
Nazwa kwalifikacji: Obs uga go ci w obiekcie wiadcz cym us ugi hotelarskie 
Oznaczenie kwalifikacji: T.12 
Numer zadania: 01 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL 
i naklej naklejk  z numerem PESEL i z kodem o rodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk  z numerem PESEL oraz wpisz: 
– swój numer PESEL*, 
– symbol cyfrowy zawodu, 
– oznaczenie kwalifikacji, 
– numer zadania, 
– numer stanowiska. 

3. KART  OCENY przeka  zespo owi nadzoruj cemu cz  praktyczn  egzaminu. 
4. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron i nie zawiera b dów. Ewentualny brak stron 

lub inne usterki zg o  przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego cz  
praktyczn  egzaminu. 

5. Zapoznaj si  z tre ci  zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie 
jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpocz cia i zako czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz cy zespo u 
nadzoruj cego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji pracy. 
8. Je eli w zadaniu egzaminacyjnym wyst puje polecenie „zg o  gotowo  do oceny przez podniesienie 

r ki”, to zastosuj si  do polecenia i poczekaj na decyzj  przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
9. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
10. Po uzyskaniu zgody zespo u nadzoruj cego mo esz opu ci  sal /miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo  

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PRAKTYCZNA 

T.12-01-14.05 
Czas trwania egzaminu: 150 minut 
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           Numer PESEL zdaj cego* 
Wype nia zdaj cy 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu Miejsce na naklejk  

z numerem PESEL i z kodem 
o rodka 



Zadanie egzaminacyjne 

Hotel Barbara Wellness & Spa w Krynicy Zdrój otrzyma  zamówienie na us ugi hotelarskie dla go cia 
VIP. 
Korzystaj c z zamówienia na us ugi hotelarskie, oferty pakietu Weekend Spa, opisu pokoi w j zyku obcym, 
oferty zabiegów fizjoterapeutycznych w hotelu Barbara Wellness & Spa oraz danych go cia VIP sporz d : 

dokument zwi zany z utrzymywaniem czysto ci i porz dku w jednostkach mieszkalnych: kart  
sprawdzania pokoju bez w.h.s. dla kierownika s u by pi ter; 
dokumenty zwi zane z organizacj  us ug dodatkowych w obiekcie wiadcz cym us ugi 
hotelarskie: formularz rezerwacji, zlecenie realizacji wstawki dla go cia VIP, list powitalny, 
kosztorys pobytu, protokó  wydania rzeczy go cia z Biura Rzeczy Znalezionych Hotelu Barbara 
Wellness & Spa. 

Potrzebne druki do sporz dzenia dokumentów znajduj  si  w arkuszu egzaminacyjnym. 

Zamówienie na us ugi hotelarskie 
Warszawa, 05.05.2014 r. 

Koncern Naftowy GLOB SA 
ul. Z ota 14 
00-085 Warszawa 
tel. (22) 477 33 11 
fax. +48 (22) 477 33 01 
NIP: 526-020-10-10  

           Pani  
           Barbara Janus 
           Dyrektor hotelu Barbara Wellness & Spa 
           ul. Zdrojowa 30 
           33-380 Krynica Zdrój 

W imieniu Pani Prezes Koncernu Naftowego GLOB SA – Joanny Swobodzi skiej, prosz  o rezerwacj  
weekendowego pobytu w terminie od 05 do 07.09.2014 r., zgodnie z ofert  pakietu Weekend Spa, z którego 
cz sto u Pa stwa korzysta. 

Z uwagi na fakt, e Pani Prezes jest Waszym sta ym go ciem prosz  o przygotowanie pokoju 
jednoosobowego o najwy szym standardzie (nr 115) oraz umieszczenie w nim w dniu przyjazdu powitalnej 
wstawki, tj. kosza owoców i bukietu kwiatów. Rezerwuj  równie  dla Pani Prezes dodatkowo 3 zabiegi 
krioterapii, 3 zabiegi kinezyterapii i 3 masa e podwodne hydropowietrzne. Prosz  tak e sporz dzi  list 
powitalny zawieraj cy m.in. wykaz zamówionych us ug. 

