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Kształcimy zawodowo!
Największa oferta publikacji 
przygotowujących do pisemnej 
i praktycznej części egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie.
•	Oferta dla uczniów szkół zawodowych i techników, 

a także słuchaczy kursów zawodowych 
oraz uczestników wszelkich form kształcenia 
ustawicznego

•	Publikacje do 40 zawodów i 48 kwalifikacji   

•	Podręczniki z aprobatą MEN

•	Seria „Pracownie” – publikacje do praktycznej 
nauki zawodu

•	Repetytoria i testy egzaminacyjne 

•	Testy i zadania praktyczne do egzaminu 
zawodowego

•	Zeszyty ćwiczeń do nauki języków obcych 
zawodowych 

•	Publikacje zawierające wiadomości 
wspólne dla wszystkich zawodów 

•	Materiały metodyczne dla nauczycieli 
w Klubie Nauczyciela

  59  
nowości 

na rok szkolny 
2016 / 2017
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Drodzy Nauczyciele!
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
od lat aktywnie wspierają nauczycieli 
i uczniów szkół prowadzących kształcenie 
zawodowe. Od roku 2012 oddaliśmy 
w Państwa ręce ponad 200 nowych 
podręczników i programów nauczania. 
Część z tych publikacji to zakupione 
przez nas tytuły wydawnictwa REA.  
Na rok szkolny 2016/2017 proponujemy 
59 kolejnych publikacji opracowanych 
zgodnie z nową podstawą programową. 
Wszystkie nowe pozycje wraz 
z terminami ukazania się znajdą Państwo 
w naszym katalogu.

 

Co proponujemy?

•  Nowe podręczniki do takich zawodów, 
jak: piekarz, technik organizacji 
reklamy, technik mechatronik / monter 
mechatronik, technik elektronik / 
monter elektronik oraz operator 
obrabiarek skrawających.

•  Nowe serie podręczników poświęcone 
tematyce:

– bezpieczeństwa i higieny pracy 
w branżach: budowlanej, hotelarskiej, 
samochodowej, mechanicznej, 
fryzjersko-kosmetycznej, 
gastronomicznej oraz elektrycznej;

– podejmowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej w branżach: 
budowlanej, samochodowej, 
mechanicznej oraz elektronicznej, 
informatycznej i elektrycznej. 

•  Zeszyty ćwiczeń do nauki języka 
obcego zawodowego (angielskiego 
i niemieckiego) dla zawodu technik 
logistyk / spedytor.

•  Kolejne podręczniki do nauki  
zawodów: monter zabudowy  
i robót wykończeniowych 
w budownictwie,  
technik elektryk i technik mechanik.

•  Zestaw e-poradników metodycznych 
dla nauczycieli do nauki zawodów: 
piekarz, operator obrabiarek 
skrawających, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie, 
technik organizacji reklamy, technik 
mechatronik / monter mechatronik, 
technik elektronik / monter elektronik. 

•  Kontynuację cieszących się dużym 
zainteresowaniem serii:  
Pracownie (do praktycznej nauki 
zawodu), Repetytoria (pomoc 
w przygotowaniu do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie) oraz Testy i zadania 
egzaminacyjne (opracowane 
zgodnie z nową formułą egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie). 

Zachęcamy także do odwiedzenia naszej 
strony internetowej:  
http://www.wsip.pl/oferta/wydawnictwa-zawodowe/

Aby uzyskać dostęp do bezpłatnego 
programu nauczania i innych materiałów 
pomocnych w pracy nauczyciela, należy 
wejść na stronę internetową WSiP, 
zarejestrować się w serwisie uczę. pl 
i pozostawić swoje dane (m.in. imię 
i nazwisko, nauczane przedmioty, adres 
szkoły, numer telefonu, adres e-mail)  
– patrz: str. 148-152.

Zapraszamy do lektury naszego katalogu.

Z poważaniem

Artur Dzigański

Kierownik Zespołu Kształcenia Zawodowego
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 

Spółka Akcyjna 
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Jesteśmy do Twojej dyspozycji 

WYGODNY I SZYBKI DOSTĘP DO OFERTY PUBLIKACJI ZAWODOWYCH: 

•	 	wsip.pl	–	informacje	o	publikacjach	zawodowych	WSiP	

•	 	sklep.wsip.pl	–	aktualna	oferta	publikacji	zawodowych

•	 	infolinia	–	bezpośredni	kontakt	z	pracownikiem	wydawnictwa

•	 	pomoc konsultanta	zespołu	kształcenia	zawodowego

PRACOWNIK INFOLINII	

•	odpowie	na	pytania	

•	skontaktuje	z	konsultantem	

•	przekieruje	do	odpowiedniego		
pracownika	wydawnictwa	

INFOLINIA 801 220 555 

KONSULTANT ZESPOŁU  
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	

•	wyjaśni	wątpliwości

•	zaprezentuje	publikacje	

•	wskaże	najlepszą	ofertę

•	pomoże	w	wyborze		
podręczników
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•	informacja	o	wszystkich	publikacjach	zawodowych	WSiP,		
w	tym	o	nowościach	i	zapowiedziach

•	informacja	o	ofertach		
specjalnych

•	możliwość	obejrzenia		
fragmentów	podręczników

•	przekierowanie		
do	Klubu	Nauczyciela

•	zestawienie	podręczników		
do	starej	i	nowej	podstawy		
programowej

•	informacja	o	cenach	i	dostępności	publikacji	

•	informacja	o	rabatach	i	promocjach	

•	informacja	o	warunkach		
zakupu	i	dostawy

•	wygodny	i	prosty	sposób		
składania	zamówień	

•	możliwość	wyboru		
sposobu	płatności

•	bezpłatna	dostawa		
w	przypadku	zamówienia		
powyżej	70	zł	

sklep.wsip.pl



Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne polecają publikacje do nauki 
zawodów technik obsługi turystycznej oraz technik hotelarstwa, 
przygotowane zgodnie z nową podstawą programową. Uwzględniają 

one przedstawione poniżej efekty kształcenia oraz pozwalają na dobre 
przygotowanie się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 
przeprowadzonego wg nowej formuły (w ramach poszczególnych kwalifikacji). 

 
1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
•	 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)
•	 Kompetencje personalne i społeczne (KPS)
•	 Organizacja pracy małych zespołów (OMZ)
•	 Język obcy zawodowy (JOZ)
•	 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

2.  Efekty kształcenia wspólne dla zawodów branży  
turystyczno-hotelarskiej:
•	 PKZ (T.g), PKZ (T.f) – umiejętności stanowiące podstawę kształcenia w zawodach 

technik obsługi turystycznej oraz technik hotelarstwa

3.  Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach: 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 
KWALIFIKACJA T.13. PLANOWANIE I REALIZACJA IMPREZ I USŁUG 
TURYSTYCZNYCH 
•	 Część 1: Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych 
•	 Część 2: Rezerwacja imprez i usług turystycznych 
•	 Część 3: Realizacja imprez i usług turystycznych 

KWALIFIKACJA T.14. PROWADZENIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ  
ORAZ SPRZEDAŻ USŁUG TURYSTYCZNYCH 
•	 Część 1: Prowadzenie informacji turystycznej 
•	 Część 2: Prowadzenie sprzedaży usług i imprez turystycznych 
•	 Część 3: Rozliczanie imprez i usług turystycznych 

TECHNIK HOTELARSTWA 
KWALIFIKACJA T.11. PLANOWANIE I REALIZACJA USŁUG W RECEPCJI 
•	 Część 1: Rezerwacja usług hotelarskich 
•	 Część 2: Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających 

KWALIFIKACJA T.12. OBSŁUGA GOŚCI W OBIEKCIE ŚWIADCZĄCYM USŁUGI 
HOTELARSKIE 
•	 Część 1: Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych 
•	 Część 2: Przygotowywanie i podawanie śniadań 
•	 Część 3: Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi 

hotelarskie 

Każdy nauczyciel korzystający z publikacji WSiP do nauki zawodów technik obsługi 
turystycznej oraz technik hotelarstwa uzyska dostęp do bezpłatnego programu 
nauczania z poradnikiem metodycznym do kształcenia w tym zawodzie (wersja PDF 
dostępna w Klubie Nauczyciela pod adresem uczę.pl). Materiał ten opracowali autorzy 
i eksperci WSiP. Ma on pomóc nauczycielom w realizacji założeń nowej podstawy 
programowej. 

