
Hotelarstwo 
 
Branża przyszłości 



 Turystyka jest "lokomotywą" gospodarki wielu krajów, 
dziedziną przynoszącą ogromne dochody  

i dającą zatrudnienie milionom ludzi. 

 Mimo powtarzających się kryzysów, hotelarstwo, 
turystyka, gastronomia to dziedziny zdecydowanie 

dobrze rokujące na przyszłość. 



       

        Hotelarstwo to wyjątkowa branża z setkami lat 
tradycji. W zawodzie hotelarza poznajemy nowych ludzi, 

ciągle się coś dzieje i najważniejsze – staramy się 
stworzyć dla swych Gości…   „dom poza domem”. 

 

                                         



Technikum Hotelarstwa 
 

KWALIFIKACJE: 
 

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie: 
 utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie hotelarskim 

 przygotowywanie i podawanie śniadań 

 organizowanie usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi 

hotelarskie. 

 
  HGT.06. Realizacja usług w recepcji: 
   rezerwacja usług hotelarskich 

   obsługa gości w recepcji 

 
  

 
 

 

 



 
 

Podczas realizacji programu 
młodzież realizuje 8 tyg. 

praktykę w kraju i za granicą 
(dotychczas Grecja, Włochy, 

Wielka Brytania) 

Nauka języków obcych 
odbywa się na poziomie 

rozszerzonym 
 

W ramach programu Modernizacja 
Kształcenia Zawodowego w Małopolsce 
hotelarze mogą uczestniczyć za darmo w 
wielu branżowych kursach, np.: 
• Kelnerskim 
• Barmańskim 
• Baristycznym 
• Obsługi programu recepcyjnego Chart 
• Obsługi kas fiskalnych i innych 



 
 

Hotelarze uczestniczą każdego roku w bardzo 
interesujących wizytach zawodoznawczych. Byliśmy 
w wielu ciekawych hotelach:  
 hotel Gołębiewski*****  w Karpaczu oraz Wiśle,  
 hotel Arłamów**** w Arłamowie,  
 hotel Dr Irena Eris***** w Polanicy Zdroju oraz 

Krynicy Zdroju,  
 hotel Czarny Potok **** w Czarnym Potoku  
 Hotel Aquarius***** w Kołobrzegu i wielu innych 



Absolwenci-dalsza kariera zawodowa 

* Absolwenci tego kierunku  są profesjonalnie przygotowani  
do pracy w  firmach hotelarsko-turystycznych, jak również do 
samodzielnego prowadzenia tego typu działalności. Ponadto 

dzięki zajęciom praktycznym z zakresu żywienia i usług 
gastronomicznych  nie są im obce tajniki obsługi 

kelnersko-gastronomicznej.  
 

* Interesujące przedmioty zawodowe, praktyki w hotelach  
i restauracjach, staże zawodowe, kursy branżowe  oraz 

ciekawe wycieczki dydaktyczne zapewniają fachowe 
przygotowanie do pracy na różnych stanowiskach w branży 

HoReCa (hotelarsko –gastronomiczno - turystycznej). Atutem 
kierunku jest nauka języka obcego zawodowego, co podnosi 

szanse absolwentów na znalezienie pracy zarówno w kraju jak 
i zagranicą. 

 
* Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą kontynuować naukę 

na studiach z zakresu hotelarstwa, zarządzania, turystyki, 
gastronomii itp. 



Stanowiska pracy dla absolwentów hotelarstwa 

● Recepcjonista 

● Kierownik działu gastronomii 

● Specjalista do spraw rezerwacji 

● Concierge 

● Organizator turystyki 

● Pracownik biura podróży  

● Menadżer hotelu 

● Animator czasu wolnego 

● Koordynator obsługi pięter 

● Pracownik obsługi hotelu 

● Pokojówka 

● Pracownik obsługi śniadań 

● Kelner 

● Barman 

● Barista 

 

 

 

 

 



Cechy człowieka pożądane w pracy hotelarza ilustrują słowa 
Janusza Korczaka: 
 

„Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, 
nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą 

pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania swego 
wykształcenia, pomagać innym…” 



  Zdobądź zawód przyszłości 

 
Jeśli Polacy nauczą się uśmiechać, a na 
pytanie "co słychać?" zamiast narzekać 

zaczną odpowiadać "jest świetnie", 
przyszłość hotelarstwa, turystyki  
i gastronomii rysuje się naprawdę  

w różowych barwach. 


