
CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 

 

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika obsługi turystycznej należą wszystkie czynności związane z fachową  

i kompleksową obsługą klienta turystycznego, ponadto prowadzenie prac związanych z planowaniem, organizacją i rozwojem, informacją  

i promocja turystyki w organach administracji rządowej, samorządowej oraz w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. 

Typowymi miejscami pracy technika obsługi turystycznej są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się organizacją i obsługą 

turystyki, przede wszystkim biura i agencje turystyczne, ośrodki informacji turystycznej. Technik obsługi turystycznej może być również 

zatrudniony w organach administracji rządowej i samorządowej zajmującymi się organizacją i promocją turystyki, a także w branżowych 

organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług 

turystycznych. 

 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 

 

Zawód technik organizacji reklamy jest zawodem szerokoprofilowym, wymagającym łączenia w sobie, między innymi, wiedzy ekonomicznej, 

plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej. 

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika organizacji reklamy należy m.in. pozyskiwanie klientów do współpracy  

z agencjami reklamowymi i mediami, definiowanie szczegółowego celu reklamy przedsiębiorstwa (klienta agencji reklamowej), dobieranie 

metody prowadzenia badań rynkowych i reklamowych oraz weryfikowanie i interpretowanie wyników tych badań, dobieranie środków 

 i nośników reklamy w zależności od celu (funkcji) reklamy oraz branży towarowej, stosowanie różnorodnych technik reklamowych, sprzętu  

i materiałów wykorzystywanych w reklamie, organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacja działalności wystawienniczej. 



Technik organizacji reklamy powinien docierać do odbiorców różnymi środkami reklamy, skutecznie oddziaływać na ich pozytywne postawy, 

emocje, przekonania. Dlatego w procesie dydaktycznym kładziemy nacisk na kształtowanie takich cech i postaw jak: komunikatywność, 

odpowiedzialność i systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, kształtowania prawidłowych stosunków 

interpersonalnych, łatwość nawiązywania kontaktów, stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej. 

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w miejscach pracy takich, jak: pełnoprofilowe i specjalistyczne agencje reklamowe, działy 

marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biura ogłoszeń środków masowego przekazu, działy promocji środków 

masowego przekazu, agencje scenariuszowe i studia graficzne, studia produkcyjne, agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii 

publicznej (public relations). 

 

TECHNIK LOGISTYK 

 

Planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku  

w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie  

z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich 

stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.  

Zadania zawodowe 

 - przygotowywanie ofert handlowych w zakresie świadczenia usług logistycznych, 

 - przygotowywanie procesu logistycznego, 

 - dokonywanie wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań, 

 - przyjmowanie i kompletowanie zamówienia usług logistycznych, 

 - dobieranie środków do załadunku i rozładunku towarów oraz środków transportu, 

 - dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych, 



 - obliczanie ilości miejsca do składowania towarów, 

 - przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne: kosztów transportu, 

magazynowania i usług logistycznych, 

 - sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych, 

 - prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi, 

 - analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych, 

 - organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu, 

 - organizowanie logistyki miejskiej, 

 - organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej, 

 - podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych, 

 - ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań, 

 - ustalanie nieprawidłowości w stanie i sposobie przechowywania zapasów w przedsiębiorstwie, 

 - organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 

 - kierowanie i organizowanie pracy zespołów ludzi w działalności logistycznej. 

TECHNIK MECHATRONIK 

Projektuje i wytwarza części i oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych; wykorzystuje 

nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę; 

opracowuje dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych; instaluje i obsługuje systemy sieciowe transmisji danych 

stosowanych w mechatronice; montuje i demontuje, uruchamia oraz wyłącza a także diagnozuje i naprawia urządzenia i systemy 

mechatroniczne.  



Zadania zawodowe  

- pozyskiwanie, ocenianie i tworzenie dokumentacji technicznej do urządzeń i układów mechatronicznych, 

- dobieranie elementów, podzespołów, zespołów, modułów, wskaźników i połączeń do urządzeń i systemów mechatronicznych, 

- przygotowywanie elementów, wskaźników, podzespołów i zespołów do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, 

- projektowanie i opracowywanie procesów technologicznych produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych, 

- testowanie elementów, modułów i podzespołów oraz obliczanie ich parametrów, 

- wykonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretowanie ich wyników, 

