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TECHNIK HOTELARSTWA 

 
O ZAWODZIE 
Jeśli wybierzesz ten zawód, szkoła przygotuje Cię do profesjonalnego 

wykonywania wszystkich czynności związanych z kompleksową obsługą 

gościa hotelowego. Uzyskasz również niezbędne umiejętności do zbierania 

i gromadzenia danych, planowania usług hotelarskich oraz kreowania 

rozwoju. 

 
Sprostasz takim zadaniom zawodowym jak: 
 fachowa i kompleksowa obsługa gościa hotelowego posługując się 

technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach 

bazy hotelowej, 

 organizowanie pracy w zakładzie hotelarskim, 

 organizowanie usług gastronomicznych oraz prawidłowe obsługiwanie 

konsumenta, 

 organizowanie i obsługiwanie kongresów, targów, zjazdów i innych 

imprez, 

 organizowanie usług turystycznych i rekreacyjnych, 

 wyposażanie i urządzanie wnętrza różnych jednostek hotelowych 

i gastronomicznych, 

 współpracowanie z firmami świadczącymi usługi dla zakładów 

hotelarskich, 

 prowadzenie korespondencji i obsługiwanie nowoczesnego sprzętu 

biurowego. 

 
KWALIFIKACJE 
W zawodzie technik hotelarstwa przewidziane są dwie kwalifikacje: 

K1: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (HGT.03.) 



K2: Realizacja usług w recepcji (HGT.06.) 

 
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W PROCESIE REKRUTACJI: 
 język polski, 

 matematyka, 

 język angielski, 

 geografia. 

 
KLASA Z ROZSZERZONYM:  j. angielskim. 

 
WIADOMOŚCI DODATKOWE: 
Uczniowie klasy technik hotelarstwa: 

 wyjeżdżają na praktyki zagraniczne do Włoch i Portugalii, 

 realizują zajęcia praktyczne pod okiem fachowców w hotelach, 

restauracjach, na promach, 

 uczestniczą w różnego rodzaju kursach dających im dodatkowe 

kwalifikacje, 

 biorą udział w projektach, które podnoszą ich kwalifikacje i pozwalają 

z powodzeniem konkurować na rynku pracy. 

 
A CO PO SZKOLE? 
Technikum hotelarstwa daje swoim absolwentom duże możliwości na rynku 

pracy. Są to młodzi ludzie bardzo dobrze przygotowani do wykonywania 

powierzanych im zadań, charakteryzujący się nienaganną kulturą 

i szacunkiem wobec innych ludzi. 

Znajomość języków obcych i niezbędne kwalifikacje umożliwią Ci zdobycie 

pracy zarówno na terenie Polski, jak i Unii Europejskiej jako: 

 pracownik ośrodków konferencyjnych, firm organizujących 

kongresy i konferencje 

 pracownik ośrodków rekreacji, Spa & Wellness, odnowy 

biologicznej 



 pracownik sektora hotelowego, restauracyjnego na statkach 

pasażerskich morskich i śródlądowych (m.in. Unity Line, Polferries, 

Stena Line) 

 Cruise Crew – Załoga luksusowych statków wycieczkowych (m.on. 

Queen Mary II, Oasis of the Seas) 

 kierownik, menedżer hotelu 

 pracownik recepcji hotelowej, kierownik recepcji 

 konsjerż w hotelu 

 pracownik, szef restauracji, kelner, barista, barman 

 kierownik służby pięter w hotelu, inspektor pięter, pokojowa 

 pracownik firm zajmujących się rozwojem sieci hotelowych 

i pozyskiwaniem nowych miejsc pod ich budowę 

 właściciel przedsiębiorstwa świadczącego usługi noclegowe 

i gastronomiczne 


