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Wprowadzenie 

Turystyka traktowana jest obecnie jako zjawisko interdyscyplinarne. Moż-

na ją rozpatrywać z różnych badawczych względów: geograficznego, społecz-

nego i ekonomicznego. Kilkanaście lat temu turystykę postrzegano przez pry-

zmat regeneracji sił człowieka
1
. Na przestrzeni lat definicje turystyki oraz usług 

pośrednictwa w turystyce ulegały zmianom, by w końcu można było powie-

dzieć, że turystyka jest częścią kultury masowej, sposobem na poznanie ludzi  

i warunków, w których żyją
2
. Po przemianach, które zaszły w 1989 roku, tury-

styka traktowana jest coraz częściej jako zjawisko ekonomiczne. Jest ono zwią-

zane ze wzrostem społecznego zapotrzebowania na usługi świadczone przez 

szeroko pojmowaną branżę turystyczną. Zjawiska interdyscyplinarności w tury-

styce dotyczą różnych zagadnień. Do jednych z ważniejszych należy zaliczyć 

organizację procesu kształcenia, szkolenia i prowadzenie badań naukowych. 

Pomimo swej interdyscyplinarności turystyka ma bowiem charakter branżowy
3
.  

                                                      
1 Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Warszawa 2009, IX (wstęp). 

2 W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Albis, Kraków 2000, 

s. 29. 

3 Kompendium wiedzy…  



220 Joanna Janicka 

Celem artykułu jest przedstawienie zmian ustawowych, które nastąpiły  

w ostatnich latach w systemie szkoleń w turystyce, biorąc pod uwagę dwa pod-

stawowe zawody: pilota wycieczek i przewodnika. Ich założeniem było zapew-

nienie wyższych kompetencji osobom wykonującym wymienione zawody  

w celu zapewnienia lepszej jakości usług, a co za tym idzie, większego bezpie-

czeństwa usługobiorców. Realizacja programu szkoleń ujawnia jednak w prak-

tyce luki kompetencyjne. Ocena ex post, jeżeli taka jest w ogóle przeprowadzo-

na, wskazuje, że organizatorzy nie zawsze wyciągają wnioski z krytycznych 

opinii nabywców usług szkoleniowych w celu zapewnienia wysokiej skutecz-

ności programu. Sytuacje te często występują, gdy chodzi o szkolenia finanso-

wane ze środków Unii Europejskiej (UE), których organizatorem jest zazwyczaj 

podmiot mający niewiele wspólnego z branżą turystyczną, a czasami zupełnie  

z nią niezwiązany.  

1. Metodologia badań  

Przy opracowaniu artykułu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego 

(technika badań ankietowych), analizy dokumentów, wywiadu bezpośredniego, 

a także obserwacji. Badaniami ankietowymi prowadzonymi w I kwartale 2012 

roku objęto 300 respondentów. W ich trakcie przeprowadzano rozmowy i wy-

wiady z pracownikami biur podróży oraz osobami zatrudnionymi przez biuro do 

obsługi poszczególnych grup – pilotami wycieczek oraz wychowawcami. 

Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdów pozyskano, badając dokumenta-

cję działalności biura. Dokonano także analizy literatury przedmiotu w zakresie 

opracowywanego tematu, danych Urzędu Statystycznego w Lublinie, aktual-

nych przepisów prawnych, proponowanych przez rząd zmian legislacyjnych  

w zakresie zawodów regulowanych w branży turystycznej. Wykorzystano rów-

nież własne doświadczenia zawodowe, wynikające z kilkuletniego pełnienia 

funkcji kierownika kursu pilotów wycieczek, prowadzonego na Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie.  

Aby uzyskać wiarygodny obraz zjawiska, zastosowano dwie uzupełniające 

się metody, tj.: 

 pozyskanie danych ilościowych od organizatora wyjazdów – biura po-

dróży (dane liczbowe dotyczące wyjeżdżających oraz charakteru wy-

jazdów); 



 Wpływ ustawy o usługach turystycznych na podaż i jakość usług… 221 

 pozyskanie danych jakościowych za pomocą przygotowanego w tym 

celu kwestionariusza;  

 ankietowanie respondentów zostało przeprowadzone wśród uczestni-

ków szkoleń na kandydatów na pilotów oraz przewodników prowadzo-

nych przez różnych organizatorów (szkolenia komercyjne i finansowa-

ne ze środków UE), wśród studentów kierunków turystycznych oraz  

w punktach informacji turystycznej, gdzie ankiety zostały wypełnione 

przez zainteresowane osoby.  

