa przedsi biorcy 
turystycznego 

5. 

NIP (je eli posiada) 
6. 

 
 
 

Siedziba i adres przedsi biorcy 
turystycznego lub g ówne miejsce 
i adres wykonywania dzia alno ci 

miejscowo  
7. 

kod pocztowy 
8. 

ulica 
9. 

nr budynku 
10. 

nr lokalu 
11. 

WYJA NIENIE: 
1)    Ka dorazowo przez „TFG” nale y rozumie  Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, a  przez „UFG” – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 
2)    Ilekro  w deklaracji jest mowa o „pa stwach europejskich”, nale y przez to rozumie  pa stwa europejskie wymienione w za czniku do rozporz dzenia 

Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie okre lenia wysoko ci sk adki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz. U. poz. 2465). 
3)    Ilekro  w deklaracji wskazuje si : „wp ata przyjmowana po realizacji imprezy turystycznej” lub „wp ata przyjmowana po realizacji powi zanych us ug 

turystycznych”, dotyczy to przypadku, gdy organizator turystyki lub przedsi biorca u atwiaj cy nabywanie powi zanych us ug turystycznych przyjmuje od 
podró nego ca  wp at  po realizacji imprezy turystycznej lub powi zanych us ug turystycznych. 

4)    Ilekro  w deklaracji jest mowa o „pozosta ych przypadkach”, dotyczy to sytuacji, gdy cz  lub ca o  wp aty jest przyjmowana od podró nego przed realizacj  
imprezy turystycznej lub powi zanych us ug turystycznych. 

5)    Ilekro  w deklaracji jest mowa o „ustawie”, nale y przez to rozumie  ustaw  z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i  powi zanych us ugach 
turystycznych (Dz. U. poz. 2361 oraz z 2018 r. poz. 650). 

Dane dotycz ce sk adek na TFG z tytu u dzia alno ci przedsi biorcy turystycznego jako ORGANIZATORA TURYSTYKI 

 
I Dane dotycz ce liczby podró nych obj tych umowami o udzia  w imprezie turystycznej zawartymi w danym miesi cu oraz wysoko ci 

sk adki na TFG nale nej z tego tytu u 

 
Charakter wykonywanej dzia alno ci, rodzaj us ugi, miejsce 
realizacji imprezy turystycznej, sposób transportu i rodzaj 

zapewnianego rodka transportu 

 
Liczba umów 

zawartych 
z podró nymi 

 
Liczba 

podró nych 
obj tych 

umowami 

Wysoko  
sk adki nale nej 

od ka dego 
podró nego 
na TFG (w z ) 

czna 
wysoko  

sk adki nale nej 
na TFG 
(w z )2

 

 
 
 

1. 

 
Terytorium pa stw europejskich 
i pozaeuropejskich 
z wykorzystaniem transportu 
lotniczego w ramach przewozu 
czarterowego, z wy czeniem pkt 6 

wp ata przyjmowana 
po realizacji imprezy 
turystycznej 

12. 13. 14. 15. 

 
pozosta e przypadki 

16. 17. 18. 19. 

 
 
 

2. 

 
Terytorium pa stw pozaeuropejskich 
z wykorzystaniem innego rodka 
transportu ni  transport lotniczy 
w ramach przewozu czarterowego 

wp ata przyjmowana 
po realizacji imprezy 
turystycznej 

20. 21. 22. 23. 

 
pozosta e przypadki 

24. 25. 26. 27. 

 
 
 

3. 

 
 

Terytorium pa stw 
pozaeuropejskich, je eli nie jest 
realizowana us uga transportowa 

wp ata przyjmowana 
po realizacji imprezy 
turystycznej 

28. 29. 30. 31. 

 
pozosta e przypadki 

32. 33. 34. 35. 

 
 
 

 wp ata przyjmowana 
po realizacji imprezy 
turystycznej 

36. 37. 38. 39. 
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4. Terytorium pa stw europejskich 
z wykorzystaniem innego rodka 
transportu ni  transport lotniczy 

 
pozosta e przypadki 

40. 41. 42. 43. 

 
 
 

5. 

 
 

Terytorium pa stw europejskich, 
je eli nie jest realizowana us uga 
transportowa, z wy czeniem pkt 6 

wp ata przyjmowana 
po realizacji imprezy 
turystycznej 

44. 45. 46. 47. 

 
pozosta e przypadki 

48. 49. 50. 51. 

 
 
 

6. 

Terytorium pa stw maj cych l dow  
granic  z RP, a w przypadku 
Federacji Rosyjskiej w obr bie 
obwodu kaliningradzkiego 
oraz na terytorium RP, bez wzgl du na 
realizacj  lub brak realizacji us ugi 
transportowej 

wp ata przyjmowana 
po realizacji imprezy 
turystycznej 

52. 53. 54. 55. 

 

 
pozosta e przypadki 

56. 57. 58. 59. 

Suma sk adek nale nych na TFG od podró nych, z którymi zosta y zawarte umowy 
o udzia  w imprezie turystycznej (w z ) 
(Suma warto ci z  pól 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55 i  59) 

60. 

 
 

1 
Nale y  wpisa   numer  ewidencyjny   z  Centralnej   Ewidencji   Organizatorów   Turystyki   i  Przedsi biorców   U atwiaj cych   Nabywanie   Powi zanych   Us ug 
Turystycznych, prowadzonej przez UFG. Numer mo na sprawdzi  na stronie internetowej turystyka gov.pl. 

2 
czna wysoko  sk adki nale nej na TFG stanowi iloczyn liczby podró nych, obj tych umowami zawartymi w  miesi cu, którego dotyczy sk adana deklaracja, 

i wysoko ci sk adki nale nej od ka dego podró nego. 
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Efekty kszta cenia sprawdzane przyk adowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji: 
 

Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.4. Sprzeda  imprez i us ug turystycznych 

Efekty kszta cenia Kryteria weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

5) sporz dza dokumenty potwierdzaj ce p atno  
za imprezy i us ugi turystyczne 

1) sporz dza ró ne rodzaje faktur 
4) rozró nia dokumenty p atno ci za us ugi i imprezy turystyczne 
5) okre la rodzaj dokumentów potwierdzaj cych p atno  
za imprezy i us ugi turystyczne 
6) przygotowuje dokumenty potwierdzaj ce p atno  za imprezy 
i us ugi turystyczne 

6) sporz dza umowy dotycz ce sprzeda y imprez 
i us ug turystycznych 

1) rozró nia umowy cywilnoprawne dotycz ce imprez i us ug 
turystycznych 
3) sporz dza wzór umowy o wiadczenie us ug turystycznych 
5) oblicza wysoko  sk adek do odprowadzenia na Turystyczny 
Fundusz Gwarancyjny 
6) sporz dza deklaracj  do Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego 

 

Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.5. Realizacja imprez i us ug turystycznych 

Efekty kszta cenia Kryteria weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

8) kontroluje przebieg realizacji imprez i us ug 
turystycznych 

3) sporz dza odpowied  na reklamacj  klienta 

 

Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.6. Rozliczanie imprez i us ug turystycznych 

Efekty kszta cenia Kryteria weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

1) rozlicza koszty imprez i us ug turystycznych 4) dokonuje analizy poniesionych wydatków w stosunku 
do planowanych wydatków 

2) sporz dza rozliczenie przychodów i kosztów 
imprezy turystycznej 

1) sporz dza zestawienie wp ywów oraz kosztów imprez i us ug 
turystycznych 
2) oblicza wysoko  mar y i podatku VAT od imprezy turystycznej 

3) dokonuje rozlicze  finansowych imprez i us ug 
turystycznych 

3) oblicza zobowi zania finansowe biura podró y wynikaj ce 
z rozliczenia imprez i us ug turystycznych zgodnie z przepisami 
prawa podatkowego 

4) sporz dza dokumentacj  dotycz c  rozlicze  
imprez i us ug turystycznych 

1) przygotowuje dokumentacj  rozliczeniow  imprez i us ug 
turystycznych zgodnie z obowi zuj cymi zasadami 

 
Jednostka efektów kszta cenia: 
HGT.08.7. J zyk obcy zawodowy 

Efekty kszta cenia Kryteria weryfikacji 
Ucze  (zdaj cy): Ucze  (zdaj cy): 

1) pos uguje si  podstawowym zasobem rodków 
j zykowych w j zyku obcym nowo ytnym 
(ze szczególnym uwzgl dnieniem rodków 
leksykalnych) umo liwiaj cym realizacj  czynno ci 
zawodowych w zakresie tematów 
zwi zanych: 
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposa eniem 
b) z g ównymi technologiami stosowanymi 
w danym zawodzie  
c) z dokumentacj  zwi zan  z danym zawodem 
d) z us ugami wiadczonymi w danym zawodzie 