Branża  
turystyczno-hotelarska

uczę.pl infolinia: 801 220 555 5
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Maria Napiórkowska-Gzula,  
Barbara Steblik-Wlaźlak
PRACOWNIA OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ. TECHNIK OBSŁUGI 
TURYSTYCZNEJ. KWALIFIKACJA T.13. CZĘŚĆ 1. PRAKTYCZNA 
NAUKA ZAWODU

Publikacja do praktycznej nauki zawodu technik 
obsługi turystycznej omawiająca zagadnienia z zakresu 
kwalifikacji T.13 (Planowanie i realizacja imprez 
i usług turystycznych). Obejmuje tematy dotyczące 
obsługi turystycznej. Uczy wykorzystania w praktyce wiedzy 
z zakresu geografii turystycznej. Pozwala ćwiczyć umiejętności 
związane z tworzeniem programów imprez turystycznych, 
doborem właściwych usługodawców do ich realizacji. Publikacja 
do praktycznej nauki zawodu pomaga szlifować umiejętność 
obsługi różnych imprez 
turystycznych, w tym także 
właściwego prowadzenia 
dokumentacji związanej 
z nimi. Różnorodne ćwiczenia 
umożliwiają opanowanie 
materiału teoretycznego 
i wzbudzają zainteresowanie 
uczniów. Dzięki książce 
uczeń może zdobyć również 
kompetencje interpersonalne 
niezbędne w pracy technika 
obsługi turystycznej.

Pracownie – publikacje  
do praktycznej nauki zawodu

Maria Napiórkowska-Gzula,  
Barbara Steblik-Wlaźlak
PRACOWNIA OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ. TECHNIK OBSŁUGI 
TURYSTYCZNEJ. KWALIFIKACJA T.14. CZĘŚĆ 2. PRAKTYCZNA 
NAUKA ZAWODU

Publikacja do praktycznej nauki zawodu technik 
obsługi turystycznej omawiająca zagadnienia 
z zakresu kwalifikacji T.14 (Prowadzenie informacji 
turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych). 
Obejmuje tematy dotyczące prowadzenia sprzedaży imprez 
i usług turystycznych oraz rozliczania ich kosztów. Ćwiczy 
umiejętność sporządzania umów i dokumentów sprzedaży. 
Pozwala na szlifowanie praktycznego stosowania instrumentów 
marketingu w sprzedaży usług i imprez turystycznych. Sprawdza 
w praktyce wiedzę z zakresu 
dokumentacji rozliczania 
imprez turystycznych 
i prowadzenia księgowości. 
Różnorodne zadania budzą 
pasję poznawczą ucznia, 
uczą go odpowiedzialności 
i samodzielności.

KWALIFIKACJA T.13
161211
Termin wydania: II kwartał 2016

KWALIFIKACJA T.14 
161224
Termin wydania: III kwartał 2016

BRANŻA TURYSTYCZNO-HOTELARSKA

Nowość
Nowość
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Aldona Kleszczewska
PRACOWNIA HOTELARSKA. DZIAŁALNOŚĆ RECEPCJI. 
TECHNIK HOTELARSTWA. KWALIFIKACJA T.11. PRAKTYCZNA 
NAUKA ZAWODU

Publikacja przeznaczona do kształcenia  
praktycznego w zawodzie technik hotelarstwa, 
realizująca treści z zakresu kwalifikacji T.11 
(Planowanie i realizacja usług w recepcji), 
do wykorzystania podczas zajęć w pracowniach. Sprawdza 
umiejętności związane z przestrzeganiem procedur 
dotyczących obsługi gości w recepcji, sporządzaniem 
dokumentacji, przyjmowaniem płatności w różnych formach, 
oferowaniem usług dodatkowych i udzielaniem informacji 
turystycznej. Autorka publikacji kładzie również nacisk 
na sprawdzenie wiedzy 
dotyczącej dobierania 
oferty hotelowej zgodnie 
z potrzebami gości, 
rezerwacji usług dla gości 
indywidualnych i grup oraz 
kompletowania wyposażenia 
recepcji. Po każdym 
rozdziale zamieszczono karty 
pracy zawierające zadania 
praktyczne do samodzielnego 
wykonania.

 

Bożena Granecka-Wrzosek, Witold Drogoń
PRACOWNIA HOTELARSKA. TECHNIK HOTELARSTWA. 
KWALIFIKACJA T.12. PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU 

Publikacja przeznaczona do kształcenia praktycznego w zawodzie 
technik hotelarstwa, realizująca treści z zakresu kwalifikacji T.12 
(Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie), 
do wykorzystania podczas zajęć w pracowniach. Sprawdza 
umiejętności związane ze stosowaniem sprzętu i technik sprzątania 
jednostek mieszkalnych, zasad uzupełniania wyposażenia jednostek 
mieszkalnych oraz procedur utrzymania czystości w obiekcie 
świadczącym usługi hotelarskie. Inne poruszane tu zagadnienia 
dotyczą zasad i form przyjmowania zleceń na usługi dodatkowe 
oraz ich projektowania, a także przygotowywania jadłospisu zgodnie 
z obowiązującymi normami i dostosowanego do potrzeb gości, 
nakrywania i bielizny stołowej 
do posiłku, przygotowania 
różnych rodzajów śniadań 
hotelowych i podawania 
śniadań do pokojów. 
Po każdym rozdziale 
zamieszczono karty 
pracy zawierające zadania 
praktyczne do samodzielnego 
wykonania.

KWALIFIKACJA T.11
161431
Termin wydania: III kwartał 2016

KWALIFIKACJA T.12
161213
W sprzedaży

PRACOWNIE – PUBLIKACJE DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Nowość
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Testy i zadania praktyczne 
Egzamin zawodowy

Maria Napiórkowska-Gzula,  
Barbara Steblik-Wlaźlak
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ. KWALIFIKACJA T.14. 
PROWADZENIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ORAZ SPRZEDAŻ 
USŁUG TURYSTYCZNYCH

Publikacja przygotowuje do egzaminu z zakresu kwalifikacji T.14 
(Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług 
turystycznych). Zawiera pięć zestawów egzaminacyjnych. 
W każdym z nich znajduje się test obejmujący 40 pytań 
jednokrotnego wyboru i jedno zadanie praktyczne. Publikacja 
zawiera klucz odpowiedzi, rozwiązania do zadań 
praktycznych, a także 
zasady przeprowadzania 
nowego egzaminu 
zawodowego, informację 
o wymaganiach, które 
według nowej podstawy 
programowej musi spełniać 
kandydat na technika 
obsługi turystycznej. 

Andrzej Rudziński
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK HOTELARSTWA. KWALIFIKACJA T.12. OBSŁUGA 
GOŚCI W OBIEKCIE ŚWIADCZĄCYM USŁUGI HOTELARSKIE

Publikacja zawiera 5 zestawów testowych przygotowujących 
do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację T.12 
(Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie) 
w zawodzie technik hotelarstwa. Każdy zestaw  
składa się z 40 zadań testowych 
i zadania praktycznego. 
Zadania sprawdzają wiedzę 
i umiejętności z zakresu 
zdawanej kwalifikacji. 
Do każdego zadania 
praktycznego dołączono 
propozycję rozwiązania oraz 
wzory dokumentów, które 
są podstawą oceny w trakcie 
praktycznej części egzaminu.

Barbara Steblik-Wlaźlak,  
Maria Napiórkowska-Gzula
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ. KWALIFIKACJA T.13. 
PLANOWANIE I REALIZACJA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH

Publikacja przygotowuje do egzaminu z zakresu 
kwalifikacji T.13. (Planowanie i realizacja imprez i usług 
turystycznych). Zawiera 5 testów egzaminacyjnych. Każdy 
test składa się z 40 zadań. Do zadań praktycznych dołączono 
przykładowe rozwiązania ze wskazówkami metodycznymi 
dla ucznia. Zadania przygotowano zgodnie ze standardami  
wymagań egzaminacyjnych 
oraz obecną strukturą 
egzaminu z kwalifikacji. 
Na końcu zamieszczono 
klucz odpowiedzi.   

Andrzej Rudziński
TESTY I ZADANIA PRAKTYCZNE. EGZAMIN ZAWODOWY. 
TECHNIK HOTELARSTWA. KWALIFIKACJA T.11. PLANOWANIE 
I REALIZACJA USŁUG W RECEPCJI

Publikacja zawiera 5 zestawów testowych przygotowujących 
do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację T.11 
(Planowanie i realizacja usług w recepcji) w zawodzie technik 
hotelarstwa. Każdy zestaw 
składa się z 40 zadań testowych 
i zadania praktycznego 
z propozycją jego rozwiązania. 
Zadania sprawdzają 
wiedzę i umiejętności 
z zakresu zdawanej kwalifikacji. 
Przygotowano je zgodnie 
ze standardami wymagań 
egzaminacyjnych. Na końcu 
publikacji zamieszczono klucz 
odpowiedzi. 

