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Technologia 
gastronomiczna z 
towaroznastwem 

20 

Rola gastronomii, rodzaje i cechy charakterystyczne usług 
gastronomicznych. Nowe trendy w gastronomi. Gastronomia w 
turystyce i we współczesnym hotelu. Istota, zakres i zadania nauki 
technologii żywności, żywienia oraz towaroznawstwa. Podstawowe 
procesy technologiczne w usługach gastronomicznych oraz zasady i 
metody oceny towaroznawczej produktów żywnościowych. 
Charakterystyka zagrożeń zdrowotnych żywności oraz metody oceny 
jakości żywności. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność ekologiczna w 
usługach gastronomicznych. Składniki pokarmowe, rodzaje i funkcje. 
Zasady racjonalnego zachowania żywieniowego i zdrowotnego. 

Wyposażenie i 
urządzanie 
zakładów 
gastronomicznych 

10 

Wytyczne przestrzennego projektowania zakładów gastronomicznych 
w oparciu o system HACCP i BHP. Materiały konstrukcyjne stosowane 
w maszynach i sprzęcie gastronomicznym. Instalacje w zakładach 
gastronomicznych. Organizacja pracy w zakładzie i na stanowisku 
roboczym. Wyposażenie zakładów gastronomicznych: meble 
gastronomiczne, urządzenia barowe, urządzenia grzewcze, piece 
gastronomiczne, urządzenia chłodnicze i mroźnie, roboty 
gastronomiczne, urządzenia do ekspozycji towaru, sprzęt do 
utrzymania czystości, urządzenia uzupełniające. 

Organizacja 
żywienia 20 

Systemy żywienia zbiorowego i ich specyfika. Kultura zawodu i 
organizacja pracy w gastronomii. Obsługa konsumenta w zakładzie 
gastronomicznym. Produkty żywnościowe i procesy technologiczne 
wykorzystywane w produkcji gastronomicznej, ich zabezpieczanie i 
wpływ na jakość usług. Zapotrzebowanie na surowce i półprodukty 
oraz sposoby organizacji zakupu żywności. Receptury 
gastronomiczne. Rodzaje posiłków i potraw oraz ich znaczenie w 
żywieniu. Zalecenia technologiczne przy sporządzaniu posiłków. Cel i 
zasady układania jadłospisów. Racjonalne żywienie w planowaniu 
żywienia zbiorowego dla różnych grup ludności. Wykazanie i 
eliminacja błędów żywieniowych. Planowanie posiłków codziennych i 
okolicznościowych. Karty menu i oferty gastronomiczne. Organizacja 
żywienia w różnych formach turystyki. Metody oceny sposobu 
żywienia i stanu odżywiania. Kontrola procesów produkcji 
gastronomicznej. Ocena organoleptyczna potraw i napojów. 
Kalkulacja cen potraw i napojów. Innowacyjność w gastronomii. 

Prawo w 
działalności 
usługowej 

8 

Podstawy i zasady stosowania prawa, a w szczególności zagadnienia 
obejmujące terminy (definicje): prawo, norma i przepis prawny, akt 
normatywny, stosunek prawny oraz źródła prawa.  Zarys prawa 
cywilnego obejmujący wybrane zagadnienia prawa zobowiązań, a w 
szczególności problematykę umów o świadczenie usług. Akty 
normatywne i przepisy regulujące  organizację imprez turystycznych, 
świadczenie usług hotelarskich oraz usług gastronomicznych. 
Unormowania obejmujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży 
oraz imprez turystyki szkolnej, a także warunki bezpieczeństwa 
podczas pobytów w górach i nad wodą. 

Hotelarstwo 10 Podstawowe pojęcia z zakresu hotelarstwa. Historia oraz ogólna 
charakterystyka hotelarstwa w Polsce i na świecie. Istota hotelarstwa. 



Najważniejsze cechy usług hotelarskich. Wybrane sieci i marki 
hotelowe w Polsce i na świecie. Klasyfikacja i kategoryzacja bazy 
noclegowej. Organizacja hotelarstwa w Polsce. Struktura 
organizacyjna w obiekcie hotelarskim. Zadania i techniki pracy w 
usługach. Zarządzanie jakością obsługi w hotelach. Savoir-vivre w 
praktyce, protokół obsługi VIP. Nowoczesne formy zarządzania w 
hotelarstwie. 

Informatyka w 
działalności 
usługowej  

12 

Amadeus Selling Platform (kodowanie lokacji, rozkłady lotów, 
podstawowe elementy PNR,  modyfikacja i kalkulacja PNR). MerlinX 
(filtrowanie ofert organizatorów, przygotowanie ofertówek, 
rezerwacje). KWHotel (wyposażenie hotelu, organizacja pokoi i 
pakietów pobytowych, księga meldunkowa, rezerwacje i dokumenty 
finansowe). 