1) rozpoznaje oraz stosuje rodki j zykowe umo liwiaj ce 
realizacj  czynno ci zawodowych w zakresie: 
a) czynno ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym 
zapewnieniem bezpiecze stwa i higieny pracy 
b) narz dzi, maszyn, urz dze  i materia ów koniecznych do 
realizacji czynno ci zawodowych 
c) procesów i procedur zwi zanych z realizacj  zada  zawodowych 
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów zwi zanych  
z  wykonywaniem zada  zawodowych 
e) wiadczonych us ug, w tym obs ugi klienta 
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Inne mo liwe rezultaty zada  praktycznych z zakresu kwalifikacji HGT.08. Obs uga klienta oraz rozliczanie imprez 
i us ug turystycznych np.: 
 
 oferta wycieczki, ulotka informacyjna, informacja turystyczna dotycz ca np: portów lotniczych, rzecznych, dworców, 

szlaków i po cze  komunikacyjnych, zagospodarowania turystycznego, atrakcji turystycznych, wczasów, wycieczek 
fakultatywnych, targów i imprez wystawienniczych itp., 

 dokumenty zwi zane z dzia aniami marketingowymi np: ulotka promuj ca, has o reklamowe itp., 

 dokumenty potwierdzaj ce p atno  np: faktura – procedura mar y dla biur podró y, faktura procedura mar y dla biur 
podró y - zaliczkowa, faktura koryguj ca, nota koryguj ca, dowód wp aty (KP) i dowód wyp aty (KW), faktura sprzeda y, 
voucher, polecenie przelewu itp., 

 umowa o udzia  w imprezie turystycznej, umowa zlecenia dla pilota wycieczek, przewodnika, instruktora, animatora, 
rezydenta itp., umowa o wiadczenie us ug turystycznych: noclegowych, transportowych (np. umowa najmu statku), 
gastronomicznych, pilota u, przewodnictwa, rekreacyjnych i sportowych, ubezpieczeniowych, us ug kulturalno-
rozrywkowych, zwiedzania atrakcji turystycznych,  wynajmu sprz tu rekreacyjno-sportowego, konferencyjnych itp., warunki 
uczestnictwa w imprezie turystycznej, deklaracja do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego itp., 

 dokumentacja etapu realizacji imprezy turystycznej np: protokó  wypadku, protokó  zniszczenia, dokumenty zwi zane 
z transportem, zg oszenie szkody do ubezpieczyciela (KL, NNW, baga , koszty rezygnacji) itp., 

 dokumenty zwi zane z kontrol  przebiegu realizacji imprez i us ug turystycznych np: druk reklamacji, odpowied  na 
reklamacj  klienta, sprawozdanie z przebiegu imprezy turystycznej itp., 

 rozliczenie imprez i us ug turystycznych np: karta rozliczeniowa imprezy turystycznej, rozliczenie podró y s u bowej pilota 
wycieczek, karta rozliczenia prowizji nale nej agentowi turystycznemu, faktura wystawiona przez agenta turystycznego za 
prowizj  itp., 
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4. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTA CENIA W ZAWODZIE SZKOLNICTWA BRAN OWEGO 
W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 

 
EFEKTY KSZTA CENIA i KRYTERIA WERYFIKACJI TYCH EFEKTÓW 
Do wykonywania zada  zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.07. Przygotowanie imprez i us ug turystycznych niezb dne jest 
osi gni cie ni ej wymienionych efektów kszta cenia: 
 

HGT.07. Przygotowanie imprez i us ug turystycznych 
HGT.07.1. Bezpiecze stwo i higiena pracy  

Efekty kszta cenia  Kryteria weryfikacji 
Ucze : Ucze : 

1) rozró nia poj cia zwi zane 
z bezpiecze stwem i higien  pracy, ochron  
przeciwpo arow , ochron  rodowiska 
i ergonomi  

1) pos uguje si  terminologi  dotycz c  
bezpiecze stwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpo arowej oraz ochrony rodowiska 

2) wymienia przepisy prawa dotycz ce bezpiecze stwa 
i higieny pracy, ochrony przeciwpo arowej oraz 
ochrony rodowiska 

3) okre la warunki organizacji pracy zapewniaj ce 
wymagany poziom ochrony zdrowia i ycia przed 
zagro eniami wyst puj cymi w rodowisku pracy 

4) okre la dzia ania zapobiegaj ce wyrz dzeniu szkód 
w rodowisku 

5) opisuje wymagania dotycz ce ergonomii pracy 
6) rozró nia rodki ga nicze ze wzgl du na zakres ich 

stosowania 
2) charakteryzuje zadania i uprawnienia 

instytucji oraz s u b dzia aj cych w zakresie 
ochrony pracy i ochrony rodowiska 

1) wymienia instytucje oraz s u by dzia aj ce 
w  zakresie ochrony pracy i ochrony rodowiska 

2) wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz s u b 
dzia aj cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 
rodowiska 

3) opisuje prawa i obowi zki pracownika oraz 
pracodawcy w zakresie bezpiecze stwa 
i higieny pracy  

1) wymienia prawa i obowi zki pracodawcy w zakresie 
bezpiecze stwa i higieny pracy 

2) wymienia prawa i obowi zki pracownika w zakresie 
bezpiecze stwa i higieny pracy 

3) omawia konsekwencje nieprzestrzegania 
obowi zków pracownika i pracodawcy w zakresie 
bezpiecze stwa i higieny pracy 

4) charakteryzuje prawa i obowi zki pracownika 
oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze stwa 
i higieny pracy oraz prawa pracy 

1) opisuje system kontroli i nadzoru nad prawn  
ochron  bezpiecze stwa i higieny pracy w zak adach 
pracy 

2) wymienia instytucje oraz s u by dzia aj ce 
w zakresie ochrony pracy i ochrony rodowiska 

3) rozró nia sposób zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy i umowy cywilnoprawnej 

4) okre la szczegó owe obowi zki pracodawcy 
w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy 

5) okre la obowi zki pracownika dotycz ce 
przestrzegania zasad bezpiecze stwa i higieny pracy 
na stanowisku pracy 

5) przewiduje zagro enia wyst puj ce 
w dzia alno ci turystycznej 

1) rozró nia zagro enia wyst puj ce w rodowisku 
pracy 

2) wskazuje ród a zagro e  w rodowisku pracy 
3) wskazuje zagro enia dla zdrowia i ycia oraz mienia 

i rodowiska zwi zane z dzia alno ci  turystyczn  
4) opisuje sposoby zapobiegania zagro eniom ycia 

i zdrowia w dzia alno ci turystycznej 
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6) stosuje rodki ochrony indywidualnej 
i zbiorowej podczas wykonywania zada  
zawodowych 

1) rozró nia rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej 
stosowane podczas wykonywania zada  
zawodowych 

2) dobiera rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej do 
rodzaju prowadzonej dzia alno ci 

7) udziela pierwszej pomocy w stanach 
zagro enia zdrowotnego 

1) opisuje podstawowe symptomy wskazuj ce na stan 
nag ego zagro enia zdrowotnego 

2) ocenia sytuacj  poszkodowanego na podstawie 
analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego  

3) zabezpiecza siebie, osob  poszkodowan  i miejsce 
wypadku  

4) uk ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej 
5) powiadamia odpowiednie s u by 
6) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych 

stanach nag ego zagro enia zdrowotnego, 
np. krwotoki, zmia d enie, amputacja, z amanie, 
oparzenie 

7) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy 
w nieurazowych stanach nag ego zagro enia 
zdrowotnego np. omdlenie, zawa , udar 

8) wykonuje resuscytacj  oddechowo-kr eniow  na 
fantomie, zgodnie z wytycznymi Polskiej 
i Europejskiej Rady Resuscytacji 

HGT.07.2. Podstawy turystyki 

Efekty kszta cenia  Kryteria weryfikacji 

Ucze : Ucze : 
1) charakteryzuje rynek turystyczny 1) wyja nia poj cie rynku turystycznego 

2) rozró nia elementy rynku turystycznego 
3) wykorzystuje dane statystyczne zwi zane z rynkiem 

turystycznym 
4) porównuje zmiany zachodz ce w turystyce  
5) wymienia trendy rozwojowe w turystyce 

2) charakteryzuje produkty turystyczne 1) opisuje struktur  produktu turystycznego 
2) wymienia rodzaje produktów turystycznych 
3) opisuje produkty turystyczne 
4) dobiera produkty turystyczne do potrzeb klienta 

3) charakteryzuje rodzaje turystyki 1) opisuje motywy uprawiania turystyki 
2) dokonuje podzia u turystyki wed ug ró nych kryteriów 

klasyfikacyjnych 
3) wskazuje zwi zki pomi dzy poszczególnymi 

rodzajami turystyki 
4) rozró nia rodzaje turystyki 
5) opisuje poszczególne rodzaje turystyki 

4) realizuje dzia ania marketingowe 
prowadzonej dzia alno ci turystycznej 

1) wymienia elementy analizy mocnych stron (strengths) 
s abych (weaknesses) i szans (opportunities) 
i zagro e  (threats) (SWOT) 

2) przeprowadza analiz  analizy s abych i mocnych 
stron szans i zagro e  (SWOT) wybranego 
przedsi biorstwa lub regionu 