KWALIFIKACJA T.14
165334
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.12 
165339
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.13
165319
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.11
165312
W sprzedaży

BRANŻA TURYSTYCZNO-HOTELARSKA
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Efekty kształcenia  
wspólne dla zawodów 
branży hotelarskiej

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW BRANŻY HOTELARSKIEJ

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podręcznik realizujący efekty kształcenia wspólne dla 
wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i 
prowadzenie działalności gospodarczej), KPS (Kompetencje 
personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych 
zespołów). Prezentuje wiedzę na temat planowania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, objaśnia zasady 
funkcjonowania gospodarki rynkowej, omawia przepisy prawa 
dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.

161227
Termin wydania: II kwartał 2016

158501
W sprzedaży

Janusz Cichy 
BHP W BRANŻY HOTELARSKIEJ

Podręcznik realizujący efekty kształcenia wspólne 
dla wszystkich zawodów branży hotelarskiej z zakresu BHP 
(Bezpieczeństwo i higiena pracy). Omówiono w nim zasady 
ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie hotelarskim, 
kwestie odnoszące się do ergonomii pracy, podstawowe 
przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy, źródła i czynniki 
szkodliwe w środowisku pracy oraz środki ochrony niezbędne 
do wykonywania zadań zawodowych.

 

Nowość
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Technik obsługi turystycznej 

Mariola Milewska, Marek Lawin
REZERWACJA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH

Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej, 
realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.13 
(Rezerwacja imprez i usług turystycznych). Uczy umiejętności 
dobierania usługodawców do realizacji imprez i usług 
turystycznych, zamawiania i realizacji usług online oraz 
korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych. 
Do podręcznika dołączona jest płyta z programem symulującym 
działanie biura podróży. 

  

Włodzimierz Banasik, Hanna Borne-Januła
PLANOWANIE I KALKULACJA KOSZTÓW IMPREZ 
TURYSTYCZNYCH 

Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej, 
realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji 
T.13 (Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług 
turystycznych). Uczy umiejętności dobierania usług 
turystycznych do potrzeb klientów oraz opracowywania 
programów imprez turystycznych, ustalania ich cen 
i sporządzania odpowiedniej dokumentacji. 

KWALIFIKACJA T.13.2
152401
Nr dop. 77/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.13.1
152403
Nr dop. 76/2013
W sprzedaży

BRANŻA TURYSTYCZNO-HOTELARSKA
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TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Zygmunt Kruczek
INFORMACJA TURYSTYCZNA. CZĘŚĆ 1.  
GEOGRAFIA TURYSTYCZNA

Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej, 
realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.14 
(Prowadzenie informacji turystycznej). Uczy korzystania 
ze źródeł informacji geograficznej i udzielania informacji 
dotyczących walorów turystycznych regionów 
oraz zagospodarowania turystycznego. Wiadomości 
teoretyczne uzupełniono dużą liczbą atrakcyjnych ilustracji. 

 

Mariola Milewska, Marek Lawin 
SPRZEDAŻ IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH. CZĘŚĆ 1. 
OBSŁUGA INFORMATYCZNA + CD-ROM

Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej, 
realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.14 
(Prowadzenie sprzedaży imprez i usług turystycznych). 
Uczy umiejętności potrzebnych do używania komputerowych 
systemów rezerwacji usług i imprez turystycznych oraz 
rejestracji ich sprzedaży (formy sprzedaży i płatności, 
dokumentacja finansowa, umowy itp.). Do podręcznika 
jest dołączona płyta zawierająca komputerowe programy 
symulacyjne do obsługi klienta. To umożliwia praktyczną naukę 
zawodu. 

Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek 
SPRZEDAŻ IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH. CZĘŚĆ 2. 
MARKETING

Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej, 
realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.14 
(Prowadzenie sprzedaży imprez i usług turystycznych). 
Uczy umiejętności potrzebnych do stosowania różnych 
instrumentów marketingu w sprzedaży usług i imprez 
turystycznych. Wiedzę teoretyczną uzupełniono licznymi 
przykładami wskazującymi sposoby jej zastosowania.

 

Zygmunt Kruczek
INFORMACJA TURYSTYCZNA. CZĘŚĆ 2. BAZY DANYCH 
I MATERIAŁY PROMOCYJNE 

Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej, 
realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.14 
(Prowadzenie informacji turystycznej). Uczy umiejętności 
potrzebnych do tworzenia i aktualizowania baz danych 
informacji turystycznej, opracowywania materiałów 
promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych.

 

KWALIFIKACJA T.14
15240D
Nr dop. 78/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.14.2
152402
Nr dop. 79/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.14.1
152405
Nr dop. 71/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.14.1
152408
Nr dop. 72/2013
W sprzedaży
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BRANŻA TURYSTYCZNO-HOTELARSKA

JĘZYK OBCY ZAWODOWY

161202
W sprzedaży

161201
W sprzedaży

Magdalena Samulczyk- 
-Wolska 
JĘZYK ANGIELSKI 
ZAWODOWY W BRANŻY 
TURYSTYCZNO- 
-HOTELARSKIEJ

Patryk Chomicki
JĘZYK NIEMIECKI 
ZAWODOWY W BRANŻY 
TURYSTYCZNO- 
-HOTELARSKIEJ

Zeszyty ćwiczeń do nauki języka zawodowego (angielskiego 
i niemieckiego) w branży turystyczno-hotelarskiej obejmują 
następujące tematy: biuro podróży, formy turystyki, atrakcje 
turystyczne Polski, kraje i narodowości, rozmowy na dworcu, 
na lotnisku, wypożyczenie samochodu, organizacja imprez 
turystycznych, rodzaje usług i obiektów hotelowych, wyposażenie 
hoteli, rezerwacja, obsługa recepcji, usługi hotelowe i żywieniowe, 
przepisy BHP oraz zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa 
kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy). 

152406
W sprzedaży

Grażyna Leszka 
PODSTAWY TURYSTYKI

Podręcznik realizujący treści stanowiące podstawę kształcenia 
w zawodzie technik obsługi turystycznej. Omówiono w nim 
formy, kategorie i rodzaje turystyki, metody badań ruchu 
turystycznego, scharakteryzowano różne formy turystyki 
i produktów turystycznych, zadania biur podróży  
oraz pośredników, organizatorów, agentów i placówek 
informacji turystycznej, a także zasady funkcjonowania bazy 
noclegowej i gastronomicznej. 
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TECHNIK HOTELARSTWA

Technik hotelarstwa
Witold Drogoń
REZERWACJA USŁUG HOTELARSKICH

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, 
realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.11 
(Rezerwacja usług hotelarskich). Uczy dobierania oferty 
hotelowej zgodnie z potrzebami gości, rozróżniania zadań, 
kompletowania wyposażenia recepcji oraz rezerwacji usług 
dla gości indywidualnych i grup. Wiedzę teoretyczną wsparto 
licznymi przykładami, dokumentami, ćwiczeniami i ilustracjami 
wskazującymi sposoby jej praktycznego zastosowania. 

Witold Drogoń, Bożena Granecka-Wrzosek
ORGANIZACJA PRACY SŁUŻBY PIĘTER 

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, 
realizujący treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji T.12 
(Utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach 
mieszkalnych). Uczy rozróżniania stanowisk pracy w dziale 
służby pięter i rodzajów jednostek mieszkalnych, prac 
porządkowych, technik sprzątania oraz obsługiwania sprzętu 
i urządzeń do utrzymania czystości. Wiedzę teoretyczną 
wsparto licznymi przykładami, dokumentami, ćwiczeniami 
i ilustracjami wskazującymi sposoby jej praktycznego 
zastosowania. 

Bożena Granecka-Wrzosek
USŁUGI ŻYWIENIOWE W HOTELARSTWIE 

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, 
realizujący treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.12 
(Przygotowywanie i podawanie śniadań). Prezentuje 
wiedzę na temat przestrzegania zasad zdrowego żywienia, 
przechowywania żywności, niezbędnych surowców, bielizny 
i zastawy stołowej, sporządzania jadłospisów i rozróżniania 
śniadań hotelowych oraz sposobów ich podawania. Wiedzę 
teoretyczną wsparto licznymi przykładami, dokumentami, 
ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby jej 
praktycznego zastosowania. 