- instalowanie i testowanie oprogramowań sterujących, 

- kontrola prawidłowości pracy urządzeń i systemów, 

- instalowanie i uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych, 

- dozorowanie pracy urządzeń i systemów oraz ocena ich stanu technicznego, 

- montowanie i demontowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, 

- prowadzenie diagnostyki zapobiegawczej, wyszukiwanie błędów, usuwanie awarii w urządzeniach i systemach mechatronicznych,  

- przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznej i ruchowej, 

- sporządzanie protokołów z uszkodzeń i awarii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECHNIKUM 

 

Profil/ 

specjalność/ 

rozszerzenie 

Informacja o profilu/kierunku kształcenia 

 
Języki obce 

Punktowany 

przedmiot wskazany 

przez szkolną komisję 

rekrutacyjną 

TECHNIK 

OBSŁUGI 

TURYSTYCZNEJ 

NNOOWWYY  

KKIIEERRUUNNEEKK  !!!!!!  

Absolwent posiada uprawnienia do podjęcia pracy we wszelkiego rodzaju 

podmiotach gospodarczych zajmujących się organizacją i obsługą turystyki. 

Może być również zatrudniony w organach administracji rządowej i 

samorządowej, zajmujących się organizacją i promocją turystyki, a także w 

branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach. Absolwentów tego 

kierunku przygotowujemy również do prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych. 

Języki kontynuowane 

do wyboru 1 spośród:  

j. angielski, j. niemiecki 

Języki nauczane od podstaw 

do wyboru 1 spośród: 

j. angielski, j. niemiecki 

Geografia 

Informatyka  

Język obcy 

TECHNIK 

ORGANIZACJI 

REKLAMY 

Absolwent tego kierunku pozyskuje klientów do współpracy z agencjami 

reklamowymi i mediami, dobiera metody prowadzenia badań rynkowych i 

reklamowych oraz środków  i nośników reklamy, dostosowuje różnorodne 

technik reklamowe, organizuje działania promocyjne i wystawiennicze 

przedsiębiorstwa. 

Języki kontynuowane 

do wyboru 1 spośród: 

j. angielski, j. niemiecki 

Języki nauczane od podstaw 

do wyboru 1 spośród: 

j. angielski, j. niemiecki 

Geografia  

Informatyka 

Język obcy   

TECHNIK 

LOGISTYK  

Zadaniem logistyka jest planowanie, realizowanie i kontrolowanie efektywnego 

przepływu produktów, surowców, usług i informacji z punktu wytwarzania do 

miejsc ich konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. 

Języki kontynuowane 

do wyboru 1 spośród: 

j. angielski, j. niemiecki 

Języki nauczane od podstaw 

do wyboru 1 spośród: 

j. angielski, j. niemiecki,  

Geografia  

Informatyka 

Język obcy   

TECHNIK 

MECHATRONIK  

Projektuje i wytwarza części oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych  

z wykorzystaniem technik komputerowych. Ma możliwość podwyższenia 

kwalifikacji na wyższych uczelniach na kierunkach: mechatronika, automatyka 

i robotyka, mechanika i budowa maszyn. 

Języki kontynuowane 

do wyboru 1 spośród:  

j. angielski, j. niemiecki 

Języki nauczane od podstaw 

do wyboru 1 spośród: 

j. angielski, j. niemiecki 

Fizyka  

Informatyka 

Język obcy   

 

 

 

 

 



 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

 

Profil/ 

specjalność/ 

rozszerzenie 

Informacja o profilu/kierunku kształcenia 

 
Języki obce 

Punktowany 

przedmiot wskazany 

przez szkolną komisję 

rekrutacyjną 

 fryzjer 

 kucharz 

 mechanik pojazdów 

samochodowych 

 monter mechatronik 

 operator maszyn i 

urządzeń do 

przetwórstwa 

tworzyw sztucznych 

 oddział 

wielozawodowy   

Kształcenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa 3 lata i umożliwia 

uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin 

zawodowy potwierdza czy absolwent posiadł umiejętności określone  

w podstawie programowej danego zawodu. W szkole tworzone są klasy 

branżowe i wielozawodowe. Tworzenie klas branżowych uzależnione jest 

od naboru uczniów w danym zawodzie. Praktyka zawodowa odbywa się 

w wybranym przez ucznia zakładzie pracy, z którym podpisuje umowę 

o naukę zawodu.  

 

j. angielski lub  

j. niemiecki 
- 

 

 

SZKOŁA OFERUJE POMOC W ZNALEZIENIU PRAKTYK 
ZAWODOWYCH. 