Na potrzeby procedury badawczej opracowano autorski projekt kwestiona-

riusza ankiety. Ze względu na politykę ochrony danych osobowych oraz ko-

nieczność zachowania tajemnicy handlowej w artykule nie została podana na-

zwa biura podróży, którego oferta stała się przedmiotem analizy.  

2. Zarys przedmiotu badań oraz problematyki badawczej 

W Polsce szybki rozwój turystyki nastąpił po odzyskaniu niepodległości  

w 1918 roku. Dzięki ustawom o czasie pracy wprowadzono płatne urlopy, na-

stąpił rozwój usług komunikacyjnych, co skróciło czas podróży. Zmiany prze-

łożyły się na wzrost liczby podróżujących po kraju i świecie. Z każdym rokiem 

przybywało turystów. Po drugiej wojnie światowej wiele ośrodków upaństwo-

wiono, powstał Fundusz Wczasów Pracowniczych. Kolejne przełomowe zmia-

ny ustrojowe nastąpiły w roku 1989. W czasach III RP popularne stały się krót-

kie wyjazdy, odbywane kilka razy w roku. Dziś Polacy coraz częściej wykorzy-

stują urlop już nie tylko latem, ale również w innych porach roku, korzystając 

z oferty wyjazdów zorganizowanych. Coraz większą popularnością cieszą się 

wyjazdy zagraniczne. Biura podróży kusząc kolorowymi katalogami, oferują 

atrakcyjne wycieczki zagraniczne. Do lat 90 XX wieku wyjazdy zagraniczne 

mogły odbywać się jedynie do krajów tzw. państw bloku wschodniego, zaś 

wyjazdy na zachód Europy mogła odbywać tylko wąska grupa osób. Główne 

wówczas ośrodki zagraniczne to jezioro Balaton i kurort Złote Piaski
4
. Zmiany 

ustrojowe spowodowały, że pojawiły się nowe formy i możliwości spędzania 

czasu wolnego, zwiększyła się dostępność usług turystycznych, a także nastąpił 

zanik podziału na pilotów wycieczek zagranicznych i krajowych.  

                                                      
4 B. Sawicki, Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, Lublin 2007, s. 56–57. 
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W artykule skupiono się na przedstawieniu zmian ustawowych dotyczą-

cych szkolenia pilotów wycieczek oraz przewodników, wpływu przepisów 

prawnych na sytuację na rynku usług oraz ich praktycznego wykorzystywania 

przez osoby okazujące zainteresowanie pracą w sferze turystyki. Problematyka 

dotycząca oferty szkoleniowej przygotowującej nowe kadry dla turystyki cieszy 

się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem w literaturze przedmiotu – za-

równo wśród przedstawicieli branży turystycznej, jak i pracowników uczelni. 

Wymienione grupy zawodowe zainteresowane są bowiem profesjonalnym 

kształtowaniem rynku usług turystycznych przy równoczesnym zachowaniu 

trendów i kierunków rozwoju polskiej turystyki. Problematyka rozpatrywana 

jest nie tylko w naukowym piśmiennictwie, ale również na licznych konferen-

cjach naukowych i branżowych (m.in. Forum Przewodnickie PTTK w Białym-

stoku, luty 2011; II Międzynarodowy Sejmik Przewodnicki Sopot, maj 2012; 

VII Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Toruniu, 2–4.12.2011; Przewodnictwo 

turystyczne w prawodawstwie polskim i europejskim, Kraków 10.12.2011) oraz 

na forum rządu i parlamentu. 

