
 

 

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ 

 

Obszary wiejskie stanowią, wg GUS, ponad 93% 

ogólnej powierzchni Polski i odgrywają dużą rolę  

w rozwoju turystyki ze względu na istotne zasoby 

turystyczne – przyrodnicze i kulturowe. Podstawowe 

segmenty turystyki na obszarach wiejskich stanowią: 

turystyka wypoczynkowa, turystyka krajoznawcza  

i turystyka specjalistyczna (aktywna). Obszary o walorach 

wypoczynkowych zajmują 55% powierzchni kraju. 

 Turystyka wiejska jest jedną z form turystyki 

zrównoważonej, w której zasadniczym motywem jest chęć 

pobytu w środowisku wiejskim z wszystkimi jego 

przejawami:  krajobraz, przyroda, architektura, tempo 

życia, codzienne zajęcia, świętowanie, itp.  

Na wyróżnienie zasługują następujące produkty 

turystyki wiejskiej: agroturystyka, ekoturystyka,  wiejska 

turystyka kulturowa, a także turystyka rowerowa, piesza  

i konna oraz usługi odnowy biologicznej, relaksacyjne oraz 

wypoczynkowe, mające na  celu  regenerację sił zarówno 

fizycznych jak i psychicznych, poprawę zdrowia  

i kondycji organizmu. 

Agroturystyka charakteryzuje się powiązaniem usług turystycznych z gospodarstwem rolnym.  

Z badań Instytutu Turystyki wynika, że turystyka wiejska ma największy popyt i największe szanse 

rozwoju na rynku krajowym. Rynek ten będzie także dominował w przyszłości. Podstawowe segmenty  

to wypoczynek rodzin i osób starszych oraz dzieci i młodzieży.  

 

Nauka trwa 4 lata i obejmuje 2 kwalifikacje z których uczeń po zdaniu egzaminu otrzyma świadectwo 

potwierdzające uzyskanie kwalifikacji z zakresu:  

 

TG.8  Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 

TG.9  Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Us%C5%82ugi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Relaks
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekreacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdrowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kondycja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizm


PRZEDMIOTY ZAWODOWE:  

 

 teoretyczne: 

 Działalność turystyczna na obszarach wiejskich  

 Język obcy w turystyce  

 Produkcja rolnicza 

 Usługi agroturystyczne 

 Obsługa turystyczna  

 praktyczne: 

 Prowadzenie produkcji rolniczej   

 Usługi żywieniowe  

 Usługi noclegowe  

 PRAKTYKI ZAWODOWE 

 

 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM  KIERUNKU: 

 

 planowania i organizowania pobytu turystom  na obszarach wiejskich, 

  organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, 

  prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub 

agroturystycznego, 

  analizy i planowania strategii rozwoju własnej działalności, 

 wypełniania podstawowych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

  pozyskiwania dopłaty z funduszy Unijnych. 

 

CO ZAPEWNIA SZKOŁA: 

 

 zajęcia praktyczne w pracowni gastronomicznej i hotelarskiej, 

 bezpłatny kurs „Animator turystyki” – każdy uczeń otrzyma certyfikat ukończenia kursu 

prowadzonego przez firmę zewnętrzną, 

 4 tygodniowe płatne staże u pracodawców  w czasie trwania nauki, 

 zajęcia i pokazy w zakładach pracy, 

 wycieczki przedmiotowe do zakładów gastronomicznych, gospodarstw agroturystycznych i hoteli, 

 wyjazdy na targi, 

 możliwość zakwaterowania w bursie, 

 bezpłatne bilety miesięczne na dojazd do szkoły na terenie powiatu człuchowskiego, 

 możliwość dofinansowania do prawa jazdy (50% kat. B i/lub T), 

 wszechstronny rozwój poprzez udział  w zajęciach pozalekcyjnych: sportowych (siatkówka, 

koszykówka), teatralnych i  muzycznych (mamy własny zespół muzyczny). 

 



ABSOLWENT MOŻE: 

 

 prowadzić własne gospodarstwo agroturystyczne, 

 organizować i prowadzić  działalność  turystyczną na obszarach wiejskich;  

 planować,  organizować i wykonywać prace w gospodarstwie rolnym; 

 organizować wypoczynek ekoturystyczny dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich z kraju 

i zagranicy, 

 ubiegać się o fundusze strukturalne UE, 

 obsługiwać klienta w gospodarstwie agroturystycznym., 

 może podjąć pracę w:  

 biurach i agencjach turystycznych, 

  hotelach i pensjonatach, 

  prywatnych domach letniskowych, 

  organach administracji samorządowej, 

  branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach, 

  gospodarstwie agroturystycznym.  

 

Dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej potwierdza 

posiadanie kwalifikacji rolniczych, co oznacza, że absolwent może prowadzić indywidualne 

gospodarstwo rolne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. 

 