3) wymienia instrumenty marketingu 
4) dobiera w a ciwe instrumenty marketingu do promocji 

turystyki 
5) stosuje przepisy prawa podczas 

wykonywania zada  zawodowych 
 

1) wymienia uregulowania prawne dotycz ce 
wykonywanych zada  zawodowych 

2) wymienia obowi zki organizatorów turystki oraz 
przedsi biorców u atwiaj ce nabywanie powi zanych 
us ug turystycznych, zgodnie z aktualnie 
obowi zuj cymi przepisami prawa  
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6) stosuje programy komputerowe 
wspomagaj ce wykonywanie zada  
zawodowych 

1) dobiera program komputerowy odpowiedni do 
wykonywanych zada  zawodowych 

2) wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj ce 
wykonywanie zada  zawodowych, zgodnie z ich 
przeznaczeniem 

3) wykorzystuje aplikacje mobilne wspomagaj ce 
wykonywanie zada  zawodowych 

7) przestrzega zasad ywienia podczas 
wykonywania zada  zawodowych 

1) opisuje zasady ywienia 
2) opracowuje jad ospisy, zgodnie z obowi zuj cymi 

zasadami 
3) dobiera us ugi ywieniowe do indywidualnych potrzeb 

klientów  
8) rozpoznaje w a ciwe normy i procedury 

oceny zgodno ci podczas realizacji zada  
zawodowych  

1) wymienia cele normalizacji krajowej 
2) wyja nia, czym jest norma i wymienia cechy normy 
3) rozró nia oznaczenie normy mi dzynarodowej, 

europejskiej i krajowej 
4) korzysta ze róde  informacji dotycz cych norm 

i procedur oceny zgodno ci 

HGT.07.3. Programowanie imprez i dobór us ug turystycznych 

Efekty kszta cenia  Kryteria weryfikacji 
Ucze : Ucze : 

1) projektuje imprezy i us ugi turystyczne, 
wykorzystuj c wiedz  z zakresu geografii 
turystycznej Polski, krajów Europy i wiata 

1) rozró nia podstawowe poj cia z zakresu geografii 
turystycznej 

2) wymienia walory turystyczne poszczególnych 
regionów Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Europy 
i wiata 

3) rozró nia walory turystyczne naturalne 
i antropogeniczne 

4) opisuje walory turystyczne poszczególnych regionów 
Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Europy i wiata 

5) rozró nia elementy zagospodarowania turystycznego 
poszczególnych regionów Rzeczpospolitej Polskiej, 
krajów Europy i wiata 

6) porównuje atrakcje turystyczne poszczególnych 
regionów Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Europy 
i  wiata 

7) okre la dost pno  komunikacyjn  poszczególnych 
regionów Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Europy 
i wiata 

8) wymienia szlaki turystyczne 
9) opisuje atrakcyjno  szlaków turystycznych 

2) korzysta z ró nych róde  informacji 
turystycznej i geograficznej podczas 
projektowania imprez i us ug turystycznych 

1) korzysta z tradycyjnych i cyfrowych róde  informacji 
podczas programowania imprez i us ug turystycznych 
w j zyku polskim i obcym nowo ytnym 

2) wskazuje walory naturalne i antropogeniczne 
regionów na podstawie map tematycznych 

3) wskazuje na mapie regiony i o rodki turystyczne 
4) wskazuje na mapach szlaki turystyczne 
5) pos uguje si  programami i aplikacjami internetowymi 

lokalizuj cymi atrakcje turystyczne 
6) pos uguje si  programami i aplikacjami internetowymi 

lokalizuj cymi elementy zagospodarowania 
turystycznego 

7) pos uguje si  programami i aplikacjami internetowymi 
w zakresie dost pno ci komunikacyjnej  

3) dobiera us ugi turystyczne w zale no ci od 
potrzeb klientów i rodzaju turystyki 

1) rozró nia rodzaje us ug turystycznych 
2) okre la cechy us ug turystycznych 
3) rozpoznaje potrzeby turystyczne klientów 
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4) dobiera us ugi turystyczne do potrzeb klientów 
5) okre la trendy i prognozy w zakresie us ug 

turystycznych 
6) analizuje rynek us ug turystycznych 

4) przygotowuje programy imprez turystycznych 1) wymienia rodzaje imprez turystycznych 
2) wymienia zasady programowania imprez 

turystycznych 
3) stosuje zasady projektowania imprez turystycznych  
4) dostosowuje program imprezy turystycznej do 

potrzeb, wymaga  i mo liwo ci klientów  
5) opracowuje program imprezy turystycznej  
6) wykorzystuje programy komputerowe i aplikacje 

internetowe wspomagaj ce programowanie imprez 
turystycznych 

HGT.07.4. Kalkulowanie kosztów imprez i us ug turystycznych 
Efekty kszta cenia Kryteria weryfikacji 

Ucze : Ucze : 
1) oblicza koszty imprez i us ug turystycznych 1) klasyfikuje rodzaje kosztów imprez i us ug 

turystycznych 
2) dokonuje podzia u kosztów us ug turystycznych 
3) wykorzystuje tabel  kursów walut podczas 

kalkulowania kosztów us ug turystycznych 
4) oblicza warto  poszczególnych wiadcze  

w zale no ci od liczby uczestników oraz ceny i ilo ci 
wiadcze  

5) wykorzystuje uzgodnienia dotycz ce zni ek, rabatów, 
upustów podczas obliczania kosztów imprez i us ug 
turystycznych 

6) dokonuje obliczenia sumy wszystkich wiadcze  
7) uwzgl dnia stawk  prowizyjn  dla agentów 

turystycznych 
2) oblicza mar  i podatek VAT imprez i us ug 

turystycznych 
1) okre la stawki podatku VAT w zale no ci od rodzaju 

imprez i us ug turystycznych 
2) stosuje zasady opodatkowania imprez i us ug 

turystycznych 
3) oblicza mar  
4) oblicza podatek VAT imprez turystycznych 
5) oblicza podatek VAT od us ug turystycznych 

3) oblicza ceny imprez turystycznych 1) sumuje koszty wiadcze , mar  i podatek VAT 
2) ustala cen  imprezy turystycznej. 
3) oblicza cen  imprezy przy zmieniaj cej si  liczbie 

uczestników 
4) tworzy dokumentacj  kalkulacji imprez 

i us ug turystycznych 
1) sporz dza arkusz kalkulacji kosztów imprezy 

turystycznej 
2) wykorzystuje programy komputerowe do kalkulacji 

us ug i imprez turystycznych 

HGT.07.5. Rezerwacja us ug i imprez turystycznych 

Efekty kszta cenia  Kryteria weryfikacji 

Ucze : Ucze : 
1) dobiera us ugodawców do realizacji imprez 

i us ug turystycznych 
1) porównuje oferty us ugodawców 
2) wybiera us ugodawców do realizacji imprezy lub us ugi 

turystycznej, zgodnie z zamówieniem lub programem 
turystycznym 

3) ustala zasady realizacji us ug turystycznych 
2) stosuje ró ne formy zamówienia us ug 

turystycznych w j zyku polskim i obcym 
nowo ytnym 

1) redaguje wzór formularza zamówienia 
2) sporz dza zamówienia us ug turystycznych w j zyku 

polskim i obcym nowo ytnym 
3) sporz dza umow  allotmentow  i czarterow  
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4) wymienia przyk ady niewykonania lub 
nieprawid owego wykonania us ug turystycznych 

5) podejmuje dzia ania w przypadku niewykonania lub 
nieprawid owego wykonania us ug turystycznych  

3) stosuje ró ne formy rezerwacji imprez i us ug 
turystycznych 

1) rozró nia formy rezerwacji imprez i us ug 
turystycznych 

2) sporz dza dokument rezerwacji imprezy i us ugi 
turystycznej 

3) wype nia dokument rezerwacji imprezy i us ugi 
turystycznej 

4) sporz dza dokument anulowania rezerwacji imprezy 
i us ugi turystycznej 

5) wype nia dokument anulowania rezerwacji imprezy 
i us ugi turystycznej 

6) wymienia formy rezerwacji us ug turystycznych 
4) u ywa oprogramowania komputerowego 

stosowanego do zamówie  i rezerwacji 
w turystyce 

1) wymienia specjalistyczne programy komputerowe 
stosowane do obs ugi ruchu turystycznego 

2) wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe 
stosowane do obs ugi ruchu turystycznego 