Ponadto informuj , e w dniu przyjazdu Pani Prezes b dzie chcia a odebra  tablet Xperia Z marki Sony, 
który, jak ju  wcze niej zg aszali my, b d c ostatnio u Pa stwa w hotelu zapomnia a zabra  z pokoju. 

Prosz  o przes anie wst pnego kosztorysu pobytu na adres e-mail: zofiazak@glob.p. Nale no  za pobyt 
uregulujemy w ci gu 7 dni przelewem po otrzymaniu faktury. 

             Z pozdrowieniami 
                    Asystentka Prezesa  
                     Zofia ak 
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Oferta pakietu Weekend Spa w hotelu Barbara Wellness & Spa 
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Opis pokoi w hotelu Barbara Wellness & Spa w j zyku angielskim 

Opis pokoi w hotelu Barbara Wellness & Spa w j zyku francuskim 

Hotel Barbara Wellness & Spa 
ul. Zdrojowa 30 

33-380 Krynica Zdrój 
Tel: +48 (18) 477 33 00; fax +48 (18) 477 33 01 

E-mail: krynicazdroj@barbaraspa.com 
www.barbaraspa.pl 

Classic  
Room 

average size – about 25 m² 
modern interior 
no air conditioning 
a safe 
minibar 

Standard 
Room 

average size – about 30 m² 
spacious, modern interior 
option to join the room with the adjoining room through interconnecting door 
air conditioning 
a safe 
minibar 

Executive  
Room 

average size about 40 m² 
amodern interior 
reclining sofa 
bathroom with bath and shower 
option to join the room with the adjoining executive room 
air conditioning 
terrace with deckchairs and a table 
a safe 
minibar 

Hôtel Barbara Wellness & Spa 
ul. Zdrojowa 30 

33-380 Krynica Zdrój 
tel. +48 (18) 477 33 00; fax +48 (18) 477 33 01 

e-mail: krynicazdroj@barbaraspa.com 
www.barbaraspa.pl 

Chambre 
Classic 

superficie de 25 m2 environ 
intérieur moderne 
sans climatisation 
coffre-fort 
minibar 

Chambre  
Standard 

superficie de 30 m2 environ 
intérieur spacieux et modern  
possibilité de connexion avec la chambre voisine par une porte commune 
climatisation 
coffre-fort 
minibar 

Chambre  
Executive 

superficie de 40 m2 environ 
intérieur moderne 
sofa dépliant 
salle de bains avec baignoire et douche 
possibilité de connexion avec la chambre voisine executive 
climatisation 
terrasse avec chaises-longues et petite table 
coffre-fort 
minibar 
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Opis pokoi w hotelu Barbara Wellness & Spa w j zyku niemieckim 

Opis pokoi w hotelu Barbara Wellness & Spa w j zyku rosyjskim 

Hotel Barbara Wellness & Spa 
ul. Zdrojowa 30 

33-380 Krynica Zdrój 
tel. +48 (18) 477 33 00; fax +48 (18) 477 33 01 

e- mail: krynicazdroj@barbaraspa.com 
www.barbaraspa.pl 

Zimmer 
Classic 

Größe ca. 25 m2 
Moderner Innenraum 
Keine Klimaanlage 
Safe 
Minibar 

Zimmer  
Standard 

Größe ca. 30 m2 
Geräumiger moderner Innenraum 
Möglichkeit der Verbindung mit Nebenzimmer über gemeinsame Tür 
Klimaanlage 
Safe 
Minibar 

Zimmer  
Executive 

Größe ca. 40 m2 
Moderner Innenraum 
Sofa ausklappbar 
Badezimmer mit Badewanne und Dusche 
Möglichkeit der Verbindung mit Nebenzimmer Executive 
Klimaanlage 
Terasse mit einem Tisch und Liegestühlen 
Safe 
Minibar 

