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UCHWAŁA nr …/2016 

 

Rady Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 20 października 2016 r. 

 

w sprawie 

zatwierdzenia listy zagadnień obowiązujących 

na egzaminie dyplomowym – licencjackim w roku akademickim 2016/2017 

 

 

§ 1 

Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

zatwierdza listę zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym – licencjackim obejmują-

cych treści programowe związane z kierunkowymi i specyficznymi – specjalnościowymi efektami 

kształcenia dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia (Ekonomia, Zarządzanie oraz Turysty-

ka) dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015. 

 

§ 2 

Lista zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym – licencjackim obejmujących treści 

programowe związane z kierunkowymi i specyficznymi – specjalnościowymi efektami kształcenia 

dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia (Ekonomia, Zarządzanie oraz Turystyka) dla stu-

dentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Dziekan 

 

 

Dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. nadzw. UE 
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Załącznik do uchwały nr …/2016 z dnia 20 października 2016 r. 

 

 

Kierunek: Ekonomia 

Lista zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym – licencjackim obejmujących 

treści programowe związane z kierunkowymi efektami kształcenia 

 

I. MIKROEKONOMIA 

1. Wymień przyczyny powstawania monopoli w gospodarce i omów rodzaje dyskryminacji ce-

nowej 

2. Wymień determinanty popytu oraz wyjaśnij, na czym polegają nietypowe zachowania kon-

sumentów 

3. Omów różnice między optimum technicznym i optimum ekonomicznym oraz między zy-

skiem w ujęciu księgowym i zyskiem w ujęciu ekonomicznym 

4. Zdefiniuj pojęcie rynku oraz wyjaśnij działanie mechanizmu rynkowego 

5. Wymień metody konkurencji pozacenowej stosowane na rynkach oligopolu oraz konkurencji 

monopolistycznej 

 

II. MAKROEKONOMIA I i II 

1. Wzrost i rozwój gospodarczy – istota i sposoby pomiaru 

2. Rola państwa w gospodarce rynkowej 

3. Cykl koniunktury – istota, rodzaje i polityka antycykliczna 

4. Polityka fiskalna – istota, rodzaje i narzędzia 

5. Polityka monetarna – istota, rodzaje i narzędzia 

 

III. POLITYKA GOSPODARCZA 

1. Przyczyny interwencjonizmu państwowego w gospodarce 

2. Struktura instrumentów oddziaływania państwa na gospodarkę 

3. Wymień podstawowe czynniki i bariery wzrostu gospodarczego dla Polski 

4. Przedstaw aktualną sytuację ekonomiczną kraju na tle wskaźników makroekonomicznych 

 

IV. EKONOMIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ  

1. Wyjaśnij efekt kreacji i efekt przesunięcia handlu w ugrupowaniu integracyjnym 

2. Wymień kryteria przystąpienia do sfery euro, tzw. „kryteria konwergencji” 

3. Wymień funkcje Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Na czym polegają róż-

nice między tymi instytucjami 

4. Wymień instrumenty polityki handlowej Unii Europejskiej 

5. Podaj cel polityki pieniężnej strefy euro. Wyjaśnij sposób jego realizacji (instrumenty) 

6. Wyjaśnij wpływ restrykcyjnej polityki pieniężnej strefy euro na wzrost gospodarczy, inflację, 

zatrudnienie, inwestycje, eksport, import, kurs walutowy 

 

V. RYNKI FINANSOWE I BANKOWOŚĆ  

1. Istota i struktura systemu finansowego państwa 

2. Rodzaje pośredników finansowych i ich rola w rynkowym systemie finansowym 

3. Kredyt jako podstawowy produkt bankowy 

4. Istota i główne zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

5. Pojęcie, klasyfikacja i ogólna charakterystyka rynkowych instrumentów finansowych 
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Kierunek: Ekonomia 

Lista zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym – licencjackim obejmujących 

treści programowe związane ze specyficznymi – specjalnościowymi efektami kształcenia 

 