3) obs uguje komputerowe systemy rezerwacji us ug 
turystycznych 

4) dokonuje rezerwacji i anulacji us ug turystycznych 
systemem on-line 

HGT.07.6. J zyk obcy zawodowy 
Efekty kszta cenia  Kryteria weryfikacji 

Ucze : Ucze : 
1) pos uguje si  podstawowym zasobem 

rodków j zykowych w j zyku obcym 
nowo ytnym (ze szczególnym 
uwzgl dnieniem rodków leksykalnych) 
umo liwiaj cym realizacj  czynno ci 
zawodowych w zakresie tematów 
zwi zanych: 
a) ze stanowiskiem pracy i jego 

wyposa eniem 
b) z g ównymi technologiami stosowanymi 

w danym zawodzie 
c) z dokumentacj  zwi zan  z danym 

zawodem 
d) z us ugami wiadczonymi w danym 

zawodzie 

1) rozpoznaje oraz stosuje rodki j zykowe 
umo liwiaj ce realizacj  czynno ci zawodowych 
w zakresie: 
a) czynno ci wykonywanych na stanowisku pracy, 

w tym zwi zanych z zapewnieniem 
bezpiecze stwa i higieny pracy 

b) narz dzi, maszyn, urz dze  i materia ów 
koniecznych do realizacji czynno ci zawodowych 

c) procesów i procedur zwi zanych z realizacj  
zada  zawodowych 

d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów 
zwi zanych z wykonywaniem zada  
zawodowych 

e) wiadczonych us ug, w tym obs ugi klienta 

2) rozumie proste wypowiedzi ustne 
artyku owane wyra nie, w standardowej 
odmianie j zyka obcego nowo ytnego, 
a tak e proste wypowiedzi pisemne w j zyku 
obcym nowo ytnym w zakresie 
umo liwiaj cym realizacj  zada  
zawodowych: 
a) rozumie proste wypowiedzi ustne 

dotycz ce czynno ci zawodowych 
(rozmowy, wiadomo ci, komunikaty, 
instrukcje lub filmy instrukta owe, 
prezentacje), artyku owane wyra nie, 
w standardowej odmianie j zyka; 

b) rozumie proste wypowiedzi pisemne 
dotycz ce czynno ci zawodowych (np. 
napisy, broszury, instrukcje obs ugi, 
przewodniki, dokumentacj  zawodow ) 

1) okre la g ówn  my l wypowiedzi lub tekstu lub 
fragmentu wypowiedzi lub tekstu  

2) znajduje w wypowiedzi lub tek cie  okre lone 
informacje 

3) rozpoznaje zwi zki mi dzy poszczególnymi cz ciami 
tekstu; 

4) uk ada informacje w okre lonym porz dku 
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3) samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne 
i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne 
w j zyku obcym nowo ytnym w zakresie 
umo liwiaj cym realizacj  zada  
zawodowych:  
a) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne 

wypowiedzi ustne dotycz ce czynno ci 
zawodowych (np. polecenie, komunikat, 
instrukcj ) 

b) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne 
wypowiedzi pisemne dotycz ce 
czynno ci zawodowych (np. komunikat, 
e-mail, instrukcj , wiadomo , CV, list 
motywacyjny, dokument zwi zany 
z wykonywanym zawodem – wed ug 
wzoru) 

1) opisuje przedmioty, dzia ania i zjawiska zwi zane 
z czynno ciami zawodowymi 

2) przedstawia sposób post powania w ró nych 
sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, 
wskazówek, okre la zasady) 

3) wyra a i uzasadnia swoje stanowisko 
4) stosuje zasady konstruowania tekstów o ró nym 

charakterze 
5) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi 

adekwatnie do sytuacji 

4) uczestniczy w rozmowie i w typowych 
sytuacjach zwi zanych z realizacj  zada  
zawodowych – reaguje w j zyku obcym 
nowo ytnym w sposób zrozumia y, 
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, 
ustnie lub w formie prostego tekstu: 
1) reaguje ustnie (podczas rozmowy 

z innym pracownikiem, klientem, 
kontrahentem, w tym rozmowy 
telefonicznej) w typowych sytuacjach 
zwi zanych z wykonywaniem czynno ci 
zawodowych 

2) reaguje w formie prostego tekstu 
pisanego (wiadomo , formularz,  
e-mail, dokument zwi zany 
z wykonywanym zawodem) w typowych 
sytuacjach zwi zanych z wykonywaniem 
czynno ci zawodowych 

1) rozpoczyna, prowadzi i ko czy rozmow   
2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyja nienia 
3) wyra a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, 

zgadza si  lub nie zgadza z opiniami innych osób 
4) prowadzi proste negocjacje zwi zane 

z czynno ciami zawodowymi 
5) pyta o upodobania i intencje innych osób 
6) proponuje, zach ca 
7) stosuje zwroty i formy grzeczno ciowe 
8) dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji 

5) zmienia form  przekazu ustnego lub 
pisemnego w j zyku obcym nowo ytnym 
w typowych sytuacjach zwi zanych 
z wykonywaniem czynno ci zawodowych 

1) przekazuje w j zyku obcym nowo ytnym informacje 
zawarte w materia ach wizualnych (wykresach, 
symbolach, piktogramach, schematach) oraz 
audiowizualnych (filmach instrukta owych) 

2) przekazuje w j zyku polskim informacje 
sformu owane w j zyku obcym nowo ytnym 

3) przekazuje w j zyku obcym nowo ytnym informacje 
sformu owane w j zyku polskim lub tym j zyku obcym 
nowo ytnym 

4) przedstawia publicznie w j zyku obcym nowo ytnym 
wcze niej opracowany materia , prezentacj  

6) wykorzystuje strategie s u ce doskonaleniu 
w asnych umiej tno ci j zykowych oraz 
podnosz ce wiadomo  j zykow : 
a) wykorzystuje techniki samodzielnej pracy 

nad j zykiem obcym nowo ytnym 
b) wspó dzia a w grupie 
c) korzysta ze róde  informacji w j zyku 

obcym nowo ytnym 
d) stosuje strategie komunikacyjne 

i kompensacyjne 

1) korzysta ze s ownika dwuj zycznego 
i jednoj zycznego 

2) wspó dzia a z innymi osobami, realizuj c zadania 
j zykowe 

3) korzysta z tekstów w j zyku obcym nowo tnym, 
równie  za pomoc  technologii informacyjno-
komunikacyjnych 

4) identyfikuje s owa klucze, internacjonalizmy; 
5) wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo liwe), aby 

w przybli eniu okre li  znaczenie s owa; 
6) upraszcza (je eli to konieczne) wypowied , zast puje 

nieznane s owa innymi, wykorzystuje opis, rodki 
niewerbalne 

HGT.07.7. Kompetencje personalne i spo eczne  
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Efekty kszta cenia  Kryteria weryfikacji 
Ucze : Ucze : 

1) charakteryzuje zasady kultury i etyki 
zawodowej 

1) wymienia podstawowe zasady etyki w zawodzie 
2) stosuje zasady etyki podczas wykonywania zada  

zawodowych 
3) przestrzega zasad etykiety i netykiety w komunikacji 

z klientami 
4) przestrzega zasad rzetelno ci i lojalno ci 
5) stosuje zasady etykiety i netykiety w komunikacji 

z prze o onym i ze wspó pracownikami w codziennych 
kontaktach 

6) przestrzega tajemnicy zwi zanej z wykonywanym 
zawodem i miejscem pracy 

7) przestrzega zasad bezpiecze stwa podczas 
przetwarzania i przesy ania danych osobowych 

8) przechowuje dane osobowe klientów zgodnie 
z przepisami prawa 

2) charakteryzuje zasady komunikacji 
interpersonalnej 

1) omawia podstawowe zasady komunikacji 
interpersonalnej 

2) interpretuje mow  cia a w komunikacji 
interpersonalnej 

3) stosuje metody komunikacji werbalnej 
4) stosuje metody komunikacji niewerbalnej 

3) charakteryzuje techniki radzenia sobie ze 
stresem 

1) definiuje poj cie stresu w pracy zawodowej 
2) stosuje techniki radzenia sobie z emocjami i stresem 
3) wskazuje najcz stsze przyczyny sytuacji stresowych 

w pracy zawodowej 
4) wykazuje si  kreatywno ci  i otwarto ci  na 

zmiany 
1) wyja nia znaczenie zmian zachodz cych w bran y  
2) realizuje nowatorskie dzia ania podczas wykonywania 

zada  zawodowych 
3) wykonuje zadania zawodowe, proponuj c kreatywne 

rozwi zania 
5) aktualizuje wiedz  i doskonali umiej tno ci 

zawodowe 
1) analizuje zmiany zachodz ce w bran y turystycznej  
2) analizuje w asne kompetencje  
3) przejawia gotowo  do ustawicznego doskonalenia 

zawodowego  
4) korzysta z ró nych róde  informacji i form 

doskonalenia zawodowego  
6) planuje wykonanie zadania 1) identyfikuje poj cie planowania  

2) charakteryzuje etapy planowania 
3) ustala termin wykonania zaplanowanych zada  
4) okre la rodki i narz dzia do wykonania 

zaplanowanych zada  
5) analizuje proces planowania zada  do wykonania  

7) negocjuje warunki porozumie  1) wymienia techniki negocjacyjne 
2) stosuje techniki negocjacyjne 
3) przedstawia w asn  koncepcj  rozwi zania problemu, 

wykazuj c si  wiedz  z zakresu negocjacji  
4) stosuje ró ne techniki negocjacyjne 

w porozumiewaniu si  s ownym i pisemnym 
w dzia alno ci zawodowej 

8) wspó pracuje w zespole 1) proponuje podzia  zada  w zespole  
2) wymienia zasady pracy zespo owej  
3) modyfikuje w asne dzia ania w oparciu o wspólnie 

wypracowane stanowisko 
4) ocenia przebieg i efekty pracy zespo owej 

HGT.07.8. Organizacja pracy ma ych zespo ów  

Efekty kszta cenia  Kryteria weryfikacji 
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Ucze : Ucze : 
1) planuje prac  zespo u w celu wykonania 

przydzielonych zada  
1) identyfikuje zakres planowanych dzia a  
2) opracowuje plan pracy zespo u 

