
Technik obsługi turystycznej 
to osoba zajmująca się bezpośrednią obsługą klientów stacjonarnie  głównie w biurze podróży, punkcie informacji 

turystycznej lub w terenie jako pilot wycieczek lub rezydent. Jeżeli kochasz poznawać świat, chcesz spełniać swoje 

i innych marzenia o podróżowaniu  oraz pomagać innym w organizacji wyjazdów tu i tam- to znajdziesz swoje 

miejsce pracy jako: 

1. Specjalista ds. turystyki 

- profesjonalnie planuje  i organizuje wypoczynek turystom polskim oraz obcokrajowcom, 

- doradza turyście gdzie i kiedy najlepiej jechać na wymarzone wakacje, 

- uczestniczy w wyjazdach szkoleniowych / study tour/ po całym świecie, 

- tworzy programy imprez turystycznych, 

- wyszukuje nowych kontrahentów / hotele, właściciele atrakcji, 

- rozlicza imprezy i usługi turystyczne, 

- obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, 

- pozyskuje klientów oraz utrzymuje kontakty z klientami biura podróży. 

 

 

2. Pracownik informacji turystycznej, który: 

- odpowiada za udzielanie szczegółowych wskazówek osobom odwiedzającym daną placówkę, dotyczących 

aktualnych atrakcji kulturalnych…, 

- promuje walory turystycznej, rekreacyjne i kulturalne danego regionu, miasta lub miejscowości,  

- zachęca do uczestnictwa w różnorodnych imprezach kulturalnych, sportowych i innych organizowanych 

w okolicy, 

- sprzedaje lub wydaje bilety wstępu na imprezy, koncerty, spektakle teatralne, i inne wydarzenia, 

- doradza w kwestii wyboru obiektów noclegowych. 

 

Punkty informacji turystycznej, umiejscowione we wszystkich większych miastach i miejscowościach Polski. 

 

Czego się uczysz? 

Wybrane przedmioty: 

 Ekonomia i prawo w turystyce,  

 geografia turystyczna,  

 marketing usług turystycznych,  

 obsługa ruchu turystycznego,  

 obsługa informatyczna w turystyce,  

 podstawy turystyki,  

 praktyka zawodowa,  

 pracownie:  planowania imprez turystycznych, sprzedaży imprez, prowadzenia informacji turystycznej 

Przedmioty rozszerzone: język angielski i geografia.   

Języki obce: angielski , niemiecki, francuski, angielski zawodowy.  

Podczas nauki uzyskujesz kwalifikacje: 

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 

 Zdobywasz tytuł Technika Obsługi Turystycznej,  uznawany w formie Europassu w całej Unii Europejskiej. 



 
 
Co dalej?  

- możliwość dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach  licencjackich, magisterskich na Uczelniach 
Wyższych przede wszystkim na kierunku turystyka i rekreacja. Kierunki te prowadzone są najczęściej przez Wyższe 
Szkoły Zawodowe, Akademie Wychowania Fizycznego, itp. 

Technikum daje Ci także możliwość podjęcia dalszej nauki na dowolnie wybranym przez Ciebie kierunku. 

- możliwości zatrudnienia: w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach 
administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach 
pozarządowych związanych z branżą turystyczną, w biurach organizacji kongresów i konferencji, w branży 
hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych), mogą również prowadzić własną 
działalność gospodarczą jako agenci turystyczni. 

Ile zarobisz? 

Średnio ok. 2100 złotych brutto miesięcznie. Ale miejsce pracy w biurze podróży daje możliwości dodatkowych 
bonusów. 

Zainteresowany? Przeczytaj też to: 

http://www.edusfera.pl/artykuly,110.php 

  



Zobacz zdjęcia: 

Na lekcji 

 

 



Zajęcia terenowe 

 

 

Udział w prezentacjach podróżników: 

 

 





 



 

 

 

  



Rajdy i wycieczki: 

 

 

 



 

 



Konkursy: 

 

 

 



 



 

 

 