    &  
. 30 

33-380   
. + 48 (18) 477 33 00;  + 48 (18) 477 33 01 

-mail : krynicazdroj@barbaraspa.com 
www.barbaraspa.pl 
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Oferta zabiegów fizjoterapeutycznych w hotelu Barbara Wellness & Spa 

Dane go cia VIP 

Joanna Swobodzi ska 
zam. ul. Brzozowa 40 
00-085 Warszawa 
obywatelstwo: polskie 
seria i nr dowodu to samo ci: ARL 342777 
ur. 22.10.1967 r. w Warszawie 
organ wydaj cy dowód osobisty: Prezydent Miasta st. Warszawy 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

Ocenie podlega  b dzie 6 rezultatów:  
sporz dzony druk: karta sprawdzania pokoju bez w.h.s. dla kierownika s u by pi ter 
sporz dzony druk: formularz rezerwacji 
sporz dzony druk: zlecenie realizacji wstawki dla go cia VIP 
sporz dzony druk: list powitalny 
sporz dzony druk: kosztorys pobytu 
sporz dzony druk: protokó  wydania rzeczy go cia z Biura Rzeczy Znalezionych Hotelu Barbara 
Wellness &Spa 

Hotel Barbara Wellness & Spa 
ul. Zdrojowa 30 

33-380 Krynica Zdrój 
tel. +48 (18) 477 33 00; faks +48 (18) 477 33 01 

e- mail: krynicazdroj@barbaraspa.com 
www.barbaraspa.pl 

RODZAJ ZABIEGU Czas trwania Cena w z  
Kinezyterapia 60 min – 1 sesja 60,00 z  
Masa  
Masa  limfatyczny r czny 60 min 180,00 z  
Masa  podwodny hydropowietrzny 60 min 150,00 z  
Masa  podwodny ca kowity 60 min 250,00 z  

Hydroterapia 
Kuracja borowinowa 20 min 70,00 z  
K piel z wyci giem z alg 20 min 100,00 z  

Galwanizacja 20 min 35,00 z  
Jonoforeza 20 min 40,00 z  
Krioterapia 3 min 30,00 z  

Zabiegi przy u yciu specjalistycznego sprz tu 
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Karta sprawdzania pokoju bez w.h.s. dla kierownika s u by pi ter 
Hotel Barbara Wellness & Spa 

ul. Zdrojowa 30 
33-380 Krynica Zdrój 

tel. +48 (18) 477 33 00; faks +48 (18) 477 33 01 
e- mail: krynicazdroj@barbaraspa.com 

www.barbaraspa.pl 

Karta sprawdzania pokoju bez w.h.s. 

Data kontroli: Nr pokoju: 

Imi  i nazwisko pokojowej: Genowefa Zdziech 

  

Lp. Przedmiot kontroli w cz ci mieszkalnej 
Punktacja:  

1 lub 0 

1. Lampy czyste/ arówki wiec /o wietlenie sprawne 1 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

Ilo  uzyskanych punktów  

UWAGA: Stwierdzone zaniedbanie i ocena „0” wymaga uzasadnienia 
  
Uzasadnienie:  ----------------------------------------------------------------------------------- 
  
Uwagi dodatkowe: Cz  mieszkalna pokoju przygotowana do przyj cia go cia, brak jakichkolwiek 
uwag. 
  
Podpis osoby odpowiedzialnej: 

 Genowefa Zdziech 

Podpis osoby kontroluj cej: 
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Formularz rezerwacji 
Hotel Barbara Wellness & Spa 

ul. Zdrojowa 30 
33-380 Krynica Zdrój 

tel. +48 (18) 477 33 00; faks +48 (18) 477 33 01 
e- mail: krynicazdroj@barbaraspa.com 

www.barbaraspa.pl 
Formularz rezerwacji 

Zlecaj cy  
zamówienie 

Nazwa:   

Adres:   

Osoba  
upowa niona 
do kontaktu: 

Imi  i nazwisko: 

Nr tel.: Nr faksu: 

e- mail: 

Dane  
do wystawienia 

faktury 

Nazwa: 

kod pocztowy: miasto: 

ulica: nr: 