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych 
zada  

1) rozpoznaje kompetencje i umiej tno ci osób w zespole 
2) przydziela zadania wed ug umiej tno ci i kompetencji 

cz onków zespo u 
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zada  1) organizuje prace zwi zane z realizacj  przydzielonych 

zada  
2) kieruje wykonywaniem przydzielonych zada  

4) ocenia jako  wykonania przydzielonych 
zada  

1) wymienia kryteria oceny jako ci wykonywanych zada  
2) stosuje kryteria oceny jako ci wykonanych zada  
3) monitoruje wykonanie zada  

 
Do wykonywania zada  zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.08. Obs uga klienta oraz rozliczanie imprez i us ug turystycznych 
niezb dne jest osi gni cie ni ej wymienionych efektów kszta cenia: 
 

HGT.08. Obs uga klienta oraz rozliczanie imprez i us ug turystycznych 

HGT.08.1. Bezpiecze stwo i higiena pracy 

Efekty kszta cenia  Kryteria weryfikacji 
Ucze : Ucze : 

1) ocenia skutki oddzia ywania czynników 
szkodliwych na organizm cz owieka 

1) wskazuje skutki oddzia ywania czynników chemicznych 
wyst puj cych w rodowisku pracy na organizm cz owieka 

2) wskazuje skutki oddzia ywania czynników biologicznych 
wyst puj cych w rodowisku pracy na organizm cz owieka 

3) wskazuje skutki oddzia ywania czynników 
psychofizycznych wyst puj cych w rodowisku pracy 
na organizm cz owieka 

4) okre la wp yw czynników niebezpiecznych i uci liwych 
wyst puj cych w rodowisku pracy na organizm cz owieka 

2) organizuje stanowisko pracy, zgodnie 
z wymaganiami ergonomii oraz 
przepisami bezpiecze stwa i higieny 
pracy, ochrony przeciwpo arowej 
i ochrony rodowiska 

1) wymienia zasady organizacji stanowiska pracy zgodnie 
z zasadami ergonomii oraz przepisami dotycz cymi 
bezpiecze stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo arowej 
i ochrony rodowiska 

2) stosuje zasady bezpiecznego pos ugiwania si  sprz tem 
biurowym i urz dzeniami podczas wykonywania zada  
zawodowych 

3) okre la sposoby zapobiegania zagro eniom dla zdrowia 
i ycia cz owieka oraz mienia i rodowiska zwi zanym 
z wykonywaniem zada  zawodowych 

3) udziela pierwszej pomocy w stanach 
zagro enia zdrowotnego 

1) opisuje podstawowe symptomy wskazuj ce na stan 
nag ego zagro enia zdrowotnego 

2) ocenia sytuacj  poszkodowanego na podstawie analizy 
objawów obserwowanych u poszkodowanego  

3) zabezpiecza siebie, osob  poszkodowan  i miejsce 
wypadku  

4) uk ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej 
5) powiadamia odpowiednie s u by 
6) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych 

stanach zagro enia zdrowotnego, np. krwotoki, 
zmia d enia, amputacje, z amania, oparzenia 

7) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych 
stanach zagro enia zdrowotnego np. omdlenie, zawa , 
udar 

8) wykonuje resuscytacj  oddechowo-kr eniow  na 
fantomie, zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady 
Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji 

HGT.08.2. Podstawy turystyki 
Efekty kszta cenia  Kryteria weryfikacji 



97 
 

Ucze : Ucze : 
1) charakteryzuje rynek turystyczny 1) wyja nia poj cie rynku turystycznego 

2) rozró nia elementy rynku turystycznego 
3) wykorzystuje dane statystyczne zwi zane z rynkiem 

turystycznym 
4) porównuje zmiany zachodz ce w turystyce  
5) wymienia trendy rozwojowe w turystyce 

2) charakteryzuje produkty turystyczne 1) opisuje struktur  produktu turystycznego 
2) wymienia rodzaje produktów turystycznych 
3) opisuje produkty turystyczne 
4) dobiera produkty turystyczne do potrzeb klienta 

3) charakteryzuje rodzaje turystyki 1) opisuje motywy uprawiania turystyki 
2) dokonuje podzia u turystyki wed ug ró nych kryteriów 

klasyfikacyjnych 
3) wskazuje zwi zki pomi dzy poszczególnymi rodzajami 

turystyki 
4) rozró nia rodzaje turystyki 
5) opisuje poszczególne rodzaje turystyki 

4) realizuje dzia ania marketingowe 
prowadzonej dzia alno ci turystycznej 

1) wymienia elementy analizy mocnych stron (strengths) 
s abych (weaknesses) i szans (opportunities) i zagro e  
(threats) (SWOT) 

2) przeprowadza analiz  analizy s abych i mocnychstron 
szans i zagro e  (SWOT) wybranego przedsi biorstwa lub 
regionu 

3) wymienia instrumenty marketingu 
4) dobiera w a ciwe instrumenty marketingu do promocji 

turystyki 
5) stosuje przepisy prawa podczas 

wykonywania zada  zawodowych 
1) wymienia uregulowania prawne dotycz ce wykonywanych 

zada  zawodowych 
2) wymienia obowi zki organizatorów turystki oraz 

przedsi biorców u atwiaj ce nabywanie powi zanych us ug 
turystycznych zgodnie z przepisami prawa  

6) stosuje programy komputerowe 
wspomagaj ce wykonywanie zada  
zawodowych 

1) dobiera program komputerowy odpowiedni do 
wykonywanych zada  zawodowych 

2) wskazuje aplikacje mobilne wspomagaj ce wykonywanie 
zada  zawodowych 

7) przestrzega zasad zdrowego ywienia 
podczas wykonywania zada  
zawodowych 

1) opisuje zasady zdrowego ywienia 
2) opracowuje jad ospis, zgodnie z obowi zuj cymi zasadami 
3) dobiera us ugi ywieniowe do indywidualnych potrzeb 

klientów  
8) rozpoznaje w a ciwe normy i procedury 

oceny zgodno ci podczas realizacji zada  
zawodowych 

1) wymienia cele normalizacji krajowej 
2) wyja nia, czym jest norma i wymienia cechy normy 
3) rozró nia oznaczenie normy mi dzynarodowej, 

europejskiej i krajowej  
4) korzysta ze róde  informacji dotycz cych norm i procedur 

oceny zgodno ci  
HGT.08.3. Organizowanie informacji turystycznej 

Efekty kszta cenia Kryteria weryfikacji  
Ucze : Ucze : 

1) korzysta z ró nych róde  informacji 
stosowanych w turystyce 

1) wymienia ród a informacji turystycznej potrzebnych do 
tworzenia baz danych 

2) korzysta z map, planów miast, atlasów, przewodników, 
informatorów turystycznych, witryn internetowych i aplikacji 

2) sporz dza bazy danych w celu 
gromadzenia informacji turystycznej 

1) opracowuje wzór bazy danych  
2) wymienia rodzaje baz danych 
3) tworzy opisy do baz danych w j zyku polskim i j zyku 

obcym nowo ytnym 
4) wymienia sposoby tworzenia baz danych  
5) korzysta z zasobów bazy danych  
6) opisuje sposoby zabezpieczania baz danych  
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3) udziela informacji turystycznej podczas 
obs ugi klienta w j zyku polskim i w j zyku 
obcym nowo ytnym 

1) udziela informacji turystycznej w punktach i centrach 
informacji turystycznej w j zyku polskim i j zyku obcym 
nowo ytnym 

2) udziela informacji turystycznej w biurze podró y w j zyku 
polskim i w j zyku obcym nowo ytnym 

3) udziela informacji turystycznej w j zyku polskim i j zyku 
obcym nowo ytnym podczas targów i imprez 
wystawienniczych  

4) wykorzystuje do udzielania informacji mapy, atlasy, plany 
miast, przewodniki i informatory opracowane w j zyku 
polskim i j zyku obcym nowo ytnym 

4) charakteryzuje atrakcje turystyczne Europy 
i wybranych krajów wiata 

1) wymienia najbardziej atrakcyjne turystycznie cele podró y 
(tzw. Destynacje) w Europie i wybranych krajach wiata 

2) opisuje najbardziej atrakcyjne turystycznie cele podró y 
w Europie i wybranych krajach wiata 

3) opisuje porty lotnicze, rzeczne, dworce, szlaki 
komunikacyjne  

4) wyszukuje po czenia komunikacyjne pomi dzy wybranymi 
celami podró y z u yciem róde  tradycyjnych i cyfrowych  

5) wymienia elementy zagospodarowania turystycznego 
wybranych celów podró y turystycznych  

6) opisuje elementy zagospodarowania turystycznego 
wybranych celów podró y turystycznych 

HGT.08.4. Sprzeda  imprez i us ug turystycznych 
Efekty kszta cenia  Kryteria weryfikacji  

Ucze : Ucze : 
1) organizuje dzia ania marketingowe 

w procesie sprzeda y imprez i us ug 
turystycznych 

1) wymienia instrumenty marketingu stosowane w sprzeda y 
imprez i us ug turystycznych 

2) dobiera odpowiednie instrumenty do dzia a  
marketingowych 

3) wymienia instrumenty promocji imprez i us ug 
turystycznych  

4) dobiera rodzaj kampanii do rodzaju promowanej imprezy 
turystycznej lub regionu turystycznego. 