Zawód przewodnika turystycznego i pilota wycieczek ma kilkudziesięcio-

letnią tradycję, a historia ich szkoleń sięga w Polsce odpowiednio lat 70. XIX 

wieku oraz dwudziestolecia międzywojennego
5
. Wykonywanie zawodu uregu-

lowała Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (DzU 

2004, nr 223, poz. 2268 z późn. zmian.) oraz rozporządzenia wykonawcze, 

m.in. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przewodników 

turystycznych i pilotów wycieczek z dnia 4 marca 2011 r. (DzU 2011, nr 60, 

poz. 302 z dnia 18.03.2011 r.)
6
. Warto przy okazji wspomnieć, że rozporządze-

nia w sprawie przewodników i pilotów wydawane były przez ministrów wła-

ściwych do spraw turystyki. Pierwsze zostało wydane przez Prezesa Rady Mini-

                                                      
5 D. Kozłowska, W. Ryszkowski, 101 kompetencji pilota wycieczek, Difin, Warszawa 2011, 

s. 17–20 i in.; A. Stasiak, R. Wiluś, Analiza form i programów kształcenia przewodników tury-

stycznych i pilotów wycieczek, w: Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,  

red. Z. Kruczek, Proksenia, Kraków 2010, s. 81–82 i in. 

6 M. Nestorowicz, Prawo turystyczne, Wydawnictwo Wolters Kluwer business, Warszawa 

2009, s. 27 i in.; T. Simiński-Stanny, Ogólna sytuacja prawna pilotów i przewodników w Polsce, 

w: Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie, red. Z. Kruczek, 

Proksenia, Kraków 2012, s. 165; P. Szymanowski, Kształcenie, egzaminowanie i doskonalenie 

pilotów i przewodników w nowym rozporządzeniu – Wprowadzenie do dyskusji, w: Etyka prze-
wodników…, s. 103–107. 
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strów. Kolejne rozporządzenia pojawiały się w związku z nowelizacją ustawy 

o usługach turystycznych. Były to kolejno lata: 2001, 2004
7
, 2006 i 2011

8
.  

Aktualnie w Polsce trwają dość burzliwe branżowe dysputy na temat 

wdrożenia europejskich i krajowych ram kwalifikacji, które powinny być uregu-

lowane z powodu funkcjonowania znacznej różnorodności programów kształ-

cenia. Nie ma bowiem możliwości porównywania dyplomów lub innych świa-

dectw w krajach UE oraz przenoszenia i kumulacji dokonań zawodu pilota  

i przewodnika. Warto zauważyć, że w roku 2004 zapoczątkowano opracowy-

wanie europejskich ram kwalifikacji. Kwestia do dzisiaj nie została uregulowa-

na, aczkolwiek wiele argumentów, takich jak wspólny europejski punkt odnie-

sienia; lepsza komunikacja pomiędzy krajowymi systemami kwalifikacji; utwo-

rzenie sieci niezależnych, ale powiązanych i wzajemnie zrozumiałych syste-

mów kwalifikacji; ułatwienie porównania i transferu kwalifikacji pomiędzy 

krajami, systemami i instytucjami w UE, przemawia za ich przyjęciem. Euro-

pejskie ramy kwalifikacji stanowią ambitny instrument o szerokim oddziaływa-

niu, który wywiera wpływ na systemy kształcenia i szkolenia, rynek pracy, 

przemysł i handel oraz obywateli
9
.  

3. Wyniki badań  

W turystyce, podobnie jak w każdej działalności usługowej, zwraca się 

szczególną uwagę na zadowolenie klienta. Decydują o tym podmioty uczestni-

czące w pośrednictwie turystycznym, a w szczególności osoby mające bezpo-

średni kontakt z klientem. Rynek wymusza konkurencję, a touroperatorzy dążą 

ciągle do podnoszenia atrakcyjności (jakość/cena) swoich usług. Gospodarka 

turystyczna w Polsce jest zdominowana przez małe przedsiębiorstwa, które 

pomimo braku formalnych systemów kształtowania jakości troszczą się o swo-

ich klientów. Kładą nacisk na osobiste relacje i lepsze rozumienie ich potrzeb. 

Taka sytuacja występuje również na rynku lubelskich usług turystycznych, 

                                                      
7 W nowelizacji ustawy z 2004 r. nie przyjęto proponowanych zmian bulwersujących bran-

żę turystyczną, w myśl których planowano połączyć zawód pilota i przewodnika w jeden, tworząc 
superfachowca na cały świat i okolice.  