I. EKONOMIA MENEDŻERSKA 

1. Wymień i krótko scharakteryzuj etapy przejścia z analizy finansowej do analizy ekonomicz-

nej projektów 

2. Jakie wielkości makroekonomiczne powinny zostać zbadane, aby można było ocenić polity-

kę fiskalną w danym kraju 

3. Bazy danych do analiz przestrzennych 

4. Zidentyfikuj rodzaje ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

omów jeden, wybrany rodzaj ryzyka 

5. Czynniki determinujące atrakcyjność sektora 

6. Sposoby organizacji badań marketingowych i ich miejsce w strukturze organizacyjnej przed-

siębiorstwa 

7. Wymień funkcje biznes planu w działalności gospodarczej 

8. Na czym polega analiza progu rentowności dla produkcji jedno- i wieloasortymentowej? 

9. Wymień różnice między controllingiem strategicznym a operacyjnym 

10. Fazy cyklu życia produktu a cena i wydatki na reklamę i promocję jako element decyzji me-

nedżerskich 

11. O czym mówi „teoria trzech sektorów” 

12. Istota i znaczenie falsyfikacji w tworzeniu teorii ekonomicznych 

13. Scharakteryzuj analizę techniczną i analizę fundamentalną rynku finansowego (np. istota, 

etapy, narzędzia, mocne i słabe strony) oraz wskaż podstawowe różnice między nimi  

14. Opisz strategię postępowania w badaniach statystycznych w przypadku zmiennych mierzo-

nych w różnych skalach 

15. Wymień trzy kryteria klasyfikacji metod statystycznej analizy wielowymiarowej 

16. Metody podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka 

17. Etapy budowy modelu programowania liniowego (modelu decyzyjnego) 

18. Omów istotę i cechy planowania finansowego w przedsiębiorstwie 

19. Rodzaje pytań ankietowych i skale ocen 

20. Etapy budowy rankingu z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego 

21. Kryteria wyboru formy prawnej prowadzenia przedsiębiorstwa 

22. Optymalizacja podatkowa – pojęcie, cele i instrumenty optymalizacji ze względu na moment 

jej zastosowania 

23. Wymień źródła dochodów budżetu ogólnego Unii Europejskiej 

24. Czym implikowana jest niska jakość (trafność) budowanych aktualnie prognoz zasadniczych 

parametrów opisujących wahania koniunktury gospodarczej? 

25. Wykaż różnicę między wyborem prywatnym a publicznym w odniesieniu do decyzji ekono-

micznych 

 

II. GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

1. Struktura administracji publicznej w Polsce 

2. Struktura zadań jednostek samorządu terytorialnego 

3. Pojęcie gospodarki komunalnej w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym 

4. Pojęcie i cechy infrastruktury komunalnej 

5. Pojęcie i cechy przedsiębiorstw komunalnych 

6. Struktura władz lokalnych 

7. Zadania własne gminy 

8. Pojęcie gospodarki lokalnej 

9. Pojęcie, cele i instrumenty samorządowej polityki gospodarczej 

10. Czynniki kształtujące wewnętrzną strukturę miasta 
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11. Koszty rozwoju miast 

12. Społeczeństwo obywatelskie – pojęcie i funkcje 

13. Czynniki i formy aktywności społecznej 

14. Organizacje pozarządowe – istota i funkcje 

15. Ewolucja europejskiej polityki miejskiej w kolejnych okresach programowania 

16. Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) jako instrument wspierania rozwoju terenów 

miejskich 

17. Kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki przestrzennej 

18. Konflikty w przestrzeni – przyczyny, uczestnicy, klasyfikacja 

19. Instrumenty lokalnej polityki przestrzennej 

20. Źródła dochodów gmin 

21. Kredyty i pożyczki jako instrumenty polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego 

(JST) 

22. Procedura sporządzania budżetu JST i kontrola jego wykonania 

23. Definicja marketingu terytorialnego 

24. Czynniki konkurencyjności jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do marketingu 

terytorialnego 

25. Elementy strategii promocji miasta 

 

III. RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE 

1. Istota i cechy budżetu jako narzędzia controllingu operacyjnego 

2. Istota, zasady i wady rachunku escrow 

3. Istota oraz różnice między forfaitingiem a factoringiem 

4. Parametry porównawcze produktów strukturyzowanych 

5. Na czym polega istota polityki rachunkowości w przedsiębiorstwie? Podaj przykłady 

6. Dlaczego wartość wstępna (bieżąca) i wartość bilansowa aktywów i pasywów różni się? Po-

daj przykłady 

7. Jakie znaczenie ma ewidencja księgowa (różne rodzaje kont) dla systemu rachunkowości i 

podejmowanych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie? 

8. Cel badania sprawozdania finansowego i rodzaje opinii wydawane przez biegłego rewidenta 

9. Omów różnice między ubezpieczeniami społecznymi i gospodarczymi oraz scharakteryzuj 

wady i zalety ubezpieczenia gospodarczego 

10. Dokonaj klasyfikacji ubezpieczeń i scharakteryzuj ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

11. Scharakteryzuj renty w ubezpieczeniach na życie 

12. Jakie obszary można wyodrębnić w rachunkowości sektora finansów publicznych i jaki jest 

zakres wymienionych obszarów? 