 

Witold Drogoń
OBSŁUGA GOŚCI W RECEPCJI

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, realizujący 
treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.11 (Obsługa gości 
przyjeżdżających i wyjeżdżających). Uczy przestrzegania 
procedur związanych z obsługą gości w recepcji, sporządzania 
związanej z nimi dokumentacji, przyjmowania płatności 
w różnych formach, oferowania usług dodatkowych 
oraz udzielania informacji turystycznej. Wiedzę teoretyczną 
wsparto licznymi przykładami, dokumentami, ćwiczeniami 
i ilustracjami wskazującymi 
sposoby jej praktycznego 
zastosowania. 

KWALIFIKACJA T.12.1
161209
Nr dop. 35/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.12.2
161205
Nr dop. 34/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.11.1
161204
Nr dop. 20/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.11.2
161210
Nr dop. 9/2013
W sprzedaży
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Mariola Milewska, Andrzej Stasiak 
OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE + CD-ROM

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, prezentujący 
wiedzę na temat stosowania programów komputerowych 
wspomagających pracę w branży hotelarskiej, obsługi urządzeń 
biurowych, rezerwacji oraz prowadzenia korespondencji 
związanej z funkcjonowaniem obiektu hotelarskiego. 
Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi przykładami, 
dokumentami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi 
sposoby jej praktycznego wykorzystania. Do podręcznika 
dołączono płytę z programem komputerowym umożliwiającym 
przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych. 

  

Jan Cetner
MARKETING W HOTELARSTWIE

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, prezentujący 
wiedzę na temat dobierania oferty hotelowej zgodnie 
z potrzebami gości, stosowania instrumentów promocji 
usług hotelarskich oraz planowania i podejmowania działań 
marketingowych. Poszerza informacje na temat zasad i narzędzi 
marketingu, technik analizy rynku usług hotelarskich oraz 
analizy konkurencji. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi 
przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami wskazującymi sposoby 
jej praktycznego zastosowania. 

 

161206
W sprzedaży

Witold Drogoń, Bożena Granecka-Wrzosek
PODSTAWY HOTELARSTWA I USŁUGI DODATKOWE 

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, realizujący 
treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji T.12 (Organizacja 
usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi 
hotelarskie). Prezentuje wiedzę na temat przyjmowania 
i realizacji zamówień usług dodatkowych, ich organizowania, 
sporządzania odpowiedniej dokumentacji, rozróżniania 
kategorii i form turystyki oraz klasyfikowania obiektów 
hotelarskich. Wiedzę teoretyczną wsparto licznymi 
przykładami, dokumentami, ćwiczeniami i ilustracjami 
wskazującymi sposoby 
jej praktycznego 
zastosowania. 

 

KWALIFIKACJA T.12.3
161203
Nr dop. 29/2013
W sprzedaży

16120G
W sprzedaży

BRANŻA TURYSTYCZNO-HOTELARSKA
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Barbara Cymańska-Garbowska,  
Barbara Steblik-Wlaźlak 
TURYSTYKA. TOM I. PODSTAWY TURYSTYKI 

Podręcznik uczy umiejętności stanowiących podstawę kształcenia w zawodzie technik 
obsługi turystycznej. Dzięki nim uczeń będzie rozróżniać produkty turystyczne, 
charakteryzować rodzaje turystyki, monitorować krajowy i zagraniczny ruch turystyczny, 
rozróżniać rodzaje usług turystycznych, charakteryzować rynek oraz podmioty 
gospodarcze świadczące usługi na rynku w tej branży. Podręcznik zawiera również 
efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów w zakresie PDG (Podejmowanie 
i prowadzenie działalności gospodarczej), dzięki którym uczeń będzie potrafił rozróżniać 
przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży oraz określać powiązania między 
nimi. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania i ćwiczenia o zróżnicowanym 
stopniu trudności, które ułatwią uczniom sprawdzenie wiedzy i zdobytych umiejętności.

165720
Nr dop. 15/2014
W sprzedaży

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Technik obsługi turystycznej

Renata Tylińska
TURYSTYKA. TOM III. MARKETING USŁUG TURYSTYCZNYCH 

Podręcznik uczy umiejętności w zakresie efektów kształcenia 
wspólnych dla wszystkich zawodów, w tym planowania 
i podejmowania działań marketingowych w prowadzonej 
działalności gospodarczej, oraz efektów kształcenia 
wspólnych dla zawodów w ramach kształcenia turystyczno-
-gastronomicznego. Uczeń uczy się rozróżniać produkty 
turystyczne, charakteryzować rynek usług turystycznych 
i przestrzegać zasad marketingu dotyczących turystyki. Znajdują 
się tu także treści dotyczące kwalifikacji T.14 (Prowadzenie 
informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych), 
w tym dotyczące opracowywania materiałów promocyjnych, 
informatorów i katalogów oraz stosowania instrumentów 
marketingu w sprzedaży usług i imprez turystycznych. 
W podręczniku 
zebrano najważniejsze 
wiadomości 
pozwalające poznać 
instrumenty i zasady 
marketingu.

Renata Tylińska, Maria Wajgner
TURYSTYKA. TOM II. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ W TURYSTYCE 

Podręcznik uczy umiejętności w zakresie podstaw prawnych oraz 
zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 
Zdobyta wiedza pozwoli uczniowi samodzielnie planować 
i prowadzić działalność gospodarczą w branży turystycznej 
(sporządzać umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, 
umowę agencyjną czy umowę przewozu). Uczeń pozna cechy 
umowy o świadczenie usług turystycznych, rozwiąże kazusy 
prawne, zapozna się z aktami prawnymi dotyczącymi świadczenia 
usług w turystyce. Podręcznik omawia zagadnienia dotyczące 
części kwalifikacji T.13 (Planowanie i realizacja imprez 
i usług turystycznych), w tym współpracę z usługodawcami 
w zakresie realizacji imprez i usług turystycznych, oraz T.14 
(Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż 
usług turystycznych), w tym stosowanie 
różnych form płatności 
podczas sprzedaży usług, 
prowadzenie ewidencji 
księgowej, przestrzeganie 
zasad rachunkowości. 
Publikacja jest dostosowana 
do wymagań egzaminu 
potwierdzającego  
kwalifikacje w zawodzie.

KWALIFIKACJA T.14
165714
Nr dop. 14/2014
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.13
KWALIFIKACJA T.14
165721
Nr dop. 16/2014
W sprzedaży

Publikacje nabyte od wydawnictwa REA w ofercie WSiP
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Barbara Steblik-Wlaźlak, Lilianna Rzepka
TURYSTYKA. TOM IV  
GEOGRAFIA TURYSTYCZNA. CZĘŚĆ 2

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik 
obsługi turystycznej. Przedstawia zagadnienia z zakresu 
kwalifikacji T.13 (Planowanie i realizacja imprez i usług 
turystycznych) i T.14 (Prowadzenie informacji turystycznej 
oraz sprzedaż usług turystycznych). Tematyka rozdziału 
pierwszego dotyczy walorów turystycznych ponad dwudziestu 
krajów europejskich. Rozdziały drugi i trzeci prezentują 
uwarunkowania przyrodnicze i gospodarcze rozwoju turystyki 
w Azji oraz w Afryce. Rozdziały czwarty i piąty omawiają 
walory turystyczne wybranych krajów kontynentów Ameryki 
Północnej, Środkowej i Południowej. Informacje na temat 
czynników sprzyjających rozwojowi turystyki w Australii, 
Oceanii oraz na Antarktyce zostały zamieszczone w rozdziałach 
szóstym i siódmym 
podręcznika. Rozdział ósmy 
dotyczy zagospodarowania 
turystycznego. Liczne 
kolorowe ilustracje 
oraz pytania i ćwiczenia 
pomagają uczniom lepiej 
zrozumieć i zapamiętać 
omawiane zagadnienia. 

Lilianna Rzepka, Barbara Steblik-Wlaźlak
TURYSTYKA. TOM IV. GEOGRAFIA TURYSTYCZNA. CZĘŚĆ 1

Podręcznik uczy umiejętności w zakresie kwalifikacji 
T.13 (Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług 
turystycznych) i T.14 (Prowadzenie informacji turystycznej 
oraz sprzedaż usług turystycznych). Omawia podstawy 
geografii turystycznej oraz jej miejsce w strukturze nauk 
geograficznych, systematyzuje i wyjaśnia podstawowe pojęcia, 
a także zasady korzystania z różnych źródeł informacji 
i weryfikowania danych geograficznych. Charakteryzuje 
walory turystyczne Polski w podziale na przyrodnicze 
i antropogeniczne oraz omawia poszczególne jednostki 
przestrzenne regionów turystycznych Polski. W procesie 
nauczania pomocne będą: układ treści, graficzne opracowanie 
podręcznika oraz pytania i ćwiczenia umieszczone na końcu 
poszczególnych rozdziałów. 

