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Wstęp
Obsługa turystyczna cz. II Organizacja im prez i usług tu ry stycz nych tom 2 jest

pod ręcz ni kiem prze zna czo nym dla uczniów tech ni kum kształ cą ce go w za wo dzie
tech nik ob słu gi tu ry stycz nej 422103, w ra mach kwa li fi ka cji T.13. Pla no wa nie i re ali -
za cja im prez i usług tu ry stycz nych. Wy od ręb nie nie w za wo dach szkol nych kwa li fi -
ka cji po zwa la przy bli żyć kształ ce nie za wo do we do rze czy wi stych po trzeb i ocze ki -
wań pra co daw ców. Przy go to wa ny pod ręcz nik jest prze wod ni kiem uła twia ją cym
zdo by cie kon kret nych umie jęt no ści. Książ ka mo że być rów nież wy ko rzy sty wa na ja -
ko po moc dy dak tycz na dla słu cha czy kształ cą cych się w sys te mie kur sów kwa li fi -
ka cyj nych. Pod ręcz nik opra co wa no zgod nie z ak tu al ną pod sta wą pro gra mo wą i ze
sta nem praw nym obo wią zu ją cym w ma ju 2014 ro ku. 

Obsługa turystyczna cz. II Organizacja im prez i usług tu ry stycz nych tom 2 uwzględ nia:
1. Efek ty kształ ce nia wspól ne dla wszyst kich za wo dów:

n  PDG (po dej mo wa nie i pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej – wy bra ne ele -
men ty):

Uczeń:
PDG (3) sto su je prze pi sy pra wa do ty czą ce pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej,
PDG (5) ana li zu je dzia ła nia pro wa dzo ne przez przed się bior stwa funk cjo nu ją ce w bran ży,
PDG (6) ini cju je wspól ne przed się wzię cia z róż ny mi przed się bior stwa mi z bran ży,
PDG (8) pro wa dzi ko re spon den cję zwią za ną z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo -
dar czej,
PDG (9) 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.

n  KPS (kom pe ten cje per so nal ne i spo łecz ne):
Uczeń:
KPS (1) prze strze ga za sad kul tu ry i ety ki,
KPS (2) jest kre atyw ny i kon se kwent ny w re ali za cji za dań,
KPS (3) prze wi du je skut ki po dej mo wa nych dzia łań,
KPS (4) jest otwar ty na zmia ny,
KPS (5) po tra fi ra dzić so bie ze stre sem,
KPS (6) ak tu ali zu je wie dzę i do sko na li umie jęt no ści za wo do we,
KPS (7) prze strze ga ta jem ni cy za wo do wej,
KPS (8) po tra fi po no sić od po wie dzial ność za po dej mo wa ne dzia ła nia,
KPS (9) po tra fi ne go cjo wać wa run ki po ro zu mień,
KPS (10) współ pra cu je w ze spo le.
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n  OMZ (or ga ni za cja ma łych ze spo łów):
Uczeń:
OMZ (1) pla nu je pra cę ze spo łu w ce lu wy ko na nia przy dzie lo nych za dań,
OMZ (2) do bie ra oso by do wy ko na nia przy dzie lo nych za dań,
OMZ (3) kie ru je wy ko na niem przy dzie lo nych za dań,
OMZ (4) oce nia ja kość wy ko na nia przy dzie lo nych za dań,
OMZ (5) wpro wa dza roz wią za nia tech nicz ne i or ga ni za cyj ne wpły wa ją ce na po pra -

wę wa run ków i ja kość pra cy,
OMZ (6) ko mu ni ku je się ze współ pra cow ni ka mi.

2. Efek ty kształ ce nia wspól ne dla za wo dów w ra mach ob sza ru tu ry stycz no -ga stro -
no micz ne go sta no wią ce pod bu do wę do kształ ce nia w za wo dzie lub gru pie za -
wo dów PKZ (T. g):

Uczeń:
PKZ (T. g) (2) roz róż nia pod mio ty go spo dar cze świad czą ce usłu gi na ryn ku tu ry -
stycz nym,
PKZ (T. g) (4) sto su je prze pi sy pra wa do ty czą ce tu ry sty ki,
PKZ (T. g) (5) roz róż nia pro duk ty tu ry stycz ne,
PKZ (T. g) (6) roz róż nia ro dza je usług tu ry stycz nych.

3. Efek ty kształ ce nia wła ści we dla kwa li fi ka cji wy od ręb nio nej w za wo dzie tech nik
ob słu gi tu ry stycz nej (T.13. Pla no wa nie i re ali za cja im prez i usług tu ry stycz nych):

n  Re zer wa cja im prez i usług tu ry stycz nych
Uczeń:
T. 13.2 (1) do bie ra usłu go daw ców do re ali za cji im prez i usług tu ry stycz nych,
T. 13.2 (3) za ma wia usłu gi tu ry stycz ne,
T. 13.2 (4) pro wa dzi re zer wa cję im prez i usług tu ry stycz nych,
T. 13.2 (5) do ko nu je re zer wa cji usług on -li ne,
T. 13.2 (7) opra co wu je do ku men ta cję zwią za ną z za ma wia niem usług tu ry stycz nych.

n  Re ali za cja im prez i usług tu ry stycz nych
Uczeń:
T. 13.3 (1) sto su je me to dy prze wod nic twa tu ry stycz ne go oraz pi lo ta żu wy cie czek,
T. 13.3 (2) prze strze ga za sad ży wie nia uczest ni ków ru chu tu ry stycz ne go,
T. 13.3 (3) pla nu je i or ga ni zu je czas wol ny klien tów,
T. 13.3 (4) ob słu gu je im pre zy tu ry stycz ne dla róż nych grup klien tów,
T. 13.3 (5) współ pra cu je z usłu go daw ca mi w za kre sie re ali za cji im prez i usług tu ry -

stycz nych,
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T. 13.3 (6) ob słu gu je kon fe ren cje, kon gre sy, tar gi i gieł dy tu ry stycz ne,
T. 13.3 (7) prze strze ga za sad ob słu gi klien ta,
T. 13.3 (8) spo rzą dza i pro wa dzi do ku men ta cję do ty czą cą im prez i usług tu ry stycz nych,
T. 13.3 (9) gro ma dzi do ku men ty fi nan so we po twier dza ją ce re ali za cję im prez i usług

tu ry stycz nych,
T. 13.3 (10) mo ni to ru je prze bieg re ali za cji im prez i usług tu ry stycz nych.

W pod ręcz ni ku za miesz czo no ilu stra cje te ma tycz ne oraz ta be le i sche ma ty, któ -
re po rząd ku ją tre ści. Za war te w nim prak tycz ne przy kła dy przy bli żą uczniom świat
biz ne su tu ry stycz ne go oraz uła twią wykonanie ćwi czeń i za dań.

Prze wod nik ten ma za chę cić uczniów do sa mo dziel ne go po szu ki wa nia in for ma -
cji, po sze rza nia wie dzy i roz wi ja nia umie jęt no ści. Po mo że w tym mo duł: War to
wie dzieć. In ny – Py ta nia i ćwi cze nia – po zwo li po wtó rzyć wia do mo ści i skło ni
do kre atyw ne go my śle nia.

Wszel kie uwa gi i su ge stie czy tel ni ków zo sta ną wy ko rzy sta ne do udo sko na le nia
pu bli ka cji.

Au tor ki
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