
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot 

kod nr w 

planie 

studiów 

ECTS 

Organizacja pracy biurowej z ergonomią  TR/1/PK/OPB    32 2 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I o 

Rok/Semestr 3/6 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Stacjonarne 

Wykłady (15 godzin)  

Ćwiczenia (15 godzin),  

W tym:  

E-learning: 2 godziny wykładów   

                   2 godziny ćwiczeń 

Niestacjonarne 

Nie dotyczy  

Język wykładowy Polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykład  

Ćwiczenia  

E-learning  

Warsztaty  

Wymagania wstępne Wymagania formalne: 

Zarządzanie, Podstawy marketingu 

Poziom 4 

Założenia wstępne: 

Wiedza z obszaru zarządzania i marketingu 

Metody dydaktyczne Wykład z prezentacją multimedialną, filmy 

szkoleniowe  

Analiza tekstów z dyskusją  

Praca w grupach – zadania  

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 
Sposób zaliczenia  

Zaliczenie na ocenę, podsumowująca 

końcowa 

Formy zaliczenia  

Zaliczenie pisemne testowe wielokrotnego 

wyboru oraz z pytaniami otwartymi  

Ocena końcowa z ćwiczeń  

- Obecność na zajęciach  

- Ocena złożonych wymaganych prac 

indywidualnych i w parach  

- Ocena zadania grupowego – 

przeprowadzenie zebrania 

Przykładowe pytania: 

1.Omów rodzaje urlopów wynikających ze 

stosunku pracy. 

2.Jakie elementy powinien zawierać list 

motywacyjny. 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Zarzadzania i Ekonomii 

Zakład Organizacji i Zarządzania 

 



Cele i zadania przedmiotu: Zapoznanie studentów z organizacją i wykorzystywaniem ergonomii  

w pracy administracyjno – biurowej w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Treści programowe 

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele przedmiotu 

1 Ergonomia oraz zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Historia biurowości i zasady 

organizacyjno- prawne. 

Informacja o procesie 

decyzyjnym; zebranie - forma 

informacji i komunikacji; 

Organizacja i rodzaje zebrań, 

protokół zebrania; prezentacja, 

konferencji prasowej, podróży 

służbowej, wizyty delegacji 

zagranicznych, przyjęć 

biznesowych 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie 

studentów  

z organizacją  

i wykorzystywaniem 

ergonomii  

w pracy 

administracyjno – 

biurowej w 

przedsiębiorstwach 

prywatnych i 

państwowych. 

Poznanie zasad 

bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 

2 Nowoczesny menedżer - 

dyrektor; podstawowe 

 zasady protokołu 

dyplomatycznego; dokształcanie 

personelu, dokumentacja 

biurowa. Rodzaje i  

charakterystyka korespondencji;  

Instrukcja kancelaryjna. 

Korespondencja personalna i 

dokumentacja kadrowa 

7 

Zapoznanie 

studentów  

z organizacją  

i wykorzystywaniem 

ergonomii  

w pracy 

administracyjno – 

biurowej w 

przedsiębiorstwach 

prywatnych i 

państwowych. 

Poznanie zasad 

bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 

3 Dokumentacja biurowa jej 

podziały i symbole; techniki 

dokumentowania; systemy 

dziennikowy i bezdziennikowy; 

przechowywanie i archiwizacja 

dokumentacji. 

3 

Zapoznanie 

studentów  

z organizacją  

i wykorzystywaniem 

ergonomii  

w pracy 

administracyjno – 

biurowej w 

przedsiębiorstwach 

prywatnych i 

państwowych. 

Poznanie zasad 

bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 

4 Organizacja obiegu dokumentacji; 3 Zapoznanie 



pismo, akta, korespondencja; 

przeglądanie i rozdział 

korespondencji; Urządzenia 

techniczne oraz środki 

pomocnicze, przybory i 

materiały biurowe. 

 

K_W01 

K_W11 

K_W13 

K_W18 

K_W19 

K_U05 

K_U08 

K_U09 

K_U19 

K_K02 

K_K07 

 

 

studentów  

z organizacją  

i wykorzystywaniem 

ergonomii  

w pracy 

administracyjno – 

biurowej  

w przedsiębiorstwach 

prywatnych  

i państwowych. 

Poznanie zasad 

bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

 

5 Ogólne zasady redagowania 

pism; rodzaje i formy pism; 

układ pisma i części składowe 

tekstu; Charakterystyka pracy  

biurowej; nośniki informacji i 

ich podział; struktura 

organizacyjna-komórki 

organizacyjne (biuro, kancelaria 

sekretariat) 
2 

Zapoznanie 

studentów  

z organizacją  

i wykorzystywaniem 

ergonomii  

w pracy 

administracyjno – 

biurowej  

w przedsiębiorstwach 

prywatnych  

i państwowych. 

Poznanie zasad 

bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

 

6 Podstawowe czynności obsługi 

biura - sekretariatu; 

usprawnianie pracy biura, 

personel administracyjno-

biurowy, Organizacja zebrań i 

dokumentacja sprawozdawcza, 

3 

Zapoznanie 

studentów  

z organizacją  

i wykorzystywaniem 

ergonomii  

w pracy 

administracyjno – 

biurowej  

w przedsiębiorstwach 

prywatnych  

i państwowych. 

Poznanie zasad 

bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

 

7 Zadania organizacyjne w pracy 

biurowej. Rodzaje i formy 

komunikacji. 

2 

Zapoznanie 

studentów  

z organizacją  

i wykorzystywaniem 

ergonomii  

w pracy 

administracyjno – 

biurowej  

w przedsiębiorstwach 

prywatnych  



i państwowych. 