8 P. Szymanowski, Kształcenie…, s. 104.  

9 P. Szymanowski, Europejskie ramy kwalifikacji w pilotażu i przewodnictwie a uznawanie 

zawodów regulowanych, w: Specjalizacja i profesjonalizacja…, s. 181–185. 
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gdzie przeważającą liczbę organizatorów turystyki stanowią przedsiębiorstwa 

małe, zatrudniające maksymalnie do 9 pracowników. Zjawisko to występuje na 

terenie całego województwa lubelskiego oraz samego Lublina
10

. 

Obecne biura podróży nastawione są głównie na obsługę turystyki wyjaz-

dowej, oferując usługobiorcom bogatą ofertę imprez turystycznych zarówno 

własnych, jak i innych touroperatorów. Niszę rynkową stanowi turystyka przy-

jazdowa, a samo województwo lubelskie nie posiada na tyle atrakcyjnej oferty 

pobytowej, aby zatrzymać w regionie turystę komercyjnego dłużej niż jedną 

dobę. Z obiektów noclegowych Lubelszczyzny korzystają wprawdzie goście 

zagraniczni, ale rzadko ich pobyt obejmuje więcej niż jeden nocleg. Wśród grup 

zorganizowanych przeważają grupy żydowskie, dla których Lublin – stolica 

województwa, nie jest niestety miejscem docelowym wyjazdów. Szczególne 

natężenie osób korzystających z usług noclegowych nastąpiło w roku 2006 

(154 630 tys. nocujących), w kolejnych latach zanotowano jednak zdecydowany 

spadek liczby gości z zagranicy, spowodowany światowym kryzysem gospo-

darczym, dającym się również odczuć w turystyce (rys. 1, tab. 1).  

Tabela 1  

Turyści zagraniczni w obiektach noclegowych na terenie województwa lubelskiego  

w latach 2000, 2004, 2206, 2010 według obywatelstwa (123 państwa świata) 

Rok  Świat ogółem Europa Unia Europejska 

2000 96 711 * * 

2004 141 805 108 969 56 483 

2006 154 630 111 888 59 974 

2010  89 940 55 800 31 330 

* brak danych. 

Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Lublinie za lata 2000–2010. 

                                                      
10 Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, red. G. Gołembski, War-

szawa 2007, s. 157. 
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Rys. 1. Turyści zagraniczni w obiektach noclegowych na terenie województwa 

lubelskiego w latach 2000–2010 według obywatelstwa (123 państwa świata)
11

 

Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Lublinie za lata 2000–2010.  

Wśród oferty touroperatorów z regionu lubelskiego dużą popularnością 

cieszą się krótkie wyjazdy zorganizowane młodzieży szkolnej i osób dorosłych 

do miast i ośrodków położonych poza granicami województwa. Na podstawie 

danych od jednego z lubelskich touroperatorów (mikroprzedsiębiorca) można 

zauważyć, że ich liczba w ostatnich latach sukcesywnie wzrasta (tab. 2).  

Na terenie województwa lubelskiego prowadzi działalność wiele podmio-

tów posiadających status organizatora kursów pilotów wycieczek oraz prze-

wodników
12

. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie organizacją kursów 

pilotów wycieczek i na rynku pojawili się nowi organizatorzy tego typu szko-

                                                      
11 Państwa: Chile, Gujana, Irak, Iran, Jemen, Kenia, Laos, Lichtenstein (liczba podawana 

łącznie z liczbą turystów ze Szwajcarii), Meksyk, Mozambik, Niger, Sudan, Syria, Tanzania, 

Wybrzeże Kości Słoniowej – dane dotyczące liczby nocujących z tych państw nie mogły być 

udostępnione przez US ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej w rozu-

mieniu ustawy o statystyce publicznej. 

12 Wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych 

i pilotów wycieczek, www.eu-go.gov.pl, 13.04.2012. 
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leń, szczególnie w Lublinie, który posiada opinię miasta akademickiego 

i o pozyskanie słuchaczy jest tu zdecydowanie łatwiej niż w mniejszych ośrod-

kach leżących w granicach województwa. Wśród nowych organizatorów należy 

wymienić uczelnie państwowe: Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej (dalej UMCS) oraz Lubelską Lokalną Organizację Tury-

styczną. Można też zaobserwować, że ze względu na dużą konkurencję ceny 

tego typu szkoleń są zdecydowanie niższe niż w innych miastach województwa. 