13. Kontrola zarządcza a audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych – 

wskaż różnice 

14. Wymień cechy jakie zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości powinien spełniać pro-

gram finansowo – księgowy? 

15. Charakterystyka podstawowych form bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych 

16. Rachunek bieżący – istota, rodzaje, kanały dostępu 

17. Wymień motywy dokonywania oszczędności przez gospodarstwa domowe 

18. Omów różnice między IKE a IKZE 

19. Omów kryteria wyboru źródeł finansowania przez małe podmioty gospodarcze 

20. Scharakteryzuj ewidencje podatkowe małych przedsiębiorstw dla 

zryczałtowanych form opodatkowania 

21. Omów PKPiR jako jedną z form ewidencji podatkowej małych podmiotów gospodarczych 

22. Wskaż zalety i niedoskonałości ratingu jako źródła informacji o wiarygodności kredytowej 

podmiotów i papierów wartościowych 

23. Przedstaw ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy według przepisów 

ustawy o rachunkowości 
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24. Przybliż warianty sporządzania rachunku zysków i strat w kontekście użyteczności informa-

cji sprawozdawczej 

25. Przedstaw różnice między wynikiem księgowym a dochodem do opodatkowania na przykła-

dzie 
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Kierunek: Zarządzanie 

Lista zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym – licencjackim obejmujących 

treści programowe związane z kierunkowymi efektami kształcenia 

 

I. NAUKA O ORGANIZACJI 

1. Kryteria wyboru formy prawnej przedsiębiorstwa 

2. Formy i funkcje organizacji III sektora 

3. Cykl życia organizacji 

4. Grupy interesów w przedsiębiorstwie 

5. Organizacja a otoczenie 

 

II. PODSTAWY ZARZĄDZANIA 

1. Scharakteryzuj treść pracy menedżera ze względu na realizację funkcji zarządzania 

2. Jakie rodzaje struktur organizacyjnych i dlaczego sprzyjają elastyczności funkcjonowania in-

stytucji? 

3. Scharakteryzuj typy przywództwa w organizacji 

4. Jakie style kierowania i dlaczego są efektywniejsze w sytuacjach wymagających od pracow-

ników wysokiego zaangażowania intelektualnego? 

5. Źródła i sposoby przeciwdziałania oporowi pracowników wobec zmian organizacyjnych 

 

III. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 

1. Proszę wymienić i krótko scharakteryzować elementy procesu zarządzania zasobami ludzki-

mi 

2. Modele polityki personalnej 

3. Kluczowe cechy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) 

4. Na czym polega przekrojowość i dynamiczność koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi 

(ZZL)? 

5. Czym jest strategiczne dopasowanie w realizacji koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi 

(ZZL)? 

 

IV. STRATEGIE ROZWOJU ORGANIZACJI 

1. Uwarunkowania tworzenia strategii rozwoju organizacji 

2. Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 

3. Istota modelu biznesu 

4. Opisz proces tworzenia strategii przedsiębiorstwa 

5. Wymień co najmniej trzy kryteria klasyfikacji strategii i omów te rodzaje strategii 

 

V. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 

1. Total Quality Management – geneza i istota koncepcji 

2. Osiem zasad zarządzania jakością 

3. Metody i techniki zarządzania jakością 

4. Koła jakości – istota i korzyści wynikające z ich funkcjonowania 

5. Model Doskonalenia EFQM – istota, kryteria i zastosowanie 
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Kierunek: Zarządzanie 

Lista zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym – licencjackim obejmujących 

treści programowe związane ze specyficznymi – specjalnościowymi efektami kształcenia 

 

I. LOGISTYKA MENEDŻERSKA 

1. Istota zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie 

2. Pojęcie i struktura systemu logistycznego 

3. Logistyczna a marketingowa obsługa klienta 

4. Atrybuty i wyznaczanie logistycznej obsługi klienta 

5. Transport jako czynnik lokalizacji produkcji 

6. Koncepcja Just-in-Time 

7. Koncepcja lean-manufacturing 

8. Technika zarządzania zapasami KANBAN 

9. Planowanie Potrzeb Materiałowych – MRP 

10. Planowanie Zasobów Produkcyjnych – MRPII 

11. Analiza zapasów wg metody ABC/XYZ 

12. Istota zarządzania zintegrowanymi łańcuchami dostaw 

13. Model referencyjny zarządzania łańcuchami dostaw SCOR 

14. Technologie teleinformatyczne w logistyce przedsiębiorstwa 

15. Ekonomiczna wielkość zamówienia (formuła Wilsona) 

16. Logistyka w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw 

17. Istota i znaczenie ekologistyki 

18. Cele polityki transportowej Unii Europejskiej 

19. Zalety i wady transportu intermodalnego 

20. Istota i rodzaje projektów logistycznych 

21. Logistyka w nietypowych zastosowaniach 

22. Ewolucja i rola systemów informatycznych w logistyce 

23. Znaczenie Internetu w systemach logistycznych 

24. Operacyjne a strategiczne decyzje logistyczne 

25. Outsourcing usług logistycznych 

 

II. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM 

1. Omówić istotę systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 

2. Omówić istotę systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 

3. Omówić działanie mechanizmu ciągłego doskonalenia sformalizowanych systemów zarzą-

dzania 

4. Scharakteryzuj wybrane trzy metody doskonalenia systemów zarządzania 

5. Omówić istotę statystycznego sterowania procesem (Statistical Process Control) 

6. Korzyści wynikające z posiadania i realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego stra-

tegii rozwoju 

7. Cechy charakterystyczne lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju 

8. Istota ładu przestrzennego 

9. System kształtowania polityki przestrzennej w Polsce 

10. Pojęcie kosztów zewnętrznych i metody ich internalizacji 

11. Klasyfikacja zasobów naturalnych 

12. Omówić zasady polityki ekologicznej 

13. Główne kierunki etyki środowiskowej 

14. Tradycyjna aksjologia i wartość przyrody 

15. Omówić system opłat za korzystanie ze środowiska w Polsce 

16. Omówić system opłat produktowych w Polsce 

17. Zasady konsumpcji zrównoważonej w ramach decyzji konsumenckich 

18. Kształtowanie proekologicznego wizerunku przedsiębiorstwa 
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19. Audity systemu zarządzania – istota i rodzaje 

20. Etapy auditu systemu zarządzania 

21. Podaj klasyfikację wskaźników zrównoważonego rozwoju 

22. Jakie są główne wyzwania analizy kosztów-korzyści? 

23. Co to jest rachunek sozoekonomiczny 

24. Jakie znasz instrumenty polityki ekologicznej? Wymień i krótko scharakteryzuj 

25. Co to jest przegląd ekologiczny? 

 

 

Kierunek : Turystyka 

Lista zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym – licencjackim obejmująca treści 

programowe określone w sylabusach przedmiotów kierunkowych 

 

I. EKONOMIKA TURYSTYKI 

1. Model systemu turystycznego Leipera 

2. Ekonomiczne funkcje i dysfunkcje rozwoju turystyki 

3. Rola walorów i infrastruktury  turystycznej w rozwoju turystyki 

4. Podaż turystyczna a produkt turystyczny 

5. Eksport turystyczny a eksport towarów 

 

II. PODMIOTY PODAŻY W TURYSTYCE 

1. Istota hotelarstwa. Modele gościnności 

2. Istota i rodzaje usługi hotelarskiej 

3. Pojęcie obiektu hotelarskiego i rodzaje obiektów hotelarskich 

4. Istota i znaczenie kategoryzacji obiektów hotelarskich 

5. Pojęcie pojemności i zdolności usługowej obiektu hotelarskiego i mierniki je opisujące 

 

III. E-TURYSTYKA 

1. Przesłanki powstania serwisów internetowych przedsiębiorstw turystycznych, portali / vor-

tali turystycznych oraz systemów dystrybucji usług turystycznych 

2. Technologie informatyczne w systemach dystrybucji usług turystycznych – istota, konstruk-

cja,  główni dostawcy 

3. Podstawowe narzędzia pozycjonowania stron internetowych 

4. Podstawowe narzędzia promocji internetowej przedsiębiorstw turystycznych 

5. GDS – charakterystyka i przykłady 

 

IV. ZACHOWANIA KONSUMENTÓW NA RYNKU TURYSTYCZNYM 

1. Fazy / etapy zachowań konsumentów 

2. On-line i off-line w zachowaniach klientów biur podróży 

3. Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku turystycznym 

4. Typologia konsumentów na rynku turystycznym 

5. Tendencje zmian zachowań konsumenckich na rynku turystycznym 

 

V. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE KRAJU 

1. Omów etapy ewolucji przestrzeni turystycznej 

2. Omów modele zagospodarowania turystycznego na obszarach przyrodniczo cennych 

3. Omów zasady wprowadzania zagospodarowania turystycznego na obszarach górskich 

4. Omów podstawowe koncepcje kształtowania zagospodarowania turystycznego 

5. Omów pojęcia chłonności turystycznej i pojemności turystycznej oraz wskaż ich związek z 

procesem zagospodarowania turystycznego obszaru 
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Kierunek: Turystyka 

