
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technik organizacji turystyki to profil dla osób ciekawych świata  

i tych, którzy marzą o zagranicznych podróżach.  

Prognozy Instytutu Turystyki, dotyczące ruchu turystycznego na 

świecie, wskazują na dynamiczny rozwój branży turystycznej, co 

skutkuje wzrostem popytu na usługi turystyczne, hotelarskie oraz te 

związane z organizacją czasu wolnego.  

Absolwenci kierunku technik organizacji turystyki mają więc 

ogromne możliwości zatrudnienia. 

Umiejętności, jakie 
zdobędzie uczeń: 

 

 opracowywanie programów oraz organizacji  
i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, 
targów; 

 planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług 

turystycznych; 

 korzystanie z programów komputerowych stosowanych do 

obsługi ruchu turystycznego; 

 planowanie tras podróży, dokonywanie rezerwacji w 

hotelach, oferowanie dodatkowych usług dla klientów; 

 planowania i organizowania czasu wolnego klientów; 

 stosowania metod przewodnictwa turystycznego oraz 

pilotażu wycieczek; 

 



 

 

 opracowywanie materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych; 

 prowadzenie sprzedaży i rozliczanie imprez turystycznych; 

 posługiwanie się językiem angielskim w branży turystycznej. 

Zajęcia dodatkowe 

Nauka zawodu odbywa się nie tylko w tematycznych pracowniach szkolnych, ale także podczas jednodniowych 

wycieczek do ośrodków informacji turystycznej, instytucji zajmujących się promocją turystyki oraz w ramach spacerów 

tematycznymi trasami turystycznymi Łodzi (szlak murali, szlak bajkowy, szlak przemysłowy itp.). 

Dodatkowe umiejętności uczniowie zdobywają podczas kilkudniowych zagranicznych wycieczek przedmiotowych 

(Włochy, Hiszpania, Chorwacja itd.), wyjazdów na targi turystyczne, a także w trakcie praktycznych zajęć  

z przewodnictwa. 

Praktyki zawodowe 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla 

nauczanego zwodu w wymiarze 8 tygodni (280 godzin). 

Uczniowie mają możliwość decydowania, w jakim obiekcie chcą odbywać praktyki. 

Uczniowie mogą odbywać zagraniczne staże w Hiszpanii w ramach programu Erasmus+. 

Możliwości zatrudnienia 

Biura podróży, agencje turystyczne, ośrodki informacji turystycznej; organy administracji samorządowej, zajmujące się 

organizacją i promocją turystyki; obiekty noclegowe (hotele, pensjonaty); biura organizatorów kongresów  

i konferencji; własna działalność gospodarcza w zakresie usług turystycznych.  

Stanowiska, na jakich 
może być zatrudniony 
absolwent technikum 
organizacji turystyki 

Specjalista do spraw turystyki, specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej, organizator imprez, 

organizator kongresów i konferencji, rezydent biura podróży, animator czasu wolnego, pilot wycieczek, pracownik 

informacji turystycznej. 