KWALIFIKACJA T.13
KWALIFIKACJA T.14
165719
Nr dop. 20/2015
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.13
KWALIFIKACJA T.14
165718
Nr dop. 17/2014
W sprzedaży
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Iwona Michniewicz, Maria Peć
TURYSTYKA. TOM V 
ORGANIZACJA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH. CZĘŚĆ 3

Podręcznik  przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik 
obsługi turystycznej. Przedstawia zagadnienia z zakresu 
kwalifikacji T.13 (Planowanie i realizacja imprez i usług 
turystycznych) i T.14 (Prowadzenie informacji turystycznej 
oraz sprzedaż usług turystycznych). Obejmuje tematy 
dotyczące pilotażu wycieczek, przewodnictwa turystycznego, 
grup turystycznych, zasad żywienia turystów, obsługi 
klienta podczas realizacji imprezy turystycznej, współpracy 
podmiotów turystycznych, dokumentacji realizacji imprez 
i usług turystycznych, sprzedaży usług i imprez turystycznych, 
rozliczeń imprez i usług turystycznych. Wiadomości 
wzbogacono ilustracjami, schematami, tabelami, co pozwala 
na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia.

Iwona Michniewicz, Maria Peć
TURYSTYKA. TOM V. ORGANIZACJA IMPREZ I USŁUG 
TURYSTYCZNYCH. CZĘŚĆ 2 

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik 
obsługi turystycznej. Prezentuje wiedzę i uczy umiejętności 
w zakresie kwalifikacji T.13 (Planowanie i realizacja imprez 
i usług turystycznych). Zawiera informacje dotyczące: profilaktyki 
podróży (szczepień, ubezpieczeń), czasu pracy i odpoczynku 
kierowców, zagrożeń występujących w trakcie podróży 
oraz podczas realizacji imprez, produktów i usług w biurze 
podróży (motywów podróżowania, pojęć i rodzaju usług, 
produktów i imprez turystycznych). Znajdują się w nim również 
informacje dotyczące programowania imprez i usług, etapów 
ich organizowania, turystyki kwalifikowanej oraz współpracy 
biura podróży z kontrahentami. Uczniowie znajdą tu informacje 
o kosztach imprez turystycznych i zasadach ich kalkulacji. Pomocne 
dla ucznia i nauczyciela pytania i ćwiczenia, 
pozwalające utrwalić 
zdobytą wiedzę i sprawdzić 
umiejętności, są zamieszczone 
na końcu każdego rozdziału. 
Dodatkowym atutem 
podręcznika jest wyróżnienie 
informacji istotnych lub 
nowości. Każdorazowo 
oznaczono je wyrazami: 
„UWAGA!”, „WAŻNE”.

Iwona Michniewicz, Maria Peć
TURYSTYKA. TOM V. ORGANIZACJA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH. 
CZĘŚĆ 1 

Podręcznik przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej. 
Prezentuje wiedzę i uczy umiejętności w zakresie kwalifikacji T.13 (Planowanie 
i realizacja imprez i usług turystycznych). Omawia zasady bezpieczeństwa 
i ochronę zdrowia w obsłudze turystycznej, prezentuje kategorie pracowników 
w branży turystycznej, zasady kultury i etyki zawodu, sposoby realizacji zadań, 
skutki podejmowanych działań, sposoby radzenia sobie ze stresem, umiejętności 
i kompetencje zawodowe, zasady negocjacji i współpracy w zespole. Przekazuje 
wiedzę na temat przedsiębiorstw organizujących i obsługujących ruch turystyczny 
(ich działalności organizacyjnej, ekonomicznej i marketingowej). Charakteryzuje 
różne rodzaje podmiotów gospodarczych na rynku usług turystycznych 
oraz pracę rezydenta biura turystycznego i animatora czasu wolnego. Materiał 
zaprezentowany w pierwszej części jest przede wszystkim wprowadzeniem 
do nauczania przedmiotu: organizacja imprez i usług turystycznych oraz 
podstaw turystyki. Z podręcznikiem są skorelowane dwa zeszyty ćwiczeń 
do wykorzystania w kształceniu zawodowym praktycznym podczas nauki 
przedmiotu obsługa turystyczna. Pomocne dla ucznia i nauczyciela pytania 
i ćwiczenia, pozwalające utrwalić zdobytą wiedzę i sprawdzić umiejętności, 
są zamieszczone na końcu każdego rozdziału.

KWALIFIKACJA T.13
165716
Nr dop. 19/2014
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.13
165715
Nr dop. 18/2014
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.13
KWALIFIKACJA T.14
165717
Nr dop. 18/2015
W sprzedaży



18 wsip.pl sklep.wsip.pl

Iwona Michniewicz, Maria Peć
OBSŁUGA TURYSTYCZNA. ZESZYT ĆWICZEŃ. CZĘŚĆ 1

Zbiór ćwiczeń do nauki w zawodzie technik obsługi turystycznej 
w zakresie przedmiotu obsługa turystyczna. Zawiera zadania 
i ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania. Obejmuje 
zagadnienia związane z BHP, działalnością biura turystycznego, 
przedsiębiorstwami zaangażowanymi w organizację i obsługę ruchu 
turystycznego, profilaktyką podróży, produktem w biurze podróży, 
programowaniem imprez i usług turystycznych oraz kalkulowaniem 
kosztów tych imprez i usług. 

Iwona Michniewicz, Maria Peć
OBSŁUGA TURYSTYCZNA. ZESZYT ĆWICZEŃ. CZĘŚĆ 2

Zbiór ćwiczeń przeznaczony do kształcenia praktycznego 
w zawodzie technik obsługi turystycznej w zakresie 
kwalifikacji T.13 (Planowanie i realizacja imprez i usług 
turystycznych) i T.14 (Prowadzenie informacji turystycznej 
oraz sprzedaż usług turystycznych). Obejmuje tematy 
dotyczące pilotażu wycieczek, przewodnictwa turystycznego, 
grup turystycznych, zasad żywienia turystów, obsługi klienta 
podczas realizacji imprezy turystycznej, współpracy podmiotów 
turystycznych, dokumentacji realizacji imprez i usług 
turystycznych, sprzedaży 
tych imprez i usług oraz 
ich rozliczania.

165722
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.14
165723
W sprzedaży

BRANŻA TURYSTYCZNO-HOTELARSKA
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TECHNIK HOTELARSTWA 

Technik hotelarstwa

Barbara Cymańska-Garbowska,  
Danuta Witrykus, Grzegorz Wolak
HOTELARSTWO. TOM II. ORGANIZACJA PRACY  
W HOTELARSTWIE. CZĘŚĆ 2 

Podręcznik  przeznaczony do kształcenia w zawodzie technik 
hotelarstwa. Przedstawia zagadnienia z zakresu kwalifikacji T.12 
(Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie). 
Obejmuje tematy dotyczące otoczenia obiektu hotelowego, 
pionów funkcjonalnych hotelu, organizacji działu służby 
pięter, jednostek mieszkalnych, organizacji i techniki pracy 
w dziale służby pięter, a także charakterystyki ofert oraz 
sprzedaży dodatkowych usług hotelarskich. 
Wiadomości wzbogacono 
licznymi ilustracjami, 
schematami, tabelami, 
co pozwala na osiągnięcie 
zakładanych efektów 
kształcenia.

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta 
Witrykus, Jadwiga Pietras, Grzegorz Wolak
HOTELARSTWO. TOM III. DZIAŁALNOŚĆ RECEPCJI. CZĘŚĆ 1 

Podręcznik do nowej podstawy programowej, przeznaczony 
do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa w zakresie 
kwalifikacji T.11 (Planowanie i realizacja usług w recepcji). 
Omawia zagadnienia dotyczące: schematu organizacyjnego 
hotelu, roli recepcji, bezpieczeństwa pracy w recepcji, etyki 
i kultury pracy, zasad komunikowania się z gośćmi, organizacji 
pracy służby parterowej oraz procedury obsługi gości przez 
pracowników służby parterowej. Wiadomości teoretyczne 
wsparto licznymi przykładami 
i ilustracjami. 