Poza kursami komercyjnymi prowadzone są również kursy pilotów, których 

program realizowany jest poprzez włączenie ustawowych, obowiązujących 

przedmiotów teoretycznych i zajęć praktycznych w ramowy program studiów 

(np. nowa oferta – geografia historyczna na UMCS w Lublinie). Takie rozwią-

zanie nie jest traktowane wówczas jako oferta szkoleniowa komercyjna. Jej 

celem jest uatrakcyjnienie kierunku studiów w dobie niżu demograficznego. 

Organizatorzy szkoleń przewodników miejskich i terenowych nie mają dużej 

konkurencji prawdopodobnie ze względu na konieczność realizacji obszernego, 

specjalistycznego programu i w związku z tym liczba zainteresowanych wyko-

nywaniem zawodu przewodnika w porównaniu z postrzeganym jako atrakcyj-

niejszy zawódem pilota wycieczek jest stosunkowo niewielka. 

Tabela 2 

Wycieczki młodzieży szkolnej i osób dorosłych  

zorganizowane przez lubelskie biuro podróży w latach 2005–2011 

Rok 
Dzieci i młodzież  

(z opieką) 
Dorośli  Razem 

 szt. 
liczba 

dni 

liczba 

osób 
szt. 

liczba 

dni 

liczba 

osób 
 szt. 

liczba 

dni 

liczba 

osób 

2005 38 72 1335 13 33 515  51 105 1850 

2006 48 76 2064 12 36 462  60 112 2526 

2007 48 95 1993 14 50 475  62 145 2468 

2008 38 69 2006 17 71 636  55 140 2642 

2009 46 77 2137 18 68 653  64 145 2790 

2010 53 78 2440 17 78 570  70 156 3010 

2011 84 126 3716 21 86 803  105 212 4519 

Źródło: opracowanie własne.  
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Pomimo dużej liczby organizatorów kursów pilotów oraz znacznej liczby 

zainteresowanych, liczba uprawnień do wykonywania zawodu wydana do 2010 

roku przez marszałka województwa lubelskiego jest zdecydowanie niższa niż  

w innych województwach i plasuje region pod tym względem dopiero na szó-

stym miejscu w kraju.  

Badania przeprowadzono wśród 300 uczestników szkoleń na kandydatów 

na pilotów oraz przewodników prowadzonych przez różnych organizatorów 

(szkolenia komercyjne i finansowane ze środków UE), studentów kierunków 

turystycznych oraz w punktach informacji turystycznej. Tu ankiety wypełniły 

zainteresowane osoby.  

Na pytanie „Które z uprawnień uważa Pan/Pani za przydatne dla swojego 

zawodowego rozwoju w turystyce?” najwięcej osób odpowiedziało, że pilota 

wycieczek (101 osób), następnie wskazano przewodnika (98), obsługę ruchu 

turystycznego (86) oraz inne (15).  

 

Rys. 2. Przydatność uprawnień zawodowych w turystyce  

Źródło: opracowanie własne.  
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z ważniejszych problemów w szkoleniu kadr turystycznych. Z badań wynika, że 

około 44% wyszkolonych nie podejmuje pracy w biurach podróży, 56% nie 

obsłużyło w swojej karierze ani jednej grupy krajowej i 69% ani jednej grupy 

na trasie zagranicznej. Z kolei na braki w ich przygotowaniu skarżą się tourope-

ratorzy oraz uczestnicy wyjazdów. Sytuacja ta może być wynikiem braków  

w kompetencjach zawodowych, będących wynikiem realizacji standardowych 

programów szkolenia
13

. Liczbę wydanych uprawnień przewodników i pilotów 

w poszczególnych województwach przedstawiono na rysunku 3.  

 

Rys. 3. Liczba uprawnień wydanych przez marszałków 16 województw, stan na dzień 

4.03.2010 r.  