5) okre la bud et i czas trwania kampanii  
6) okre la mo liwe rodzaje dystrybucji imprez i us ug 

turystycznych 
7) stosuje metody kszta towania cen 
8) stosuje zasady ró nicowania cen  

2) stosuje zasady obs ugi klienta 
 

1) wymienia typy klientów  
2) opisuje typy klientów  
3) wymienia wymagania dotycz ce ochrony klienta 
4) wymienia  i stosuje techniki obs ugi klienta 

3) prowadzi sprzeda  imprez i us ug 
turystycznych 

1) oferuje imprezy i us ugi turystyczne  
2) stosuje ró ne techniki sprzeda y w bran y turystycznej 
3) rozró nia formy sprzeda y imprez i us ug turystycznych 
4) prowadzi sprzeda  imprez i us ug turystycznych, zgodnie 

z przepisami Prawa Unii Europejskiej dotycz cymi 
przetwarzania danych osobowych 

4) stosuje ró ne formy p atno ci podczas 
sprzeda y imprez i us ug turystycznych 
a) rozró nia formy p atno ci stosowane 

podczas sprzeda y imprez i us ug 
turystycznych 

b) przyjmuje p atno ci podczas 
sprzeda y imprez i us ug 
turystycznych 

1) wykonuje operacje na kasie fiskalnej 
2) stosuje ró ne formy p atno ci podczas sprzeda y imprez 

i us ug turystycznych 
3) przyjmuje p atno  w formie gotówkowej i bezgotówkowej  
4) obs uguje terminal p atniczy  

5) sporz dza dokumenty potwierdzaj ce 
p atno  za imprezy i us ugi turystyczne 

1) sporz dza ró ne rodzaje faktur 
2) sporz dza not  koryguj c  
3) sporz dza druki dowodu wp aty (KP) i dowodu wyp aty 
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(KW) 
4) rozró nia dokumenty p atno ci za us ugi i imprezy 

turystyczne 
5) okre la rodzaj dokumentów potwierdzaj cych p atno  za 

imprezy i us ugi turystyczne 
6) przygotowuje dokumenty potwierdzaj ce p atno  za 

imprezy i us ugi turystyczne 
6) sporz dza umowy dotycz ce sprzeda y 

imprez i us ug turystycznych 
1) rozró nia umowy cywilnoprawne dotycz ce imprez i us ug 

turystycznych 
2) negocjuje warunki umów cywilnoprawnych dotycz cych 

imprez i us ug turystycznych 
3) sporz dza wzór umowy o wiadczenie us ug turystycznych  
4) opracowuje warunki uczestnictwa w imprezach 

turystycznych  
5) oblicza wysoko  sk adek do odprowadzenia na 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
6) sporz dza deklaracj  do Turystycznego Funduszu 

Gwarancyjnego 
HGT.08.5. Realizacja imprez i us ug turystycznych 

Efekty kszta cenia  Kryteria weryfikacji 
Ucze : Ucze : 

1) obs uguje imprezy turystyczne dla ró nych 
grup klientów 

1) wymienia grupy klientów w turystyce 
2) charakteryzuje grupy klientów w turystyce 
3) rozró nia rodzaje imprez turystycznych 
4) stosuje zasady profesjonalnej obs ugi imprez  
5) dobiera rodzaj imprezy do grupy klientów 

2) stosuje metody pilota u wycieczek 1) wymienia zadania pilota wycieczek 
2) wymienia obowi zki i prawa pilota wycieczek 
3) wykonuje zadania pilota wycieczek podczas realizacji 

imprezy turystycznej 
4) dobiera metody pilota u do grupy klientów 
5) wykorzystuje narz dzia przekazu informacji podczas 

obs ugi w zakresie pilota u wycieczek 
6) wykorzystuje ró ne formy przekazu informacji 
7) wymienia zasady profesjonalnej obs ugi w zakresie 

pilota u wycieczek  
8) stosuje zasady profesjonalnej obs ugi w zakresie pilota u 

wycieczek 
3) stosuje metody przewodnictwa 

turystycznego 
1) wymienia prawa i obowi zki poszczególnych rodzajów 

przewodników turystycznych 
2) dobiera metody pracy do grupy klientów 
3) wykorzystuje narz dzia przekazu informacji podczas us ugi 

przewodnickiej  
4) stosuje ró ne formy i narz dzia przekazu informacji 
5) rozró nia rodzaje przewodników turystycznych 
6) wymienia zasady profesjonalnej obs ugi w zakresie 

przewodnictwa turystycznego 
7) stosuje zasady profesjonalnej obs ugi w zakresie 

przewodnictwa turystycznego 
4) organizuje czas wolny klientów imprez 

turystycznych 
1) wymienia formy sp dzania czasu wolnego przez klientów 

imprez turystycznych przy uwzgl dnieniu specyfiki terenu 
i preferencji uczestników 

2) organizuje czas wolny uczestników imprezy turystycznej, 
uwzgl dniaj c ich mo liwo ci uczestników 

3) organizuje czas wolny uczestników imprezy turystycznej, 
uwzgl dniaj c miejsce realizacji imprezy 

4) organizuje czas wolny uczestników imprezy turystycznej, 
uwzgl dniaj c por  roku i warunki atmosferyczne 

5) wspó pracuje z us ugodawcami w procesie 
realizacji imprez i us ug turystycznych 

1) wymienia us ugodawców wyst puj cych w procesie 
realizacji imprez i us ug turystycznych 
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2) wymienia mo liwe zasady wspó pracy z us ugodawcami 
bran y turystycznej  

6) sporz dza dokumentacj  etapu realizacji 
imprez i us ug turystycznych 

 

1) wymienia dokumenty znajduj ce si  w teczce imprezy 
2) wymienia dokumenty znajduj ce si  w teczce pilota 
3) sporz dza protokó  wypadku 
4) sporz dza protokó  zniszczenia 
5) sporz dza dokumenty zwi zane z transportem  

7) gromadzi dokumenty finansowe 
potwierdzaj ce realizacj  imprez i us ug 
turystycznych 

1) dokonuje analizy dokumentów finansowych dotycz cych 
realizacji imprez i us ug turystycznych  

2) sprawdza poprawno  wystawionych dokumentów 
finansowych 

3) porz dkuje i zestawia otrzymane dokumenty finansowe 
8) kontroluje przebieg realizacji imprez i us ug 

turystycznych 
1) monitoruje w a ciwy przebieg realizacji imprezy lub us ugi 

turystycznej, zgodnie z zawartymi umowami 
2) sporz dza druk reklamacji 
3) sporz dza odpowied  na reklamacj  klienta  

HGT.08.6. Rozliczanie imprez i us ug turystycznych  
Efekty kszta cenia Kryteria weryfikacji 

Ucze : Ucze : 
1) rozlicza koszty imprez i us ug 

turystycznych 
1) sporz dza sprawozdanie z przebiegu imprezy turystycznej  
2) sporz dza wykaz poniesionych wydatków 
3) oblicza sum  poniesionych wydatków 
4) dokonuje analizy poniesionych wydatków w stosunku do 

planowanych wydatków 
2) sporz dza rozliczenie przychodów 

i kosztów imprezy turystycznej 
1) sporz dza zestawienie wp ywów oraz kosztów imprez 

i us ug turystycznych  
2) oblicza wysoko  mar y i podatku VAT z imprezy 

turystycznej  
3) weryfikuje zobowi zania finansowe w stosunku do 

kontrahentów i us ugodawców  
3) dokonuje rozlicze  finansowych imprez 

i us ug turystycznych 
1) sporz dza druk rozliczenia zaliczki  
2) podaje terminy zobowi za  finansowych  
3) oblicza zobowi zania finansowe biura podró y wynikaj ce 

z rozliczenia imprez i us ug turystycznych z zachowaniem 
przepisów prawa podatkowego 

4) sporz dza dokumentacj  dotycz c  
rozlicze  imprez i us ug turystycznych 

1) przygotowuje dokumentacj  rozliczeniow  imprez i us ug 
turystycznych, zgodnie z obowi zuj cymi zasadami 

2) pos uguje si  programami komputerowymi w celu 
rozliczenia imprez i us ug turystycznych 