KWALIFIKACJA T.12
165706
Nr dop. 28/2015
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.11
165707
Nr dop. 75/2013
W sprzedaży

Adam Stefański
HOTELARSTWO. TOM I. MARKETING USŁUG HOTELARSKICH 

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, 
przedstawiający zagadnienia z zakresu kwalifikacji T.11 
(Planowanie i realizacja usług w recepcji). Wyjaśnia 
podstawowe pojęcia marketingu na przykładach zaczerpniętych 
z rynku usług hotelarskich. Przedstawia także metody 
prowadzenia badań satysfakcji gości i zasady tworzenia strategii 
marketingowych. Prezentowane materiały udostępnione 
przez hotele ułatwiają odniesienie omawianych treści 
do rzeczywistych warunków, w których 
działają przedsiębiorstwa 
hotelarskie. Na szczególną 
uwagę zasługuje załącznik 
z kompletnym planem 
strategii marketingowej 
jednego z hoteli. Liczne 
ćwiczenia umożliwiają 
sprawdzenie umiejętności 
zdobytych przez ucznia.

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta 
Witrykus, Jadwiga Pietras, Grzegorz Wolak
HOTELARSTWO. TOM II. ORGANIZACJA PRACY 
W HOTELARSTWIE. CZĘŚĆ 1. 

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, omawiający 
zagadnienia z zakresu kwalifikacji T.11 (Planowanie i realizacja usług 
w recepcji). Przedstawia dzieje hotelarstwa. Przybliża podstawowe 
zagadnienia z turystyki, a także turystyczną bazę noclegową 
w Polsce. Omawia standaryzację obiektów hotelarskich oraz polskie 
i międzynarodowe organizacje zrzeszające hotelarzy. Porusza też 
kwestie przystosowania obiektów hotelarskich 
do potrzeb obsługi gości 
niepełnosprawnych. Podręcznik 
obfituje w ciekawostki, które 
pozwolą poszerzyć wiedzę, 
wzbudzą zainteresowanie 
i zachęcą do samodzielnego 
poszukiwania informacji. 
Zawarty na końcu słowniczek 
z ważniejszymi pojęciami 
stanowi cenną pomoc 
w nauce.

KWALIFIKACJA T.11
165702
Nr dop. 42/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.11
165705
Nr dop. 20/2014
W sprzedaży
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BRANŻA TURYSTYCZNO-HOTELARSKA

Joanna Duda, Sebastian Krzywda
HOTELARSTWO. TOM IV. USŁUGI ŻYWIENIOWE 
W HOTELARSTWIE 

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, 
omawiający zagadnienia z zakresu kwalifikacji T.12 (Obsługa 
gościa w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie). 
Przedstawia wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą 
podstaw racjonalnego żywienia oraz zasad i regulaminów 
obowiązujących pracowników gastronomii. Przybliża także 
szczegółowo zagadnienia związane z obsługą gościa, w tym 
pracę na rozdzielni kelnerskiej, właściwe przygotowanie sali 
konsumenta, przyjmowanie i realizowanie zamówień. 
Liczne ilustracje i schematy pomagają 
w poprawnym zrozumieniu 
omawianych treści. 
Podręcznik podaje też 
praktyczne wskazówki, 
które mogą się przydać 
nie tylko w trakcie nauki, 
lecz także na początku 
drogi zawodowej. 

Barbara Cymańska-Garbowska, Danuta 
Witrykus, Jadwiga Pietras, Grzegorz Wolak
HOTELARSTWO. TOM III. DZIAŁALNOŚĆ RECEPCJI. CZĘŚĆ 2

Podręcznik do nowej podstawy programowej, przeznaczony 
do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa w zakresie 
kwalifikacji T.11 (Planowanie i realizacja usług w recepcji). 
Omawia zagadnienia dotyczące: struktury organizacyjnej 
recepcji, rezerwacji, procedur przyjęcia gości do hotelu, obsługi 
gości w trakcie pobytu oraz procedury wykwaterowania gości 
z hotelu (check-out). Wiadomości teoretyczne wsparto licznymi 
przykładami i ilustracjami. 

KWALIFIKACJA T.12
165701
Nr dop. 43/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.11
165708
Nr dop. 86/2013
W sprzedaży

Joanna Duda, Sebastian Krzywda
OBSŁUGA KONSUMENTA. ZESZYT ĆWICZEŃ 

Ćwiczenia do nauki zawodu technik hotelarstwa, 
omawiające treści z zakresu drugiej i trzeciej części 
kwalifikacji T.12 (Przygotowanie i podawanie śniadań, 
Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym 
usługi hotelarskie). Zawierają informacje uzupełniające 
podręcznik Usługi żywieniowe w hotelarstwie. Kładą nacisk 
na praktyczne wykorzystanie przez uczniów zdobytej wiedzy. 
Sprawdzają już nabyte umiejętności i uczą nowych. Dają 
cenne wskazówki dotyczące obsługi gości hotelowych. Wiele 
zagadnień, np. zasady nakrywania stołów, metody serwowania 
posiłków, wyjaśniają na licznych schematach i ilustracjach, 
co ułatwia zrozumienie treści i dalsze szlifowanie umiejętności.

KWALIFIKACJA T.12
165710
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.11
KWALIFIKACJA T.12
165709
Nr dop. 68/2013
W sprzedaży

Renata Tylińska, Maria Danuta Wajgner
HOTELARSTWO. TOM V. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI 
PRZEDSIĘBIORSTWA HOTELARSKIEGO

Podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa, 
omawiający zagadnienia z zakresu kwalifikacji T.11 (Planowanie 
i realizacji usług w recepcji) i T.12 (Obsługa gościa w obiekcie 
świadczącym usługi hotelarskie). Przybliża podstawowe 
pojęcia ekonomiczne, a następnie omawia najnowsze regulacje 
prawne dotyczące działalności gospodarczej, ze szczególnym 
naciskiem na przedsiębiorstwa hotelarskie. Wskazuje 
najważniejsze z punktu widzenia hotelarza akty prawne 
i wyjaśnia najczęściej spotykane pytania oraz wątpliwości. 
Zawiera wzory pism i istotne wyimki ustaw. Liczne pytania 
sprawdzające pozwalają ocenić stopień  
opanowania materiału. 
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TECHNIK HOTELARSTWA 

Aleksandra Lewandowska
TECHNIKI PRACY W HOTELARSTWIE. ZESZYT ĆWICZEŃ. 
CZĘŚĆ 1 

Ćwiczenia do nauki zawodu technik hotelarstwa, 
omawiające treści z zakresu kwalifikacji T.11 (Planowanie 
i realizacja usług w recepcji). Kształtują umiejętności dotyczące 
procedur obowiązujących w recepcji, rozpoznawania potrzeb 
gości oraz sporządzania dokumentacji. Prezentują liczne 
materiały źródłowe, które wymagają od uczniów samodzielnej 
pracy. Ćwiczenia pomagają opanować niezbędne wiadomości 
w teorii i w praktyce poprzez wykonywanie zadań zbliżonych 
do tych, z którymi uczniowie spotkają się na egzaminie 
zawodowym.

Aleksandra Lewandowska
TECHNIKI PRACY W HOTELARSTWIE. ZESZYT ĆWICZEŃ. 
CZĘŚĆ 2

Zbiór ćwiczeń przeznaczony do kształcenia 
praktycznego w zawodzie technik hotelarstwa, 
omawiający zagadnienia z zakresu kwalifikacji T.12 (Obsługa 
gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie). Obejmuje 
tematy dotyczące obsługi gości w obiekcie hotelarskim, 
sprzątania jednostek mieszkalnych, procedur związanych 
z właściwym funkcjonowaniem działu housekeepingu, obsługi 
gości hotelowych w zakresie tworzenia usług dodatkowych. 
Ćwiczenia pomagają opanować niezbędne wiadomości 
teoretyczne oraz praktyczne poprzez wykonywanie zadań 
zbliżonych do tych, z którymi uczniowie spotkają się 
na egzaminie zawodowym. Zadania 
i ćwiczenia uzupełniono 
licznymi kolorowymi 
rysunkami i zdjęciami.

