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Ho te lar stwo cz. V – Pod sta wy dzia łal no ści przed się bior stwa jest pod ręcz ni kiem prze zna -
czo nym dla uczniów tech ni kum kształ cą ce go w za wo dzie tech nik ho te lar stwa (nr zawo du
422402). Pu bli ka cja zo sta ła przy go to wa na zgod nie z ak tu al ną pod sta wą pro gra mo wą
kształ ce nia w tym za wo dzie, Roz po rzą dze niem Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia
7 lu te go 2012 r. w spra wie pod sta wy pro gra mo wej kształ ce nia w za wo dach (DzUz
17.02.2012 r., poz. 184) oraz ze sta nem praw nym obo wią zu ją cym w czerw cu 2015 ro ku. 

Ni niej szy pod ręcz nik uwzględ nia:
Efek ty kształ ce nia wspól ne dla wszyst kich za wo dów
 (PDG) Po dej mo wa nie i pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej
Uczeń:
 sto su je po ję cia z ob sza ru funk cjo no wa nia go spo dar ki ryn ko wej;
 sto su je prze pi sy pra wa pra cy, prze pi sy pra wa do ty czą ce ochro ny da nych oso bo wych

oraz prze pi sy pra wa po dat ko we go i pra wa au tor skie go;
 sto su je prze pi sy pra wa do ty czą ce pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej;
 roz róż nia przed się bior stwa i in sty tu cje wy stę pu ją ce w bran ży i po wią za nia mię dzy ni -

mi;
 przy go to wu je do ku men ta cję nie zbęd ną do uru cho mie nia i pro wa dze nia dzia łal no ści

go spo dar czej;
 pro wa dzi ko re spon den cję zwią za ną z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar czej;
 ob słu gu je urzą dze nia biu ro we oraz sto su je pro gra my kom pu te ro we wspo ma ga ją ce

pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej;
 opty ma li zu je kosz ty i przy cho dy pro wa dzo nej dzia łal no ści go spo dar czej.

 (BHP) Bez pie czeń stwo i hi gie na pra cy
Uczeń:
 roz róż nia po ję cia zwią za ne z bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy, ochro ną prze ciw po ża -

ro wą, ochro ną śro do wi ska i er go no mią;
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 roz róż nia za da nia i upraw nie nia in sty tu cji oraz służb dzia ła ją cych w za kre sie ochro ny
pra cy i ochro ny śro do wi ska w Pol sce;

 okre śla pra wa i obo wiąz ki pra cow ni ka oraz pra co daw cy w za kre sie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy;

 prze wi du je za gro że nia dla zdro wia i ży cia czło wie ka oraz mie nia i śro do wi ska zwią za -
ne z wy ko ny wa niem za dań za wo do wych;

 okre śla za gro że nia zwią za ne z wy stę po wa niem szko dli wych czyn ni ków w śro do wi sku
pra cy;

 okre śla skut ki od dzia ły wa nia czyn ni ków szko dli wych na or ga nizm czło wie ka.

Po opa no wa niu ma te ria łu omó wio ne go w tym pod ręcz ni ku nabierzesz umie jęt  ności:
 de fi nio wa nia oraz wska zy wa nia mo ty wów i ce lów pro ce su go spo da ro wa nia,
 cha rak te ry zo wa nia pod sta wo wych po jęć z za kre su funk cjo no wa nia go spo dar ki ryn -

ko wej (ry nek, po pyt, po daż, ce na), 
 ob ja śnie nia dzia ła nia me cha ni zmu ryn ko we go,
 roz róż nia nia pod sta wo wych ka te go rii ma kro eko no micz nych (pro dukt kra jo wy brut to,

bez ro bo cie, in fla cja),
 iden ty fi ko wa nia prze pi sów praw nych re gu lu ją cych pro wa dze nie dzia łal no ści go spo -

dar czej,
 wy ja śnia nia po jęć zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar czej, 
 wska zy wa nia ogra ni czeń w swo bo dzie wy ko ny wa nia dzia łal no ści go spo dar czej,
 wy ja śnia nia isto ty funk cjo no wa nia Pol skiej Kla sy fi ka cji Dzia łal no ści Go spo dar czej

(PKD),
 wska zy wa nia przedmiotu dzia łal no ści zwią za nej z za kwa te ro wa niem i usług ga stro -

no micz nych w PKD,
 roz róż nia nia przed się biorstw i in sty tu cji funk cjo nu ją cych na ryn ku usług ho te lar skich,
 cha rak te ry zo wa nia form or ga ni za cyj no -praw nych przed się biorstw,
 wy mie nia nia ak tów praw nych re gu lu ją cych świad cze nie usług ho te lar skich,
 cha rak te ry zo wa nia umo wy ho te lo wej i re gu la mi nu ho te lo we go,
 wy ja śnia nia za sad i za kre su od po wie dzial no ści cy wil nej ho te lu za rze czy wnie sio ne

przez go ści,
 wska zy wa nia wy ma gań hi gie nicz no -sa ni tar nych i zwią za nych z bez pie czeń stwem

