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Wstęp
Raport z analizy „Usługi przewodnickie i pilotażu w Małopolsce” powstał w celu postawienia diagnozy
stanu bieżącego i prognozy rozwoju na najbliższe lata branży przewodników i pilotów turystycznych
w Małopolsce. Zawiera on również wskazówki, w jaki sposób można stymulować rozwój branży
w regionie. W raporcie podjęto próbę określenia popytu i podaży na usługi pilotażu i przewodnictwa.
Tam, gdzie było to możliwe, wydzielono kategorie przewodników: górskich, terenowych i miejskich.
Przyjęty w raporcie okres analizy przypada na lata 2006-2010. Postawione prognozy obejmują lata
2011-2013.
Raport powstał w oparciu o badania wtórne oraz pierwotne uporządkowane w IV etapach.
W pierwszym etapie przeanalizowano ruch turystyki przyjazdowej do Małopolski w latach 2006-2010.
Etap ten miał pomóc w nakreśleniu ogólnej sytuacji, w jakiej znajduje się branża turystyczna
w Małopolsce. Przebadano strumień turystów krajowych kierowany do województwa małopolskiego
w ujęciu zarówno krótko- jak i długookresowym oraz turystów zagranicznych.
W drugim etapie określono podaż pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w Małopolsce na
tle pozostałych województw w Polsce. Podjęta została próba odniesienia zmian ilości corocznie
wydawanych uprawnień do zmian odnotowanych w ruchu turystycznym.
W etapie trzecim podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakim cechami powinna odznaczać się osoba
poszukująca pracy w charakterze przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek w Małopolsce.
W tym celu przeanalizowano ogłoszenia o pracę z terenu Małopolski. Następnie, aby określić popyt
na usługi branży i wskazać przyszłe zapotrzebowanie ilościowe w tej kategorii, zdiagnozowano
zapotrzebowanie na świadczenia przewodnickie i pilotażu wśród największych touroperatorów
w regionie oraz w małopolskich przedsiębiorstwach korzystających z usług przewodników i pilotów.
Podjęto próbę oceny poziomu usług świadczonych przez małopolskich przewodników i pilotów oraz
zidentyfikowania ewentualnych braków w ich kwalifikacjach.
W czwartym kroku przeanalizowano rozwój rynku kursów prowadzących do zdobycia uprawnień
przewodnika wycieczek i pilota turystycznego na przykładzie firm szkoleniowych z tego segmentu
rynku. Określono zarówno liczebność grup szkoleniowych, jak ilość kursów organizowanych w roku.
W ostatnim rozdziale przedstawiono prognozy dotyczące uprawnień nadawanych przez Marszałka
Województwa Małopolskiego dla poszczególnych kategorii oraz najważniejsze wnioski
i rekomendacje wynikające z zebranych na potrzeby analizy danych.
Badanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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1. Ruch turystyczny w Małopolsce
1.1.

Wielkość krótkookresowego krajowego ruchu turystycznego w Małopolsce

Wielkość krótkookresowego krajowego ruchu turystycznego jest wyznacznikiem popularności
regionu jako celu podróży typu „city breaks”1 i wyjazdów weekendowych. Turyści2, którzy spędzają
do 4 noclegów w miejscu przeznaczenia, to często także podróżujący w sprawach służbowych,
uczestnicy konferencji i kongresów. Turyści odwiedzający region podczas krótkich wyjazdów często
korzystają z hoteli i innych obiektów zbiorowego zakwaterowania3, przez co ich wpływ na
gospodarkę regionu jest istotny. Ten typ ruchu turystycznego cechuje stosunkowo niska sezonowość,
dlatego warto przyjrzeć się jak wyglądała dynamika jego zmian w latach 2006-2010.
4

Tabela 1. Rozmieszczenie krajowego ruchu turystycznego – wyjazdy krótkookresowe w latach 2006-2010
(w mln wizyt)