KWALIFIKACJA T.11
165711
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.12
165712
W sprzedaży
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KWALIFIKACJA T.11 KWALIFIKACJA T.11
KWALIFIKACJA T.12
165703
Nr dop. 66/2013
W sprzedaży

KWALIFIKACJA T.12
165704
Nr dop. 67/2013
W sprzedaży

Joanna Dolińska-Romanowicz, Dorota Nowakowska
HOW CAN I HELP YOU? JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY 
W HOTELARSTWIE

Podręcznik do nauki języka angielskiego ukierunkowanego 
do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa w zakresie 
kwalifikacji T. 11 (Planowanie i realizacji usług w recepcji) i T.12 
(Obsługa gościa w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie). 
Przybliża słownictwo i zwroty potrzebne w różnych sytuacjach 
podczas pracy w hotelu. Prezentuje wzory pism i listów. 
Ilustracje i czytelne schematy pomagają zrozumieć i zapamiętać 
treści, a liczne ćwiczenia pozwalają szlifować znajomość języka 
angielskiego. Każda lekcja zawiera krótkie podsumowanie, 
co ułatwia powtórzenie 
materiału przed rozmową 
kwalifikacyjną o pracę. 

Beata Krzysztofik
WOBEI KANN ICH HELFEN? JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY 
W HOTELARSTWIE 

Podręcznik do nauki języka niemieckiego ukierunkowanego 
do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa w zakresie 
kwalifikacji T.11 (Planowanie i realizacja usług w recepcji) i T.12 
(Obsługa gościa w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie). 
Przygotowuje do posługiwania się językiem niemieckim podczas 
pracy w hotelu. Zawiera wzory pism, listów, opisów hoteli. 
Przybliża słownictwo i zwroty typowe dla branży hotelarskiej. 
Ilustracje i schematy pomagają utrwalić wiadomości. Układ 
lekcji jest tematyczny. Każda zaczyna się krótkim streszczeniem. 
Podręcznik przydatny 
do szybkiego powtórzenia 
materiału.

BRANŻA TURYSTYCZNO-HOTELARSKA

JĘZYK OBCY ZAWODOWY

OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE.  
ZESZYT ĆWICZEŃ

Ćwiczenia do nauki zawodu technik hotelarstwa. Omawiają 
zagadnienia dotyczące obsługi komputerowej w działalności 
hotelarskiej. Prezentują szczegółowe instrukcje korzystania 
ze specjalistycznych programów. Zrozumienie poruszanych 
zagadnień ułatwiają liczne zrzuty ekranowe. Ćwiczenia 
pomagają utrwalić zasady używania sprzętu biurowego 
i multimedialnego. Pokazują przykładowy obieg i archiwizację 
dokumentów cyfrowych w hotelu. Stanowią dzięki temu cenne 
źródło wiedzy dla ucznia, 
a także dla początkującego 
pracownika recepcji.

165713
W sprzedaży
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KLUB NAUCZYCIELA  
na uczę.pl 
MATERIAŁY METODYCZNE DOSTĘPNE NA UCZĘ.PL TO NOWOCZESNE  
NARZĘDZIE PRACY NAUCZYCIELA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH 
•	  Profesjonalizm – materiały metodyczne przygotowane przez doświadczonych  

autorów i najwyższej klasy ekspertów.
•	  Nowoczesność – dostęp do materiałów online, możliwość zapisania  

na swoim nośniku lub wydrukowania. 
•	  Wygoda – łatwy i szybki dostęp do materiałów gotowych do wykorzystania  

podczas lekcji. 

KATEGORIE ZASOBÓW
•	Dokumentacja

✔ rozkłady materiału
✔ programy nauczania
✔  przedmiotowe systemy oceniania
✔  akty prawne, m.in. podstawy programowe

•	Diagnostyka 
✔  próbne arkusze egzaminacyjne 

•	 Lekcje 
✔ scenariusze lekcji 
✔  materiały pomocnicze, w tym klucze odpowiedzi do zadań z podręczników

•	Ocenianie 
✔  klucze odpowiedzi do zeszytów ćwiczeń z języków obcych zawodowych
✔  informacje o wymogach branżowych egzaminów zawodowych 

KSZTAŁCIMY ZAWODOWO!

Klub Nauczyciela  

to dostęp do wysokiej 

jakości materiałów 

dydaktycznych  

pomocnych w pracy  

nauczyciela. 
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KLUB NAUCZYCIELA

Szybki  
i wygodny  
dostęp 
do materiałów 
metodycznych 
w Klubie 
Nauczyciela

Materiały dydaktyczne 
są dostępne  
online, można je 
także wydrukować 
i skopiować. 

Zasoby podzielono 
według branż, zawodów 
i kwalifikacji.

Materiały dydaktyczne 
uporządkowano 
według ich rodzaju. 

Zasoby Klubu są na 
bieżąco uzupełniane 
i aktualizowane. 

Układ materiałów 
metodycznych 
jest logiczny 
i przejrzysty. 
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KLUB NAUCZYCIELA

DOŁĄCZ DO KLUBU NAUCZYCIELA
ZASOBY KLUBU SĄ DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO NAUCZYCIELA PRZEDMIOTÓW 
ZAWODOWYCH, KORZYSTAJĄCEGO Z PODRĘCZNIKÓW WSIP, KTÓRY ZAŁOŻYŁ 
KONTO NA UCZĘ.PL. 
Jak założyć konto? 

1.  Nauczyciel rejestruje się na www.uczę.pl. W tym celu klika przycisk Dołącz do Klubu i wypełnia 
formularz rejestracyjny.

2. Nauczyciel otrzymuje e-mail z linkiem aktywacyjnym. Kliknięcie linku aktywuje konto. 

3.  W kolejnym e-mailu nauczyciel dostaje formularz, wypełnia go i odsyła do WSiP (skan na adres: 
newsletter@wsip.com.pl lub wydruk pocztą na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Dział Baz 
Danych, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa). 

4.  WSiP weryfikuje uprawnienia. Po pozytywnej weryfikacji nauczyciel otrzymuje dostęp do zasobów 
Klubu Nauczyciela. 

5.  Nauczyciel dostaje e-mail z informacją o aktywowaniu dostępu do zasobów Klubu Nauczyciela. Konto 
jest ważne bezterminowo, a dostęp do materiałów – przyznawany na dany rok szkolny.

6.  Nauczyciel, który ma już konto i chce zaktualizować dane (dodać informacje o nauczaniu 
nowego przedmiotu, korzystaniu z nowych podręczników itp.), wypełnia oświadczenie dostępne 
na stronie www.ucze.pl/centrum-pomocy/najczesciej-zadawane-pytania/ i odsyła skan na adres: 
newsletter@wsip.com.pl lub wydruk pocztą na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Dział Baz 
Danych, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa. 
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Zasoby Klubu Nauczyciela  
to cenna pomoc  
w codziennej pracy każdego zawodowca! 

Branża medyczno-społeczna 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy (kwalifikacja Z.13).

Branża ekonomiczna 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik handlowiec / sprzedawca, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik 
administracji, technik logistyk (kwalifikacje A.18, A.22, A.35, A.36, A.65, A.68, A.30, A.31, A.32). 

Nowość 
2016

   Materiały metodyczne dla nauczycieli zawodu technik organizacji reklamy  
(kwalifikacje A.26, A.27). Termin ukazania się: sierpień 2016 r.

Branża gastronomiczna 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, technik technologii żywności, 
cukiernik, kelner (kwalifikacje: T.6, T.15, T.4, T.9, T.10).

Nowość 
2016

   Materiały metodyczne dla nauczycieli zawodu piekarz (kwalifikacja T.3).  
Termin ukazania się: sierpień 2016 r.

Branża turystyczno-hotelarska 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej (kwalifikacje T.11, T.12, T.13, T.14).

Branża fryzjersko-kosmetyczna
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik usług fryzjerskich, fryzjer, technik usług kosmetycznych (kwalifikacje A.19, A.23,  
A.61, A.62). 

Branża elektroniczna, informatyczna i elektryczna 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektryk, elektryk, elektromechanik 
(kwalifikacje E.12, E.13, E.14, E.7, E.8, E.24).

Nowość 
2016

   Materiały metodyczne dla nauczycieli zawodów technik mechatronik / monter mechatronik 
(kwalifikacje E.3, E.18), technik elektronik / monter elektronik (kwalifikacja E.6). Termin ukazania 
się: sierpień 2016 r.
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Branża mechaniczna i samochodowa 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, 
mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik-monter maszyn i urzadzeń, 
ślusarz (kwalifikacje M.12, M.18, M.42, M.17, M.44, M.20).

Nowość 
2016

   Materiały metodyczne dla nauczycieli zawodów technik mechanik i operator obrabiarek 
skrawających (kwalifikacja M.19). Termin ukazania się: sierpień 2016 r.