żyw no ści (poznasz system analizy zagrożeń i krytycznego punktu kontrolnego –
HACCP, ang. Hazard Analysis and Critical Control Point),

 iden ty fi ko wa nia prze pi sów pra wa oraz obo wiąz ków pra co daw cy i pra cow ni ka wy ni -
ka ją cych z pra wa pra cy oraz praw nej ochro ny pra cy,

 cha rak te ry zo wa nia wy bra nych do ku men tów do ty czą cych za trud nie nia,
 re spek to wa nia za sad do ty czą cych prze strze ga nia ta jem ni cy za wo do wej,

OPWH_5_0_Layout 1  2015-11-24  11:13  Page 7



 roz róż nia nia po jęć zwią za nych z bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy, ochro ną prze ciw -
po ża ro wą i er go no mią,

 okre śla nia praw i obo wiąz ków pra cow ni ka oraz pra co daw cy w za kre sie bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy,

 wska zy wa nia za gro żeń dla zdro wia i ży cia czło wie ka zwią za nych z wy ko ny wa niem za -
dań za wo do wych,

 cha rak te ry zo wa nia prze pi sów prze ciw po ża ro wych obo wią zu ją cych w ho te lar stwie,
 wska zy wa nia in sty tu cji dzia ła ją cych w za kre sie ochro ny pra cy oraz ich za dań,
 iden ty fi ko wa nia prze pi sów pra wa po dat ko we go, prze pi sów ubez pie cze nio wych oraz

cha rak te ry zo wa nia wy ni ka ją cych z nich obo wiąz ków przed się bior stwa ho te lar skie go,
 wy ja śnia nia zna cze nia prze pi sów o ochro nie da nych oso bo wych oraz o ochro nie

praw au tor skich w funk cjo no wa niu ho te lu,
 wska zy wa nia skład ni ków kosz tów i przy cho dów oraz ana li zy pro gu ren tow no ści

przed się bior stwa ho te lar skie go,
 wska zy wa nia źró deł fi nan so wa nia w przed się bior stwie ho te lar skim,
 de fi nio wa nia po ję cia i ob ja śnia nia struk tu ry biz ne spla nu,
 opra co wy wa nia biz ne spla nu dla ma łe go przed się bior stwa ho te lar skie go,
 wy mie nia nia eta pów za kła da nia przed się bior stwa ho te lar skie go, 
 spo rzą dza nia do ku men tów nie zbęd nych do uru cho mie nia i pro wa dze nia dzia łal no ści

go spo dar czej w ho te lar stwie,
 wska zy wa nia ele men tów za rzą dza nia ka pi ta łem ludz kim w ho te lu,
 zna jo mo ści głów nych za sad or ga ni za cji pra cy i mo ty wo wa nia per so ne lu ho te lo we go,
 roz po zna wa nia urzą dzeń biu ro wych wy ko rzy sty wa nych w pra cy ad mi ni stra cyj nej

w ho te lu,
 two rze nia ko re spon den cji zwią za nej z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar czej,
 zna jo mo ści pro gra mów kom pu te ro wych wy ko rzy sty wa nych w pra cy biu ro wej w ho -

te lu,
 iden ty fi ko wa nia prze pi sów praw nych do ty czą cych ochro ny śro do wi ska oraz wska zy -

wa nia in sty tu cji dzia ła ją cych w tym za kre sie w Pol sce.

Ni niej szy pod ręcz nik ma na ce lu prze ka za nie wie dzy i zdo by cie przez ucznia umie jęt -
no ści nie zbęd nych do pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej w ho te lar stwie. Treść
me ry to rycz ną pod ręcz ni ka wzbo ga ca ją zdję cia, ry sun ki i ta be le, co po zwa la na szyb kie
i efek tyw ne przy swa ja nie ma te ria łu. Wie dza teo re tycz na zo sta ła wspar ta licz ny mi przy -
kła da mi wska zu jącymi na róż no rod ne spo so by jej prak tycz ne go za sto so wa nia. 

Re ko men du je my tę pu bli ka cję nie tyl ko uczniom tech ni ków ho te lar skich, ale rów nież
oso bom pra cu ją cym w przed się bior stwach ho te lar skich.
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