HGT.08.7. J zyk obcy zawodowy 

Efekty kszta cenia  Kryteria weryfikacji 
Ucze : Ucze : 

1) pos uguje si  podstawowym zasobem 
rodków j zykowych w j zyku obcym 

nowo ytnym (ze szczególnym 
uwzgl dnieniem rodków leksykalnych) 
umo liwiaj cym realizacj  czynno ci 
zawodowych w zakresie tematów 
zwi zanych: 
a) ze stanowiskiem pracy i jego 

wyposa eniem 
b) z g ównymi technologiami stosowanymi 

w danym zawodzie 
c) z dokumentacj  zwi zan  z danym 

zawodem 
d) z us ugami wiadczonymi w danym 

zawodzie 

1) rozpoznaje oraz stosuje rodki j zykowe umo liwiaj ce 
realizacj  czynno ci zawodowych w zakresie: 
a) czynno ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym 

zwi zanych z zapewnieniem bezpiecze stwa i higieny 
pracy 

b) narz dzi, maszyn, urz dze  i materia ów koniecznych 
do realizacji czynno ci zawodowych 

c) procesów i procedur zwi zanych z realizacj  zada  
zawodowych 

d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów 
zwi zanych z wykonywaniem zada  zawodowych 

e) wiadczonych us ug, w tym obs ugi klienta 

2) rozumie proste wypowiedzi ustne 
artyku owane wyra nie, w standardowej 

1) okre la g ówn  my l wypowiedzi lub tekstu b d  fragmentu 
wypowiedzi lub tekstu  
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odmianie j zyka obcego nowo ytnego, 
a tak e proste wypowiedzi pisemne 
w j zyku obcym nowo ytnym w zakresie 
umo liwiaj cym realizacj  zada  
zawodowych: 
a) rozumie proste wypowiedzi ustne 

dotycz ce czynno ci zawodowych 
(rozmowy, wiadomo ci, komunikaty, 
instrukcje lub filmy instrukta owe, 
prezentacje), artyku owane wyra nie, 
w standardowej odmianie j zyka; 

b) rozumie proste wypowiedzi pisemne 
dotycz ce czynno ci zawodowych 
(np.  napisy, broszury, instrukcje 
obs ugi, przewodniki, dokumentacj  
zawodow ) 

2) znajduje w wypowiedzi lub tek cie  okre lone informacje 
3) rozpoznaje zwi zki mi dzy poszczególnymi cz ciami 

tekstu 
4) uk ada informacje w okre lonym porz dku 

3) samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne 
i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne 
w j zyku obcym nowo ytnym w zakresie 
umo liwiaj cym realizacj  zada  
zawodowych:  
a) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne 

wypowiedzi ustne dotycz ce czynno ci 
zawodowych (np. polecenie, komunikat, 
instrukcj ) 

b) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne 
wypowiedzi pisemne dotycz ce 
czynno ci zawodowych (np.  komunikat, 
e-mail, instrukcj , wiadomo , CV, list 
motywacyjny, dokument zwi zany 
z wykonywanym zawodem – wed ug 
wzoru) 

1) opisuje przedmioty, dzia ania i zjawiska zwi zane 
z czynno ciami zawodowymi 

2) przedstawia sposób post powania w ró nych sytuacjach 
zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, okre la 
zasady) 

3) wyra a i uzasadnia swoje stanowisko 
4) stosuje zasady konstruowania tekstów o ró nym 

charakterze 
5) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi 

adekwatnie do sytuacji 

4) uczestniczy w rozmowie i w typowych 
sytuacjach zwi zanych z realizacj  zada  
zawodowych – reaguje w j zyku obcym 
nowo ytnym w sposób zrozumia y, 
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, 
ustnie lub w formie prostego tekstu: 
a) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy 

z innym pracownikiem, klientem, 
kontrahentem, w tym rozmowy 
telefonicznej) w typowych sytuacjach 
zwi zanych z wykonywaniem czynno ci 
zawodowych; 

b) reaguje w formie prostego tekstu 
pisanego (wiadomo , formularz, 
e-mail, dokument zwi zany 
z wykonywanym zawodem) 
w  typowych sytuacjach zwi zanych 
z wykonywaniem czynno ci 
zawodowych 

1) rozpoczyna, prowadzi i ko czy rozmow   
2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyja nienia 
3) wyra a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza 

si  lub nie zgadza z opiniami innych osób 
4) prowadzi proste negocjacje zwi zane z czynno ciami 

zawodowymi 
5) pyta o upodobania i intencje innych osób 
6) proponuje, zach ca 
7) stosuje zwroty i formy grzeczno ciowe 
8) dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji 

5) zmienia form  przekazu ustnego lub 
pisemnego w j zyku obcym nowo ytnym 
w typowych sytuacjach zwi zanych 
z wykonywaniem czynno ci zawodowych  

 

1) przekazuje w j zyku obcym nowo ytnym informacje 
zawarte w materia ach wizualnych (np. wykresach, 
symbolach, piktogramach, schematach) oraz 
audiowizualnych (filmach instrukta owych) 

2) przekazuje w j zyku polskim informacje sformu owane 
w j zyku obcym nowo ytnym 

3) przekazuje w j zyku obcym nowo ytnym informacje 
sformu owane w j zyku polskim lub tym j zyku obcym 
nowo ytnym 
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4) przedstawia publicznie w j zyku obcym nowo ytnym 
wcze niej opracowany materia , np. prezentacj  

6) wykorzystuje strategie s u ce 
doskonaleniu w asnych umiej tno ci 
j zykowych oraz podnosz ce wiadomo  
j zykow : 
a) wykorzystuje techniki samodzielnej 

pracy nad j zykiem 
b) wspó dzia a w grupie 
c) korzysta ze róde  informacji w j zyku 

obcym nowo ytnym 
d) stosuje strategie komunikacyjne 

i kompensacyjne 

1) korzysta ze s ownika dwuj zycznego i jednoj zycznego 
2) wspó dzia a z innymi osobami, realizuj c zadania j zykowe 
3) korzysta z tekstów w j zyku obcym, równie  za pomoc  

technologii informacyjno-komunikacyjnych 
4) identyfikuje s owa klucze, internacjonalizmy 
5) wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo liwe), aby 

w przybli eniu okre li  znaczenie s owa 
6) upraszcza wypowied , zast puje nieznane s owa innymi, 

wykorzystuje opis, rodki niewerbalne 

HGT.08.8. Kompetencje personalne i spo eczne 
Efekty kszta cenia Kryteria weryfikacji 

Ucze : Ucze : 
1) przestrzega zasad kultury i etyki 

zawodowej  
1) wymienia podstawowe zasady etyki w zawodzie  
2) charakteryzuje zasady etykiety i netykiety w komunikacji 

z klientami 
3) charakteryzuje zasady etykiety i netykiety w codziennych 

kontaktach z prze o onym i ze wspó pracownikami 
4) przestrzega tajemnicy zwi zanej z wykonywanym 

zawodem i miejscem pracy 
5) przestrzega zasad bezpiecze stwa podczas przetwarzania 

i przesy ania danych osobowych 
6) przechowuje dane osobowe klientów zgodnie z przepisami 

prawa  
2) stosuje zasady komunikacji 

interpersonalnej  
1) omawia podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej  
2) interpretuje mow  cia a w komunikacji interpersonalnej 
3) stosuje metody komunikacji werbalnej  
4) stosuje metody komunikacji niewerbalnej 
5) stosuje aktywne metody s uchania  

3) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem  1) definiuje poj cie stresu w pracy zawodowej 
2) stosuje techniki radzenia sobie z emocjami i stresem  
3) wskazuje najcz stsze przyczyny sytuacji stresowych 

w pracy zawodowej  
4) wykazuje si  kreatywno ci  i otwarto ci  na 

zmiany  
1) realizuje nowatorskie dzia ania podczas wykonywania 

zada  zawodowych  
2) reaguje elastycznie na nietypow  sytuacj  zawodow  
3) wykazuje si  otwarto ci  na zmiany w zakresie nowych 

technik i technologii stosowanych w bran y 
5) aktualizuje wiedz  i doskonali umiej tno ci 

zawodowe  
1) analizuje zmiany zachodz ce w bran y 
2) analizuje w asne kompetencje  
3) przejawia gotowo  do ci g ego uczenia si  i doskonalenia 

zawodowego  
4) wykorzystuje ró ne ród a informacji w celu doskonalenia 

umiej tno ci zawodowych 
6) planuje wykonanie zadania 1) szacuje czas i bud et zadania  

2) planuje dzia ania, zgodnie z mo liwo ciami ich realizacji  
3) dokonuje analizy i oceny podejmowanych dzia a  

7) ponosi odpowiedzialno  za podejmowane 
dzia ania 

1) charakteryzuje przyczyny i skutki zachowa  ryzykownych  
2) wskazuje obszary odpowiedzialno ci prawnej za 

podejmowane dzia ania  
8) negocjuje warunki porozumie   1) opisuje typowe zachowania podczas prowadzenia 

negocjacji z kontrahentami, klientami i go mi  
2) przedstawia w asny sposób rozwi zania problemu, 

wykorzystuj c wiedz  z zakresu negocjacji  
3) stosuje ró ne techniki negocjacyjne w porozumiewaniu si  

s ownym i pisemnym w bran y 
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4) proponuje konstruktywne rozwi zania 
HGT.08.9. Organizacja pracy ma ych zespo ów 