Ochrona 
środowiska 8 

Terminologia i pojęcia z zakresu ekologii środowiskowej (sozologii), 
ochrony środowiska oraz celu i znaczenia kształtowania świadomości 
ekologicznej współczesnego społeczeństwa w ochronie środowiska i 
zdrowia. Podstawowe założenia polityki ekologicznej Polski i państw 
UE. Idea ekorozwoju - pojęcie, etapy kształtowania i wdrażania w 
praktyce oraz konferencje klimatyczne. Organizacja i funkcjonowanie 
ochrony środowiska oraz charakterystyka działań profilaktycznych w 
aspekcie zagrożeń naturalnych i antropogenicznych. Ogólna 
charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego i 
antropogenicznego. Bioróżnorodność gatunkowa na Ziemi - pojęcie, 
ogólna charakterystyka, rodzaje zagrożeń i konsekwencje jej 
niszczenia. Podstawowe formy i zadania ochrony przyrody oraz Sieć 
Natura 2000. Ogólna charakterystyka wybranych zagrożeń dla 
środowiska przyrodniczego (zmiana klimatu, dziura ozonowa, efekt 
cieplarniany), jakości życia człowieka oraz zdrowia społeczeństwa. 
Monitoring zagrożenia i zdrowotnych skutków narażenia na 
środowiskowe czynniki ryzyka. Zanieczyszczenie (i skażenie) 
elementów biosfery: atmosfery, gleby, wody, a stan zdrowia 
społeczeństwa. Bezpieczna żywność. Działania UE w zakresie ochrony 
przyrody i środowiska - Pakiet klimatyczno-energetyczny (ochrona 
klimatu i oszczędność energii). Ochrona wód i zaopatrywanie ludności 
w wodę. Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi, w tym 
odpadami niebezpiecznymi. 

Psychologiczno-
pedagogiczne 
podstawy pracy z 
dziećmi i 
młodzieżą w 
turystyce 

30 

Pedagogika czasu wolnego – zagadnienia podstawowe. Gry i zabawy 
w czasie wolnym dla dzieci i młodzieży. Sposoby prowadzenia 
różnych form turystyki z dziećmi. Zasady wywierania wpływu na 
grupę. Metody wzbudzenia zaufania dzieci do prowadzącego. 
Sposoby komunikowania się z dziećmi. Moderacja i komunikowanie 
grupowe. Bezpieczeństwo podczas zajęć z dziećmi. Metody radzenia 
sobie z „trudnymi” dziećmi. Motywacja młodzieży do udziału w 
zajęciach. 
Teoria czynności - sytuacji a aktywność rekreacyjno-turystyczna. 
Przedmiot psychologii stosowanej na użytek rekreacji i turystyki. 
Psychospołeczne aspekty powiązań między edukacją szkolną a 
rekreacją i turystyką. Kształtowanie nawyków ruchowych w 
aktywności rekreacyjno-turystycznej i sportowej. Znaczenie potrzeb 
indywidualnych w procesie wypoczynku. Znaczenie wypoczynku dla 
osiągania równowagi psychicznej dziecka. Motywy aktywności 
rekreacyjno-turystycznej. Aktywność rekreacyjna i turystyczna jako 
sposób przeciwdziałania sytuacjom stresowym oraz zmęczeniu nauką 
szkolną. Rola i cechy organizatora rekreacji i turystyki w placówkach 
szkolnych. Rodzaje postaw i ich przejawy w aktywności rekreacyjno-
turystycznej. Zmiany i kształtowanie postaw w rekreacji i turystyce. 
Społeczne reguły zachowania jednostki podejmującej aktywność 



rekreacyjno-turystyczną. Zagadnienie komunikacji niewerbalnej w 
aktywności rekreacyjno-turystycznej. Bariery i utrudnienia w 
podejmowaniu aktywności rekreacyjno-turystycznej. 

Metodyka 
przedmiotów 
zawodowych 

60 

Istota współczesnej dydaktyki kształcenia zawodowego i teoria 
metodyki nauczania przedmiotów zawodowych. Struktura lekcji 
teoretycznych i zajęć praktycznych. Konstruowanie programów 
kształcenia i planowanie pracy dydaktycznej w procesie kształcenia 
zawodowego. Wdrażanie aktywizujących metod nauczania. Tworzenie 
własnych środków dydaktycznych. Formy organizacyjne procesu 
kształcenia zawodowego. Przygotowanie się nauczyciela zawodu do 
lekcji. Podręczniki i ich funkcje w kształceniu zawodowym. 
Techniczne środki dydaktyczne w kształceniu zawodowym. Funkcje 
oceny szkolnej i tworzenie przedmiotowego systemu oceniania. 
Kontrola i ocenianie osiągnięć uczniów. Tworzenie własnych 
instrumentów kontroli. Nauczenie efektywne i organizacja działań 
zapewniających ład i dyscyplinę na lekcji. Innowacyjność w metodyce 
kształcenia zawodowego.  

Obsługa klienta 8 

Obsługa klienta w ujęciu psychologicznym  oraz teoretycznym.  
Zasady gościnności jako podstawowy element obsługi. Typologia 
klientów. Modele zachowania konsumentów indywidualne podejście 
do sprzedaży. Systemy profesjonalnej obsługi klienta (klient 
wewnętrzny, klient zewnętrzny). Istota komunikacji. Komunikacja 
niewerbalna, werbalna. Strategie zachowań w bezpośrednim 
kontakcie z klientem. Trudny klient,  profesjonalny pracownik – 
sposoby rozwiazywania konfliktów. Wartość obsługi klienta, 
kierowanie procesem obsługi klienta. Skuteczny model sprzedaży 
usług.  Etykieta w biznesie. 