Poznanie zasad 

bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

 

8  
Rekrutacja pracowników, 

dokumentacja, testy i rozmowy 

kwalifikacyjne.  

 

 

2 

Zapoznanie 

studentów  

z organizacją  

i wykorzystywaniem 

ergonomii  

w pracy 

administracyjno – 

biurowej  

w przedsiębiorstwach 

prywatnych  

i państwowych. 

Poznanie zasad 

bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

 
 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 -30h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

15 0,5 Godziny kontaktowe - wykłady  

 

 

 

Nie dotyczy  

15 0,5 Godziny kontaktowe - ćwiczenia 

5 0,2 Praca w czytelni 

5 0,2 Praca w Internecie 

5 0,2 Praca z literaturą 

5 0,2 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, raportów 

10 0,2 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia 

60 2 Razem 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych:  

30 h zajęć praktycznych – 1 ECTS 

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): zaplanowanie nowoczesnego projektu 

organizacyjnego biura dla 3 osób, zawierającego pełne niezbędne wyposażenie, zgodnego z zasadami 

ergonomii 

 

Literatura podstawowa (literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 
1. Mitura E.: Organizacja Pracy biurowej, Difin, 2009  

2. Alejziak B.: Organizacja i technika pracy biurowej w turystyce. FHU Albis, Kraków 2002 

3. M. Bieda, Zasady zarządzania dokumentacją w urzędach administracji publicznej : 

kwalifikowanie, Warszawa 2012; 

4. J. Supernat, Techniki decyzyjne i organizatorskie, Wyd. II, Kolonia Limited, Wrocław 

2005 



5. A. Barczewska-Dziobek, M. Bosak, K. Kłosowska-Lasek, Biurotechnika w administracji 

publicznej, Rzeszów 2012 

6. P.Thiem, Instrukcja kancelaryjna z komentarzem, Gdańsk 2003; 

 

Literatura uzupełniająca(literatura przedmiotu z ostatnich 10 lat, chyba, że specyfika 

przedmiotu wymaga inaczej, sugerowane 5-10 pozycji): 

1. A. Błaś, Formy prawne w sferze działań wewnętrznych administracji publicznej, (red.) A. 

Błaś, J. Boć, M. Stahl, K. Ziemski, [w:] Prawne formy działania administracji. Tom 5, 

C.H. Beck Wydawnictwo Polska 2013 

2. A.Lisowski, Wzory decyzji i pism w sprawach dotyczących pomocy społecznej z 

komentarzem, Gdańsk 2008; 

3. B. Dauter, J. Drachal, M. Niezgódka-Medek, Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi, Warszawa 2011.  

4. Dziadkiewicz., Rozpatrywanie skarg i wniosków w administracji samorządowej : poradnik 

ze wzorami dokumentów, warszawa 2009; 

5. J. Boć, Język administracji, [w:] A. Błaś, K. Nowacki, Współczesne europejskie problemy 

prawa administracyjnego i administracji publicznej , Wrocław 2005; 

6. J. S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Reprint, 

Zakamycze 2003, 

7. J. Sutor., Korespondencja dyplomatyczna, Warszawa 2004; 

8. M. Janta-Połczyński, Wzory pism w postępowaniu administracyjnym z komentarzem, 

Gdańsk 2003; 

9. W. Bral i A. Wojciechowski, Zasady obiegu i ochrony dokumentów, Warszawa 2007; 

10.W. Pierzchała, Język urzędowy a język prawny w nauce prawa administracyjnego. – 

wybrane zagadnienia, [w:] J. Supernat (red.) Między tradycją a przyszłością w nauce 

prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, 

Wrocław 2009; 

 

 

Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 

15h – 5 efektów, 30h – 10 efektów, 45 i więcej – 15 efektów): 

 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia 

/EK/ 

Forma zajęć / 

metoda kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

EK 

Odniesienie  

do EK 

kierunkowych 

Odniesienie  

do EK  

obszaru 

Potrafi wykonywać zadania 

pracownika biurowego 

związane z obsługą klientów 

w firmach turystycznych  

i rekreacyjnych. 

Wykład i 

ćwiczenia 

Zaliczenie 

pisemne 

K_W01 

K_W11 

K_W13 

K_W18 

K_W19 

K_U05 

K_U08 

K_U09 

K_U19 

K_K02 

K_K07 

 

M1_W02  

S1P_W05 

S1P_W07 

M1_W08 

S1P_W06 

S1P_W11  

M1_W12 

M1_U01  

S1P_U07 

M1_U06 

S1P_U02 

S1P_U01 

S1P_K04 

M1_K03  

Potrafi posługiwać się 

typowymi systemami 

informatycznymi  

wykorzystywanymi w pracy 

biurowej oraz zarządzaniu 

organizacjami. 

Wykład i 

ćwiczenia 

Zaliczenie 

pisemne 

Zna zasady savoir-vivre  

w biurze, stosuje ogólne 

zasady  

Wykład i 

ćwiczenia 

Zaliczenie 

pisemne 



i normy etyczne obowiązujące 

w społeczeństwie. 

M1_K01 

S1P_K06 

  
 Realizuje zadania w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo 

własne i otoczenia,  

w tym przestrzega zasad 

bezpieczeństwa pracy 

Wykład i 

ćwiczenia 

Zaliczenie 

pisemne 

Potrafi rozwiązywać 

najczęstsze problemy 

związane z wykonywaniem 

zawodu pracownika firm  

z branży turystyczno - 

rekreacyjnej 

Wykład i 

ćwiczenia 

Zaliczenie 

pisemne 

 

 

Autor programu: mgr Inga Maruszyńska 

 

 

 

 