NIP: 

 

Przyjazd Data: 
Typ pobytu/oferty: 

Wyjazd Data: 

Us ugi  
hotelowe 

Ilo  osób do zakwaterowania: 

Ilo  pokoi SGL: Standard pokoi: 

Ilo  pokoi DBL: Standard pokoi: 

 

Us ugi gastronomiczne Typ wy ywienia 

  OB* 

  BB* 

  HB* 

  FB* 

  AI* 
 

Us ugi  
Wellness & Spa 

W ofercie pobytu: 
  
  
  
  

Zamówione dodatkowo: 
  
  
  
  

Uwagi i informacje dodatkowe: 
  
  
  
  

*Przy wybranej przez klienta opcji wy ywienia nale y postawi  krzy yk. 
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Zlecenie realizacji wstawki dla go cia VIP 

           *Przy wybranej przez zamawiaj cego opcji nale y postawi  krzy yk. 

Hotel Barbara Wellness & Spa 
ul. Zdrojowa 30 

33-380 Krynica Zdrój 
tel. +48 (18) 477 33 00; faks +48 (18) 477 33 01 

e- mail: krynicazdroj@barbaraspa.com 
www.barbaraspa.pl 

Zlecenie realizacji wstawki dla go cia VIP 

Termin realizacji: 
Nr pokoju: 

Standard pokoju: 

Nazwisko i imi  go cia VIP: 

  

Rodzaj wstawki: 

  Wyroby cukiernicze i kwiaty* 

  Butelka szampana i czekoladki deserowe* 

  Butelka wina i czekoladki deserowe* 

  Kosz owoców i kwiaty* 

  Czekoladki deserowe i kwiaty* 

  

Zrealizowano zgodnie ze zleceniem 
  

………………………………………… 
Podpis kierownika pi ter  

  
  

………………………………………………. 
Podpis dyrektora 
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List powitalny 
Hotel Barbara Wellness & Spa 

ul. Zdrojowa 30 
33-380 Krynica Zdrój 

tel. +48 (18) 477 33 00; faks +48 (18) 477 33 01 
e- mail: krynicazdroj@barbaraspa.com 

www.barbaraspa.pl 
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Kosztorys pobytu 

Protokó  wydania rzeczy go cia z Biura Rzeczy Znalezionych Hotelu Barbara Wellness &Spa 

Hotel Barbara Wellness & Spa 
ul. Zdrojowa 30 

33-380 Krynica Zdrój 
tel. +48 (18) 477 33 00; faks +48 (18) 477 33 01 

e- mail: krynicazdroj@barbaraspa.com 
www.barbaraspa.pl 

  
Imi  i nazwisko go cia: Termin: 

Kosztorys pobytu 

Lp. Nazwa us ugi Jednostka miary Ilo  

Cena  
jednostkowa 

brutto  
w z  

Warto  
brutto  

w z  

      

      

      

      

Razem  

Hotel Barbara Wellness & Spa 
ul. Zdrojowa 30 

33-380 Krynica Zdrój 
tel. +48 (18) 477 33 00; faks +48 (18) 477 33 01 

e- mail: krynicazdroj@barbaraspa.com 
www.barbaraspa.pl 

Protokó  wydania rzeczy go cia 
z Biura Rzeczy Znalezionych Hotelu Barbara Wellness &Spa 

Protokó  wydania nr 1/05/09/2014 

dnia: 
  

wydano Panu /Pani: 
  

zam.: 
 

legitymuj cemu si  dowodem to samo ci serii: numer: 

wystawionym przez: 
  
nast puj ce przedmioty zapisane w ksi dze magazynowej Biura Rzeczy Znalezionych 
Hotelu Barbara Wellness & Spa w Krynicy Zdroju pod numerem 249: 
  
  

O WIADCZAM, E JESTEM OSOB  UPRAWNION  DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ 

Krynica Zdrój, dnia: 

Podpis odbiorcy: 

Podpis pracownika sporz dzaj cego protokó  wydania: …………….xxx………………  
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