Lista zagadnień obowiązujących na egzaminie dyplomowym – licencjackim obejmujących 

treści programowe związane ze specyficznymi – specjalnościowymi efektami kształcenia 

 

 

I. SPA & WELLNESS 

1. Scharakteryzuj podstawowe typy turystyki zdrowotnej 

2. Główne trendy w turystyce spa i wellness 

3. Elementy produktu spa i wellness 

4. Omów podstawowe etapy przekształceń przedsiębiorstw uzdrowiskowych w okresie trans-

formacji systemowej polskiej gospodarki 

5. Geneza spa i wellness 

6. Na jakich założeniach opiera się filozofia wellness 

7. Cele, funkcje i lokalizacje przedsiębiorstw uzdrowiskowych 

8. Podstawowe dokumenty prawne warunkujące funkcjonowanie przedsiębiorstw uzdrowisko-

wych 

9. Scharakteryzuj podstawowe zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce 

10. Ograniczenia działalności gospodarczej w obszarze uzdrowisk 

11. Kopaliny lecznicze wykorzystywane w lecznictwie uzdrowiskowym i spa &wellenss 

12. Finansowanie usług zdrowotnych świadczonych w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych 

13. Ochrona walorów leczniczych uzdrowiska 

14. Zmiany w produkcie turystyki zdrowotnej 

15. Podstawowe (międzynarodowe i krajowe) programy promocji zdrowia 

16. Uwarunkowania zdrowia 

17. Zdrowie w teorii kapitału ludzkiego 

18. Koncepcje spa i wellness 

19. Najcenniejsze walory turystyczne polskich uzdrowisk 

20. Warunki jakie powinien spełniać hotel spa i wellenss 

21. Podstawowe segmenty turystyki spa i wellness 

22. Istota turystyki medycznej oraz główne światowe jej destynacje 

23. Czynniki sukcesu ośrodka spa i wellness 

24. Wyjaśnij istotę i daj przykłady ośrodka medical spa 

25. Omów strukturę zatrudnienia w ośrodkach spa i wellness 

 

II. ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM 

1. Pojęcie i funkcje rachunku kosztów w przedsiębiorstwie 

2. Klasyfikacja kosztów działalności przedsiębiorstwa turystycznego 

3. Kalkulacja kosztów usług turystycznych 

4. Podstawowe cechy wizerunku przedsiębiorstwa turystycznego 

5. Tożsamość przedsiębiorstwa turystycznego a jego wizerunek 

6. Reputacja przedsiębiorstwa turystycznego a jego wizerunek 

7. System identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa turystycznego i jego rola w kształtowaniu 

wizerunku 

8. Istota jakości usługi turystycznej. Dwa wymiary jakości produktu usługowego 

9. Metody pomiaru jakości w turystyce 

10. Sposoby doskonalenia jakości w turystyce 

11. Przesłanki poprawy jakości usług turystycznych 

12. Pojęcie i znaczenie obsługi klienta dla przedsiębiorstwa turystycznego 

13. Elementy obsługi klienta na przykładzie biura podróży, hotelu lub przewoźnika turystyczne-

go 

14. Co oznacza pojęcie grzeczność językowa. Czynniki determinujące grzeczność językową. 

Podstawowe językowe strategie grzecznościowe w Polsce 
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15. Podstawowe zasady prowadzenia tradycyjnej (papierowej) korespondencji 

16. Podstawowe zasady prowadzenia korespondencji e-mailowej i SMS-owej 

17. Podstawowe zasady prowadzenia rozmów telefonicznych  

18. Zasady radzenia sobie z trudnym klientem 

19. Omów różnice między ubezpieczeniami społecznymi i gospodarczymi oraz scharakteryzuj 

wady i zalety ubezpieczenia gospodarczego 

20. Dokonaj klasyfikacji ubezpieczeń i scharakteryzuj ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

21. Jednolity Rynek Ubezpieczeniowy Unii Europejskiej a ubezpieczenia w turystyce 

22. Omów ryzyka towarzyszące działalności turystycznej i ich potencjalne skutki 

23. Scharakteryzuj obligatoryjne ubezpieczenia turystyczne dla organizatorów turystyki i po-

średnictwa turystycznego 

24. Omów pakiety ubezpieczeniowe charakterystyczne dla turystyki indywidualnej 

25. Omów ubezpieczenia charakterystyczne dla działalności podmiotów wykonujących zadania 

przewodnika i pilota. 

 


