
 

 

3 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik 
pomocniczy obsługi hotelowej (911205)1 

 
PKZ(T.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy 

obsługi hotelowej 

 

 Uczeń: 

1) identyfikuje obiekty hotelarskie (Rozdział 1); 

2) rozpoznaje zespoły funkcjonalne w różnych obiektach hotelarskich (Rozdział 4); 

3) rozróżnia pomieszczenia ogólnodostępne w obiektach hotelarskich (Rozdział 4);; 

4) rozpoznaje typy jednostek mieszkalnych(Rozdział 4);  

5) rozróżnia rodzaje usług hotelarskich (Rozdział 2); 

6) określa zadania i obowiązki pracownika pomocniczego obsługi hotelowej (Rozdział 4); 

7) posługuje się podstawowym zasobem leksykalnych środków językowych umożliwiających 

realizację typowych zadań zawodowych (Rozdział 3);. 

  

T.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie 

  

1. Wykonywanie prac pomocniczych w hotelowej części obiektu 

 

 Uczeń: 

1) rozróżnia elementy wyposażenia pomieszczeń części hotelowej obiektu (Rozdział 4); 

2) rozróżnia rodzaje prac porządkowych w części hotelowej obiektu (Rozdział 5); 

3) stosuje sprzęt, środki i narzędzia do utrzymania czystości i porządku w części hotelowej obiektu 

(Rozdział 5); 

4) utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostępnej obiektu (Rozdział 5);  

5) rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych (Rozdział 4); 

6) wykonuje czynności porządkowe w węźle higieniczno-sanitarnym z zastosowaniem środków 

czystości i środków dezynfekcyjnych (Rozdział 5); 

                                                           
1
 Podstawa programowa do zawodu technik hotelarstwa opracowana przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 
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7) przygotowuje jednostkę mieszkalną do przyjęcia gości (Rozdział 5); 

8) korzysta z hotelowych środków transportu wewnętrznego (Rozdział 4); 

9) obsługuje urządzenia stanowiące wyposażenie pralni hotelowej (Rozdział 6); 

10) dobiera środki ochrony indywidualnej do rodzaju prac porządkowych w jednostkach 

mieszkalnych i w części ogólnodostępnej obiektu (Rozdział 4,5);  

11) wykonuje prace pomocnicze związane z obsługą gości hotelowych (Rozdział 5); 

12) przestrzega zasad postępowania w sytuacjach nietypowych i niebezpiecznych (Rozdział 5). 

 

3. Wykonywanie prac pomocniczych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie 

  

Uczeń: 

1) rozpoznaje elementy otoczenia eksploatacyjnego obiektu świadczącego usługi hotelarskie 

(Rozdział 9); 

2) rozróżnia rodzaje prac porządkowych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi 

hotelarskie(Rozdział 9); 

3) stosuje ręczny i zmechanizowany sprzęt do prac porządkowych w otoczeniu obiektu 

świadczącego usługi hotelarskie(Rozdział 9); 

4) wykonuje prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w otoczeniu obiektu 

świadczącego usługi hotelarskie, na parkingu i drogach dojazdowych (Rozdział 9); 

5) stosuje metody, środki i sprzęt do pielęgnacji roślin (Rozdział 7); 

6) stosuje urządzenia, narzędzia i sprzęt do prac ogrodniczych (Rozdział 7); 

7) wykonuje czynności związane z pielęgnacją roślin i terenów zieleni (Rozdział 7); 

8) stosuje narzędzia i materiały do prac związanych z konserwacją sprzętu rekreacyjnego 

(Rozdział 9); 

9) wykonuje prace związane z konserwacją sprzętu rekreacyjnego (Rozdział 9);. 

 

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy (wybrane) 

  

Uczeń: 

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, 

ochroną środowiska i ergonomią (Rozdział 4); 
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2) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa                        

i higieny pracy (Rozdział 4); 

3) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań 

zawodowych (Rozdział 4); 

4) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące 

ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska (Rozdział 4 i 8); 

5) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach 

zagrożenia zdrowia i życia (Rozdział 4);. 
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