
LEKCJA ZAWODOZNAWCZA
TECHNIK HOTELARSTWA

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha 
Korfantego w Katowicach.



Do kogo skierowany jest kierunek?

■ Dla osób kochających podróże,

■ Nie lubiących monotonii, 

■ Dla zainteresowanych turystyką i 
gastronomią,

■ Dla chcących poprawić znajomość 
języków obcych,

■ Dla osób otwartych na kontakty z innymi,

■ Dla ludzi, którzy chcą zbierać 
doświadczenie dzięki organizowaniu 
praktyk międzynarodowych oraz 
uczęszczaniu na różnego rodzaju kursy.



Cechy idealnego 
kandydata:

■ Duża odporność na stres, 

■ Koncentracja, 

■ Dobra pamięć słuchowa i wzrokowa, 

■ Otwartość na ludzi i wyzwania, 

■ Komunikatywność,

■ Umiejętność pracy zespołowej, 

■ Kreatywność,

■ Radzenie sobie w kryzysowych sytuacjach, 

■ Życzliwość i pogodne usposobienie.



Czego nauczysz się na 
hotelarstwie?

■ Współpracować z ludźmi,

■ Życzliwości i otwartości, 

■ Poprawisz znajomość języków obcych,

■ Kultury osobistej, 

■ Obsługi gości na recepcji, w restauracji, 
biurach podróży,

■ Utrzymania czystości i porządku w obiekcie 
hotelarskim, 

■ Organizowania usług dodatkowych, 
wycieczek, podawania śniadań oraz innych 
dań.



W jakich zawodach 
możesz pracować po 
ukończeniu szkoły?
■ Recepcjonista, 

■ Steward, stewardessa, 

■ Przewodnik turystyczny, 

■ Kelner, barman,

■ Rezydent biura podróży, 

■ Inspektor piętra handlowego, 

■ Kierownik działów hotelowych,

■ Pracownik informacji turystycznej, 

■ Animator, 

■ Referent do spraw turystyki i rekreacji. 



Gdzie można 
jeszcze 
pracować?

■ W szeroko rozwiniętej branży hotelowej,

■ W obiektach noclegowych np. pensjonaty,

■ Działy turystyki i rekreacji w urzędzie miasta,

■ Biuro podróży, 

■ Własna działalność gospodarcza, 

■ Inne branże usługowe: pocztowe, bankowe, 
urzędowe, ubezpieczeniowe,

■ W branży marketingowej. 



Średnie zarobki technika hotelarza:

Zarobki zależą od stanowiska, doświadczenia, miejsca pracy oraz 
wykształcenia, więc kwoty mogą różnić się od podanych 

1. Średnie zarobki recepcjonisty: 3 400 zł

2. Menadżerowie w sławnych hotelach: ok. 10tyś, 

3. Kierownicy działów: od 3 tyś do 4 500 tyś 

4. Kelner/ barman: 2 500 zł

Najlepiej zarabia się w województwie mazowieckim. 

Średnie zarobki w hotelarstwie wynoszą od 4tyś. 



Co dalej po szkole?
■ Można od razu podjąć pracę zarobkową na stanowiskach związanych 

z hotelarstwem, turystyką, obsługą gości/klientów, gastronomią, 
marketingiem lub ekonomią. 

■ Z maturą „w ręku” możesz kontynuować naukę na studiach wyższych 
np. turystyka i rekreacja, marketing i zarządzanie oraz inne, 
niekoniecznie związane z hotelarstwem. 

■ Możesz kontynuować kształcenie w szkołach policealnych lub na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych (w tym przypadku nie musisz mieć 
matury).



Dlaczego nauka w naszej szkole?
■ Szkoła angażuje się w pomaganiu nam zdobywania nowych

doświadczeń poprzez organizowanie praktyk międzynarodowych
ERASMUS+ (Rimini-Włochy),

■ W szkole panuje przyjazna atmosfera,

■ Można rozwijać swoje umiejętności uczestnicząc w programie Mini
Przedsiębiorstwo, gdzie uczymy się prowadzić szkolną kawiarenkę
sklepik,

■ Bierzemy udział w dodatkowych kursach, np. barman junior, barman, 
baristy, sommeliera,

■ Angażujemy się w wolontariaty oraz akcje charytatywne,

■ Bierzemy udział w licznych wycieczkach przedmiotowych
i turystycznych,

■ Uczestniczymy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
(Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
o Turystyce, Potyczki Hotelarskie),

■ Dzięki jakości i wysokiemu poziomowi nauczania, nasza szkoła
zdobywa odznaczenia (złote i srebrne tarcze) w rankingu na
Najlepsze Technika w Polsce.



INTERESUJE CIĘ TURYSTYKA I WIĄŻESZ Z TYM PRZYSZŁOŚĆ ? 

ZAPRASZAMY DO ZSE W KATOWICACH !!!

SZKOŁA DAJE DUŻE PERSPEKTYWY NA ROZWÓJ ORAZ DALSZĄ PRZYSZŁOŚĆ.

PRZEKONAJ SIĘ SAM



http://www.zse-korfanty.katowice.pl/

https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-
Ekonomicznych-w-Katowicach-im-Wojciecha-Korfantego-123892564405440/

https://www.instagram.com/zse_katowice/

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
IM. W. KORFANTEGO
ul. RACIBORSKA 3
40-074 KATOWICE
TEL.: 32 251 68 01
E-MAIL: szkola@zse-korfanty.katowice.pl