Rola pilota i 
przewodnika w 
realizacji imprezy 
turystycznej 

8 

Przepisy prawa dotyczące pilotażu wycieczek i przewodnictwa 
turystycznego. Sylwetka zawodowa pilota wycieczek i przewodnika 
turystycznego, cechy osobowości i umiejętności pilota i przewodnika. 
Zadania pilota i przewodnika - różnice w wypełnianiu ich zadań. Prawa 
i obowiązki pilota wycieczek i przewodnika turystycznego. System 
szkolenia i nabywania uprawnień pilota wycieczek i przewodnika 
turystycznego. Rodzaje i klasy przewodników turystycznych. Etapy 
pracy pilota wycieczek, techniki pracy. Sytuacje nadzwyczajne w pracy 
pilota wycieczek. Praca z grupą turystyczną. Metodyka pracy 
przewodnika turystycznego - oprowadzania wycieczek miejskich, 
terenowych i autokarowych. 

Marketing usług  12 

Istota i rola marketingu w hotelarstwie, gastronomii i turystyce. 
Segmentacja rynków turystycznych. Struktura i charakterystyka 
produktu turystycznego. Podstawowe rodzaje strategii w gospodarce 
turystycznej. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej według 
koncepcji marketingowej. Czynniki kształtujące zachowania 
konsumentów na rynku usług turystycznych. Planowanie 
marketingowe w działalności podmiotów rynku usług turystycznych, 
biznes plan przedsiębiorstwa usługowego. Polityka promocji, 
dystrybucji i cen na rynku turystycznym. 

Zarządzanie 
jakością w 
usługach 

16 

Istota jakości w sferze usług - pojęcie, definicje, znaczenie w 
działalności firmy oraz elementy składowe i mierniki oceny. Czynniki 
decydujące o wzroście wymagań jakościowych na rynku usług. 
Jakość usług elementem konkurencyjności przedsiębiorstw. Działania 
marketingowo-zarządcze w przedsiębiorstwie usługowym - plan 
działania, misja, wizja, strategia oraz zasady zarządzania 
wykorzystywane w realizacji strategii firmy. Specyficzne cechy usług. 
Klasyfikacja i specyfikacja usług oraz cechy pracowników firmy w 
sferze usługowej (gastronomia, hotelarstwo, turystyka, obsługa ruchu 



turystycznego itp.). Normalizacja i certyfikacja w kształtowaniu 
jakości usług - istota, pojęcie, cel oraz znaczenie. Polityka 
projakościowa firmy usługowej - formułowanie polityki jakości, 
działania procesowe i systemowe. Kryteria oceny jakości produktu, 
przyczyny niskiej jakości usług oraz istota tworzenia kompleksowego 
produktu. Model PDCA w kształtowaniu zorientowanego na jakość 
personelu w przedsiębiorstwie usługowym. Model jakości 
cząstkowych - wymiary jakości. Systemy zarządzania jakością usług 
oraz Kompleksowe Zarządzanie Jakością (TQM) - etapy projektowania 
i wdrażania oraz funkcjonowanie i doskonalenie. Zasady oraz systemy 
zapewnienia i zarządzania jakością w usługach gastronomicznych 
(GMP/GHP i HACCP). 

Funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa 
turystycznego 

12 

Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku turystycznym: pojęcie 
przedsiębiorstwa turystycznego, podstawowe cele i funkcje 
działalności, typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych. Otoczenie 
naturalne, ekonomiczne, społeczno-demograficzne, technologiczne i  
instytucjonalne przedsiębiorstwa turystycznego. Oddziaływanie makro 
i mikrootoczenia na działalność przedsiębiorstwa turystycznego. 
Zasoby ludzkie, rzeczowe, finansowe i informacyjne przedsiębiorstwa 
turystycznego, ich wykorzystanie oraz realizacja procesu zarządzania. 
Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa turystycznego. Rodzaje 
strategii działania przedsiębiorstwa turystycznego i ich formułowanie. 
Ocena efektywności działania przedsiębiorstwa turystycznego. 

Praktyka 
zawodowa 60 

Praktyczne zapoznanie się z pracą w sektorze turystyki, hotelarstwa i 
gastronomii (obsługa klienta, doradztwo, odpowiednia organizacja 
pracy, przygotowanie ofert, produktów i usług, wykorzystanie narzędzi 
informatycznych w pracy, itp.). Obserwacja działalności 
przedsiębiorstw na rynku turystycznym oraz zapoznanie się ze 
specyfiką ich funkcjonowania. Realizacja praktyk zawodowych 
odbywa się w biurach podróży, hotelach, restauracjach, instytucjach 
samorządu terytorialnego, a także w innych instytucjach związanych z 
turystyką, hotelarstwem i gastronomią. 

RAZEM 294  
 


