
Errata do informatora 
 

Nazwa zawodu: technik obsługi turystycznej 
 
Rozdział: 2 ETAP PISEMNY EGZAMINU 

2.2. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań do części I 
 
str. 18  

jest powinno być 
2.1. Sporządzać dokumenty związane z 
organizowaniem i sprzedażą produktu 
turystycznego oraz kompleksową obsługą 
klienta, 
czyli: 
• (...); 
• sporządzać dokumenty związane ze 

sprzedażą produktu turystycznego oraz 
kompleksową obsługą klienta, np.: 
umowę sprzedaży, fakturę VAT, 
dokumenty komunikacyjne, voucher. 

2.1. Sporządzać dokumenty związane z 
organizowaniem i sprzedażą produktu 
turystycznego oraz kompleksową obsługą 
klienta, 
czyli: 
• (...); 
• sporządzać dokumenty związane ze 

sprzedażą produktu turystycznego oraz 
kompleksową obsługą klienta, np.: 
umowę o wycieczkę (imprezę)- warunki 
uczestnictwa, fakturę VAT, dokumenty 
komunikacyjne, voucher 

str. 20 
jest powinno być 

Przykładowe zadanie 14. 
Organem uprawnionym do kontrolowania 
przestrzegania wymagań kategoryzacyjnych 
ustalonych dla obiektów hotelarskich jest 
A. Polskie Zrzeszenie Hoteli. 
B. urząd województwa. 
C. Polska Izba Turystyki. 
D. Minister Gospodarki. 
 

Przykładowe zadanie 14. 
Organem uprawnionym do kontrolowania 
przestrzegania wymagań kategoryzacyjnych 
ustalonych dla obiektów hotelarskich jest 
A. Polskie Zrzeszenie Hoteli. 
B. Marszałek Województwa. 
C. Polska Izba Turystyki. 
D. Minister Gospodarki 

 
str.23  

jest powinno być 
3.3.Stosować przepisy prawa dotyczące 
prowadzenia działalności turystycznej. 
czyli: 
• (...); 
• stosować przepisy prawa dotyczące 

prowadzenia działalności turystycznej, 
np.: przepisy prawa dotyczące wydawania 
zezwoleń na prowadzenie działalności w 
zakresie organizowania imprez 
turystycznych, odpowiedzialności biura 
podróży wobec klientów z tytułu umowy 
o podróż, odpowiedzialności za mienie 
klienta, wydawania paszportu. 

 

3.3.Stosować przepisy prawa dotyczące 
prowadzenia działalności turystycznej. 
czyli: 
• (...); 
• stosować przepisy prawa dotyczące 

prowadzenia działalności turystycznej, 
np.: przepisy prawne dotyczące 
obowiązku wpisu podmiotu 
gospodarczego (biura podróży) 
prowadzącego działalność w zakresie 
organizowania imprez turystycznych do 
rejestru prowadzonego przez urząd 
marszałka województwa, 
odpowiedzialności biura podróży wobec 



 
 
 
 
Przykładowe zadanie 19. 
Kto wydaje zezwolenia na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie 
organizowania imprez turystycznych? 
A. Prezes Polskiej Izby Turystyki. 
B. Wojewoda. 
C. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
D. Minister. 

klientów z tytułu umowy o podróż, 
odpowiedzialności za mienie klienta, 
wydawania paszportu 

 
Przykładowe zadanie 19. 
Prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie organizowania imprez turystycznych 
wymaga 
A. uzyskania koncesji ministra gospodarki. 
B. wpisu do rejestru prowadzonego przez 

marszałka województwa. 
C. zgody ministra sportu i turystyki. 
D. zezwolenia wojewody. 

 
Rozdział 3.4. ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU 
str. 30. 

jest powinno być 
Etap praktyczny egzaminu trwa 180 minut. Etap praktyczny egzaminu trwa 240 minut. 
 
Rozdział 3.4. Przykład zadania praktycznego. 
str.36 

jest powinno być 
Czas na wykonanie zadania wynosi 180 
minut. 

Czas na wykonanie zadania wynosi 240 
minut. 

 