Branża budowlana
Programy nauczania, scenariusze lekcji, plany wynikowe i inne materiały metodyczne dla nauczycieli 
zawodów technik budownictwa, betoniarz zbrojarz, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie (kwalifikacje: B.5, B.16, B.18, B.30).

Nowość 
2016

   Materiały metodyczne dla nauczycieli zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie (kwalifikacja B.6). Termin ukazania się: sierpień 2016 r.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów 
Programy nauczania, scenariusze lekcji, i inne materiały metodyczne do podręczników Prowadzenie 
działalności gospodarczej oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Spis ilustracji: 
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Absurdov/Shutterstock.com; 131 (mężczyźni) Christian Lagerek/Shutterstock.com; 135 (mężczyzna) Africa Studio/Shutterstock.com; 136 (dziewczyna) 
mrkornflakes/Shutterstock.com; 137 (kładzenie gładzi) Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com; 138 (zbrojenie) Vadim Ratnikov/Shutterstock.com; 139 
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Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna oświadczają, że podjęły starania mające 
na celu dotarcie do właścicieli i dysponentów praw autorskich wszystkich zamieszczonych utworów. 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, przytaczając w celach dydaktycznych utwory lub fragmenty, 
postępują zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim. Jednocześnie Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne oświadczają, że są jedynym podmiotem właściwym do kontaktu autorów tych 
utworów lub innych podmiotów uprawnionych w wypadkach, w których twórcy przysługuje prawo 
do wynagrodzenia.
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LP. NUMER NAZWA KWALIFIKACJI ZAWÓD BRANŻA

1 A.18 PROWADZENIE SPRZEDAŻY TECHNIK HANDLOWIEC / SPRZEDAWCA / 
TECHNIK KSIĘGARSTWA EKONOMICZNA 

2 A.22 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ TECHNIK HANDLOWIEC / SPRZEDAWCA / 
TECHNIK KSIĘGARSTWA EKONOMICZNA 

3 A.26 SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG REKLAMOWYCH TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY EKONOMICZNA 
4 A.27 ORGANIZACJA I PROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWYCH TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY EKONOMICZNA 

5 A.30
ORGANIZACJA I MONITOROWANIE PRZEPŁYWU ZASOBÓW 
I INFORMACJI W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI 
I MAGAZYNOWANIA 

TECHNIK LOGISTYK EKONOMICZNA 

6 A.31 ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI TECHNICZNYMI PODCZAS 
REALIZACJI PROCESÓW TRANSPORTOWYCH TECHNIK LOGISTYK EKONOMICZNA 

7 A.32 ORGANIZACJA I MONITOROWANIE PRZEPŁYWU ZASOBÓW 
I INFORMACJI W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH TECHNIK LOGISTYK EKONOMICZNA 

8 A. 35 PLANOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ORGANIZACJI TECHNIK EKONOMISTA EKONOMICZNA 

9 A.36 PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI TECHNIK EKONOMISTA / TECHNIK 
RACHUNKOWOŚCI EKONOMICZNA 

10 A.65 ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH TECHNIK RACHUNKOWOŚCI EKONOMICZNA 
11 A.68 OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI TECHNIK ADMINISTRACJI EKONOMICZNA 
12 A.19 WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH FRYZJER / TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA 
13 A.23 PROJEKTOWANIE FRYZUR TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA 
14 A.61 WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH TWARZY TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA 

15 A.62 WYKONYWANIE ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH CIAŁA, DŁONI 
I STÓP TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA 

16 B.5 MONTAŻ SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE BUDOWLANA 

17 B. 6 WYKONYWANIE ROBÓT MALARSKO-TAPECIARSKICH MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE BUDOWLANA 

18 B.16 WYKONYWANIE ROBÓT ZBROJARSKICH I BETONIARSKICH TECHNIK BUDOWNICTWA / BETONIARZ- 
-ZBROJARZ BUDOWLANA 

19 B.18 WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH TECHNIK BUDOWNICTWA / MURARZ- 
-TYNKARZ BUDOWLANA 

20 B.30 SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE 
DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ TECHNIK BUDOWNICTWA BUDOWLANA 

21 B.33 ORGANIZACJA I KONTROLOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH TECHNIK BUDOWNICTWA BUDOWLANA 

22 E.3 MONTAŻ URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH TECHNIK MECHATRONIK / MONTER 
MECHATRONIK

ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

23 E.6 WYKONYWANIE INSTALACJI URZĄDZEŃ ELKTRONICZNYCH TECHNIK ELEKTRONIK / MONTER 
ELEKTRONIK

ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

24 E.7 MONTAŻ I KONSERWACJA MASZYN I URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH 

TECHNIK ELEKTRYK / ELEKTRYK / 
ELEKTROMECHANIK

ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

25 E.8 MONTAŻ I KONSERWACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH TECHNIK ELEKTRYK / ELEKTRYK ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

26 E.12 MONTAŻ I EKSPLOATACJA KOMPUTERÓW OSOBISTYCH 
ORAZ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH TECHNIK INFORMATYK ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     

I ELEKTRYCZNA 

27 E.13 PROJEKTOWANIE LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH 
I ADMINISTROWANIE SIECIAMI

TECHNIK INFORMATYK / TECHNIK 
TELEINFORMATYK

ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

28 E.14 TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I BAZ DANYCH 
ORAZ ADMINISTROWANIE BAZAMI TECHNIK INFORMATYK ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     

I ELEKTRYCZNA 

29 E.18 EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH TECHNIK MECHATRONIK ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     
I ELEKTRYCZNA 

30 E.24 EKSPLOATACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH TECHNIK ELEKTRYK ELEKTRONICZNA, INFORMATYCZNA                                     

I ELEKTRYCZNA 

31 M.12
DIAGNOZOWANIE ORAZ NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH 
I ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / 
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH

MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

32 M.17 MONTAŻ I OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNIK MECHANIK / MECHANIK-MONTER 
MASZYN I URZĄDZEŃ MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

33 M.18 DIAGNOZOWANIE I NAPRAWA PODZESPOŁÓW I ZESPOŁÓW 
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / 
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

34 M.19 UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

35 M.20 WYKONYWANIE I NAPRAWA ELEMENTÓW MASZYN, 
URZĄDZEŃ I NARZĘDZI TECHNIK MECHANIK / ŚLUSARZ MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

36 M.42 ORGANIZACJA I PROWADZENIE PROCESU OBSŁUGI POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

37 M.44 ORGANIZOWANIE I NADZOROWANIE PROCESÓW PRODUKCJI 
MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNIK MECHANIK MECHANICZNO-SAMOCHODOWA 

38 T.3 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI / 
PIEKARZ GASTRONOMICZNA 

39 T.4 PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZYCH TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI / 
CUKIERNIK GASTRONOMICZNA 

40 T.6 SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH / KUCHARZ GASTRONOMICZNA 

41 T.9 OBSŁUGA KELNERSKA KELNER GASTRONOMICZNA 
42 T.10 ORGANIZOWANIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH KELNER GASTRONOMICZNA 

43 T.15 ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH GASTRONOMICZNA 

44 T.11 PLANOWANIE I REALIZACJA USŁUG W RECEPCJI TECHNIK HOTELARSTWA TURYSTYCZNO-HOTELARSKA 

45 T.12 OBSŁUGA GOŚCI W OBIEKCIE ŚWIADCZĄCYM USŁUGI 
HOTELARSKIE  TECHNIK HOTELARSTWA TURYSTYCZNO-HOTELARSKA 

46 T.13 PLANOWANIE I REALIZACJA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ TURYSTYCZNO-HOTELARSKA 

47 T.14 PROWADZENIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ORAZ SPRZEDAŻ 
USŁUG TURYSTYCZNYCH TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ TURYSTYCZNO-HOTELARSKA 

48 Z.13 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W ŚRODOWISKU PRACY TECHNIK BHP MEDYCZNO-SPOŁECZNA 

LISTA KWALIFIKACJI I ZAWODÓW W OFERCIE WSiP



Kształcimy zawodowo!

Największa oferta publikacji zawodowych w Polsce

•	 podręczniki z aprobatą MEN

•	  repetytoria i testy przygotowujące do egzaminów

•	  seria „Pracownie” do praktycznej nauki zawodu

•	 ćwiczenia do nauki języków obcych zawodowych

•	  dodatkowe materiały dla nauczycieli na uczę.pl

•	  wszystkie treści zgodne z nową podstawą programową

Skuteczne przygotowanie do nowych egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Wszystkie nasze publikacje można zamówić 
w księgarni internetowej sklep.wsip.pl
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