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Wstęp

WSTĘP
Żywienie i usługi gastronomiczne. Cz. V. Działalność gospodarcza w gastronomii jest podręcz-

nikiem przeznaczonym dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia 
i usług gastronomicznych. Publikacja została przygotowana zgodnie z obecnie obowiązu-
jącą podstawą programową kształcenia w tym zawodzie, opracowaną na podstawie rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programo-
wej kształcenia w zawodach1, oraz uwzględnia stan prawny z lutego 2016 r.

Niniejszy podręcznik zawiera efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
n (PDG) Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Uczeń:
PDG (1) rozumie pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
PDG (2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobo-

wych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
PDG (3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
PDG (4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania mię-

dzy nimi;
PDG (5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
PDG (6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
PDG (7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działal-

ności gospodarczej;
PDG (8) przygotowuje korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospo-

darczej;
PDG (9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomaga-

jące prowadzenie działalności gospodarczej;
PDG (10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospo-

darczej;
PDG (11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.
n (KPS) Kompetencje personalne i społeczne
Uczeń:
KPS (6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
KPS (7) przestrzega tajemnicy zawodowej;
KPS (8) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania;
KPS (9) potrafi negocjować warunki porozumień;
KPS (10) współpracuje w zespole.
n (OMZ) Organizacja pracy małych zespołów
Uczeń:
OMZ (1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
OMZ (2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
OMZ (3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
OMZ (4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

1 Dz.U. z 2012 r. poz. 184.
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OMZ (5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę wa-
runków i jakość pracy;

OMZ (6) komunikuje się ze współpracownikami.
Niniejszy podręcznik ma na celu przekazanie wiedzy, tak by uczeń zdobył umiejętności 

niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w gastronomii. Treść merytoryczną 
podręcznika wzbogacają zdjęcia, rysunki i tabele, co pozwala na szybkie i efektywne przy-
swajanie materiału. Wiedza teoretyczna została wsparta licznymi przykładami wskazujący-
mi na różnorodne sposoby jej praktycznego zastosowania.

Polecamy tę publikację nie tylko uczniom techników żywienia i usług gastronomicznych, 
lecz także osobom pracującym w gastronomii.