Źródło: Z. Kruczek, Europejskie ramy kwalifikacji w obszarze turystyki; Materiały 

z VII Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Toruń, 13.12.2011 r.  

                                                      
13 D. Kozłowska, W. Ryszkowski, 101 kompetencji…, s. 13.  
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Na pytanie „Które ze szkoleń uważa Pan/Pani za przydatne w turystyce, 

dające praktyczne uprawnienia?” 115 osób udzieliło odpowiedzi, że pilot wy-

cieczek, 102 – przewodnik, 62 – obsługa ruchu turystycznego i 21 – inne, po-

twierdzając tym samym dużą popularność dwóch podstawowych zawodów  

w turystyce. 

Wiele szkoleń w branży turystycznej finansowanych jest ze środków UE, 

ale są one głównie skierowane do osób zatrudnionych w branży, często bezro-

botnych, a bardzo rzadko studentów. Na pytanie „Jak ocenia Pan/Pani szkolenia 

dla branży turystycznej finansowane przez UE, jeżeli był/a Pan/Pani ich uczest-

nikiem?” 5 osób odpowiedziało – satysfakcjonująco, 48 osób – średnio, 12 – 

zdecydowanie zbyt mało merytorycznie i 225 nigdy nie było uczestnikami tego 

typu szkoleń.  

W związku z problemem dotyczącym aktualnych i potencjalnych pracow-

ników branży turystycznej związanych z potencjalnymi zmianami proponowa-

nymi przez ministra sprawiedliwości w zakresie deregulacji zawodów, respon-

denci udzielili odpowiedzi na pytanie: „Czy zdaniem Pana/Pani deregulacja 

zawodów zaproponowanych przez polski rząd powinna objąć likwidację zawo-

du pilota i przewodnika?”. Spośród badanych 55 osób odpowiedziało aprobują-

co, 179 przecząco, 43 nie miało zdania, a 23 nigdy nie słyszało o takich propo-

zycjach. 

Podsumowanie  

Uzyskane wyniki badań potwierdzają, że zawód pilota i przewodnika cie-

szy się dużym zainteresowaniem wśród osób przejawiających zainteresowanie 

pracą w branży turystycznej. Jest to w dużym stopniu spowodowane funkcjonu-

jącym stereotypem dotyczącym dużej atrakcyjności zawodu oraz wysokich 

zarobków. Nieco mniejszą popularnością cieszy się zawód przewodnika tury-

stycznego, wymagający znacznie większego zasobu wiedzy. Większość z bada-

nych jest również przeciwna propozycjom zmierzającym do likwidacji regulo-

wanych zawodów turystycznych, co może doprowadzić do obniżenia jakości 

usług oraz bezpieczeństwa turystów. Obowiązujące programy nastawione są 

głównie na wiedzę, a w mniejszym stopniu na nabywanie umiejętności, w efek-

cie czego kompetencje pilotów okazują się niewystarczające w sytuacjach no-

wych i trudnych przy coraz większej świadomości i wymaganiach usługobior-

ców. 
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TRAINING IN TOURISM IN THE CONTEXT OF LEGISLATIVE  

CHANGES AND THEIR INFLUENCE ON THE SERVICES MARKET  

IN THE YEARS 1997–2012 

Summary 

In the recent years, much attention has been paid in specialist literature to the me-

thodology of professional training in tourism. The aim of this paper is to present the 

legislative changes introduced into the tourism training system in the last years, regard-

ing the two basic professions of a tour leader and a tour guide. The purpose of the 

changes is to increase competence of people pursuing these professions, in order to raise 

quality of services and improve security of clients. The paper describes legislative 

changes in training of tour leaders and guides, the influence of legal regulations on the 

situation on the services market and their practical application by people interested in 

working in tourism. The professions of a tour leader and a tour guide are highly popular 

among people who intend to work in the tourist sector. This results probably from con-

forming to stereotypes of attractiveness of these professions (especially of the tour lead-

er) and high salaries. The research findings confirm that the current training pro-

grammes focus mainly on transferring knowledge to participants. In practice, the com-

petences of trained tour leaders and guides prove insufficient in new and difficult situa-

tions.  

Translated by Ewa Zabrotowicz 

 