Efekty kszta cenia  Kryteria weryfikacji  
Ucze : Ucze : 

1) planuje prac  zespo u 1) rozró nia zadania cz onków zespo u 
2) charakteryzuje etapy procesu planowania pracy zespo u 
3) sporz dza harmonogram realizacji zadania 

2) dobiera osoby do wykonania 
przydzielonych zada  

1) rozpoznaje kompetencje i umiej tno ci osób w zespole  
2) przydziela zadania wed ug umiej tno ci i kompetencji 

cz onków zespo u 
3) ocenia jako  wykonania przydzielonych 

zada  
1) okre la i stosuje kryteria oceny jako ci wykonywanych 

zada   
2) kontroluje jako  wykonanych zada  wed ug przyj tych 

kryteriów  
3) monitoruje wykonanie zada  

 
WARUNKI REALIZACJI KSZTA CENIA w ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 
Szko a prowadz ca kszta cenie w zawodzie zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposa eniem odpowiadaj cym technologii 
i technice stosowanej w zawodzie, aby zapewni  osi gni cie wszystkich efektów kszta cenia okre lonych w podstawie programowej 
kszta cenia w zawodzie szkolnictwa bran owego oraz umo liwi  przygotowanie absolwenta do wykonywania zada  zawodowych. 
 
Wyposa enie szko y niezb dne do realizacji kszta cenia w kwalifikacji HGT.07. Przygotowanie imprez i us ug turystycznych 
 
Pracownia projektowania imprez i us ug turystycznych oraz obs ugi klienta wyposa ona w: stanowisko komputerowe dla 
nauczyciela pod czone do sieci lokalnej z dost pem do Internetu, pakietem programów biurowych i systemów rezerwacyjnych, 

 projektor multimedialny i ekran projekcyjny lub telewizor lub tablic  interaktywn , tablic  szkoln  lub flipchart, 
 stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) pod czone do sieci lokalnej z dost pem do 

Internetu, pakietem programów biurowych, systemów rezerwacyjnych, 
 lad  do obs ugi klienta – punkt informacji turystycznej wyposa ony w jedn  lad , dwa krzes a obrotowe, rega , 
 urz dzenia pracy biurowej, takie jak: kopiark , telefon, fax, niszczark , 
 wzory folderów, plakatów i innych materia ów promuj cych atrakcje turystyczne Rzeczypospolitej Polskiej, krajów Europy 

i wiata, filmy, 
 pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zaj , takie jak: atlasy geograficzne, mapy turystyczne, fizyczne i polityczne 

Europy i wiata oraz mapa fizyczna i administracyjna Rzeczypospolitej Polskiej w wersji tradycyjnej i elektronicznej, mapy 
samochodowe Rzeczypospolitej Polskiej, Europy i wiata w wersji tradycyjnej i elektronicznej, wzory dokumentów, 
czasopisma bran owe, katalogi biur podró y z ofertami imprez, 

 biblioteczk  zawodow  wyposa on  w dokumentacj , instrukcje, przewodniki, regulaminy, przepisy prawa w a ciwe dla 
danego stanowiska, zestaw aktów prawa dotycz cych dzia alno ci turystycznej, przewodniki, foldery oraz informatory 
turystyczne, katalogi biur podró y z ofertami i cennikami imprez, rozk ady komunikacji: autobusowej, kolejowej, lotniczej, 
promowej, wzory dokumentów stosowanych w dzia alno ci turystycznej, materia y promocyjne podmiotów rynku 
turystycznego. 

 
 
Wyposa enie szko y niezb dne do realizacji kszta cenia w kwalifikacji HGT.08. Obs uga klienta oraz rozliczanie imprez 
i us ug turystycznych 
 
Pracownia projektowania imprez i us ug turystycznych oraz obs ugi klienta wyposa ona w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela 
z drukark , pod czone do sieci lokalnej z dost pem do 
Internetu pakietem programów biurowych, systemów rezerwacyjnych, 

 projektor multimedialny i ekran projekcyjny lub telewizor lub tablic  interaktywn , tablic  szkoln  lub flipchart, 
 stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), pod czone do sieci lokalnej z dost pem do 

Internetu, pakietem programów biurowych, systemów rezerwacyjnych, 
 lad  do obs ugi klienta – punkt informacji turystycznej wyposa ony w jedn  lad , dwa krzes a obrotowe i rega , 
 urz dzenia pracy biurowej, takie jak: kopiark , telefon, fax, niszczark , 
 wzory folderów, plakatów i innych materia ów promuj cych atrakcje turystyczne Rzeczypospolitej Polskiej, krajów Europy 

i wiata, filmy, 
 pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zaj , takie jak: atlasy geograficzne, mapy turystyczne, fizyczne i polityczne 

Europy i wiata oraz mapa fizyczna i administracyjna Rzeczypospolitej Polskiej w wersji tradycyjnej i elektronicznej, mapy 
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samochodowe Rzeczypospolitej Polskiej, Europy i wiata w wersji tradycyjnej i elektronicznej, wzory dokumentów, 
czasopisma bran owe, katalogi biur podró y z ofertami imprez, 

 biblioteczk  zawodow  wyposa on  w dokumentacj , instrukcje, przewodniki, regulaminy, przepisy prawa w a ciwe dla 
danego stanowiska, zestaw aktów prawa dotycz cych dzia alno ci turystycznej, przewodniki, foldery oraz informatory 
turystyczne, katalogi biur podró y z ofertami i cennikami imprez, rozk ady komunikacji autobusowej, kolejowej, lotniczej, 
promowej, wzory dokumentów stosowanych w dzia alno ci turystycznej, materia y promocyjne podmiotów rynku 
turystycznego. 

 
Miejsce realizacji praktyk zawodowych: biura podró y, placówki wiadczenia informacji turystycznej, obiekty hotelarskie, urz dy 
administracji publicznej na stanowiskach zwi zanych z organizacj  i promocj  turystyki, oraz inne podmioty stanowi ce potencjalne 
miejsce zatrudnienia absolwentów szkó  prowadz cych kszta cenie w zawodzie. 
 
Liczba tygodni przeznaczonych na realizacj  praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin). 
 
MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTA CENIA ZAWODOWEGO w RAMACH KWALIFIKACJI WYODR BNIONYCH 
w ZAWODZIE1) 

 

HGT.07. Przygotowanie imprez i us ug turystycznych 

Nazwa jednostki efektów kszta cenia Liczba godzin 

HGT.07.1. Bezpiecze stwo i higiena pracy  30 
HGT.07.2. Podstawy turystyki 90 
HGT.07.3. Programowanie imprez i dobór us ug turystycznych 180 
HGT.07.4. Kalkulowanie kosztów imprez i us ug turystycznych 150 
HGT.07.5. Rezerwacja us ug i imprez turystycznych 120 
HGT.07.6. J zyk obcy zawodowy  90 

Razem 660 
HGT.07.7. Kompetencje personalne i spo eczne2) 
HGT.07.9. Organizacja pracy ma ych zespo ów2) 

 

HGT.08. Obs uga klienta oraz rozliczanie imprez i us ug turystycznych 

Nazwa jednostki efektów kszta cenia Liczba godzin 

HGT.08.1. Bezpiecze stwo i higiena pracy  30 
HGT.08.2. Podstawy turystyki3) 903) 
HGT.08.3. Organizowanie informacji turystycznej 90 
HGT.08.4. Sprzeda  imprez i us ug turystycznych 150 
HGT.08.5. Realizacja imprez i us ug turystycznych 180 
HGT.08.6. Rozliczanie imprez i us ug turystycznych 90 
HGT.08.7. J zyk obcy zawodowy  90 

Razem 720 
HGT.08.8. Kompetencje personalne i spo eczne2)  
HGT.08.9. Organizacja pracy ma ych zespo ów2)  

1)  w szkole liczb  godzin kszta cenia zawodowego nale y dostosowa  do wymiaru godzin okre lonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania dla 
publicznych szkó , przewidzianego dla kszta cenia zawodowego w danym typie szko y, zachowuj c minimaln  liczb  godzin wskazanych w tabeli dla efektów 
kszta cenia w a ciwych dla kwalifikacji wyodr bnionej w zawodzie. 
2) Nauczyciele wszystkich obowi zkowych zaj  edukacyjnych z zakresu kszta cenia zawodowego powinni stwarza  uczniom warunki do nabywania kompetencji 
personalnych i spo ecznych oraz umiej tno ci w zakresie organizacji pracy ma ych zespo ów. 
3) Wskazana jednostka efektów kszta cenia nie jest powtarzana w przypadku, gdy kszta cenie zawodowe odbywa si  w szkole 
prowadz cej kszta cenie w tym zawodzie. 

 


