
TECHNIKUM NR 3 
 

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI 
 
O ZAWODZIE 
Kim jest technik organizacji turystyki? 
 to osoba, który planuje, organizuje, obsługuje i rozlicza imprezy 

turystyczne, targi czy konferencje, 

 to osoba, która  wie, jak ważne jest to by wakacje przebiegały w miłej 

i komfortowej atmosferze, dlatego z największą starannością dba 

o wszystkie szczegóły organizowanych wypraw, 

 to osoba, która  zapewnia podróżnym najwygodniejsze hotele, 

najbardziej komfortowe środki transportu, najciekawsze  

 to osoba, która w swojej pracy nigdy się nie nudzi! A co najważniejsze 

– w swojej pracy zwiedza świat! 

 
 
Warto być technikiem organizacji turystyki, ponieważ: 
 dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost popytu na 

usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, 

 absolwenci kierunku technik organizacji turystyki mają szerokie 

możliwości  zatrudnienia w sektorze usług turystycznych poczynając 

od biur podróży, agencji turystycznych, ośrodków informacji 

turystycznej, po organy administracji samorządowej zajmujących się 

organizacją i promocją turystyki,  

 wykształcenie zdobyte na tym kierunku daje również podstawy do 

pracy w obiektach hotelowych, 

 absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności 

na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w ramach studiów 

licencjackich i magisterskich, na kierunkach: turystyka i rekreacja, 

agroturystyka i hotelarstwo, gospodarka turystyczna, krajoznawstwo 

i turystyka historyczna, turystyka międzynarodowa  lub innych. 



KWALIFIKACJE 
W zawodzie Technik organizacji turystyki przewidziane są kwalifikacje: 

K1: Przygotowanie imprez i usług turystycznych (HGT.07.) 

K2: Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych (HGT.08.) 
 
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W PROCESIE REKRUTACJI: 
 język polski, 

 matematyka, 

 język obcy, 

 geografia. 

 
KLASA Z ROZSZERZONYM:  j. angielskim i geografią. 

 
WIADOMOŚCI DODATKOWE: 
Uczniowie klasy technik organizacji turystyki: 

 wyjeżdżają na praktyki zagraniczne do Włoch i Portugalii, 

 realizują zajęcia praktyczne pod okiem fachowców, 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? 
Technik organizacji turystyki może pracować jako: 

 specjalista do spraw turystyki 

 specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej 

 organizator  imprez 

 organizator kongresów i konferencji 

 rezydent biura podróży 

 animator czasu wolnego 

 pracownik informacji turystycznej 

 