Województwo

2006

2007

2008

2009

2010

dolnośląskie

1,8

1,1

2,2

1,8

1,8

kujawsko-pomorskie

1,5

1

1,2

1

0,9

lubelskie

1,5

1

1,3

1

1

lubuskie

0,8

0,7

0,9

0,5

0,7

łódzkie

0,9

0,9

0,6

0,9

1

małopolskie

2,1

1,9

1,5

1,2

1,5

mazowieckie

3

2,6

2,8

2,4

2,5

opolskie

0,4

0,4

0,3

0,4

0,3

podkarpackie

1

0,9

1

0,8

0,6

podlaskie

1

1,3

0,5

0,4

1

pomorskie

1

1,7

1,8

1,6

2

śląskie

1,9

1

1,6

1,1

1,8

świętokrzyskie

0,6

0,5

0,7

0,6

0,8

warmińsko-mazurskie

0,9

1,2

1,2

1

1,1

wielkopolskie

2,1

1,5

1,6

1,8

1,8

zachodniopomorskie

1,3

1,5

1,5

1,6

1,7

Ogółem

21,6

19,1

20,6

17,5

20,2

Średnia krajowa

1,36

1,20

1,29

1,13

1,28

Udział małopolskiego

9,7%

9,9%

7,3%

6,9%

7,4%

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania za: Badania Instytutu Turystyki, www.intur.com.pl

1

„City breaks” – krótkie wypady turystyczne do miast, trwające zwyczajowo od 2 do 5 dni; są to równie często podróże
planowane z wyprzedzeniem, jak i spontanicznie podejmowane decyzje np. po zakupie okazyjnej oferty przelotu.
2
Turysta – odwiedzający, który przynajmniej przez jedną noc korzysta z obiektów zakwaterowania zbiorowego lub kwater
prywatnych w odwiedzanym kraju (w przypadku turystyki krajowej – miejscowości). Cel pobytu może być dowolny:
wypoczynek, zwiedzanie, interesy, odwiedziny u znajomych lub krewnych, zakupy na prywatny użytek itp., z jednym
wyjątkiem: głównym celem wizyty nie może być działalność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanym kraju /
miejscowości [Instytut Turystyki].
3
Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania – obiekty, które oferują podróżnym nocleg w pokojach lub innych
pomieszczeniach, przy czym liczba oferowanych miejsc musi być większa niż pewne określone minimum, wynikające
z potrzeb pojedynczej rodziny. Wszystkie miejsca w obiekcie muszą podlegać wspólnemu zarządowi na zasadach
komercyjnych, nawet jeśli obiekt nie ma charakteru dochodowego [Główny Urząd Statystyczny].
4
Wyjazd krótkookresowy – wyjazd trwający 2-4 dni [Instytut Turystyki].
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W latach 2006-2010 ogólna liczba uczestników krajowego5 ruchu turystyki krótkookresowej spadła
o 7%: z 21,6 mln do 20,2 mln. W analizowanym okresie znacząco wzrosły wartości dla opisywanego
zjawiska w województwach nadmorskich, tj. w zachodniopomorskim – o 30% oraz w pomorskim –
o 100%. Średni spadek w całym kraju w okresie 2006-2010 wyniósł 6%.
Małopolska znalazła się w grupie województw odnotowujących najsilniejsze spadki – 29%. Spadek
większy niż 25% zanotowano w województwach: podkarpackim (40%), kujawsko-pomorskim (40%),
lubelskim (33%), opolskim (25%). Zarówno bezwzględna ilość turystów krajowych uczestniczących
w krótkich wyjazdach turystycznych do województwa małopolskiego, jak i względny udział badanego
regionu w tym aspekcie w skali kraju, w okresie 2006-2010 istotnie zmalały. W 2006 roku do
Małopolski przybyło 2,1 mln turystów krajowych na pobyty krótkookresowe, podczas gdy w 2010
roku było ich tylko 1,5 mln. Jest to wynikiem spadków w liczbie turystów krótkookresowych w trzech
badanych okresach (2006-2007 spadek o 10%, 2007-2008 spadek o 20%, 2008-2009 spadek o 20%).
W okresie 2009-2010 odnotowano 25% wzrost przyjazdów krótkookresowych rodzimych turystów.
Wykres 1. Rozmieszczenie krajowego ruchu turystycznego – wyjazdy krótkookresowe w latach 2006-2010
[w mln wizyt]
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Mazowieckie
Pomorskie
Dolnośląskie
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3
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1
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Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania za: Badania Instytutu Turystyki, www.intur.com.pl
Wykres 2. Porównanie liczby wizyt krótkookresowych w województwie małopolskim ze średnią krajową
w latach 2006-2010 [w mln wizyt]
2,2
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1,2
1
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Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania za: Badania Instytutu Turystyki, www.intur.com.pl

5

Turystyka krajowa – podróże w granicach państwa członkowskiego odbywane przez odwiedzających będących
rezydentami tego państwa członkowskiego [GUS za: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 692/2011
z 6 lipca 2011 w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE].

5|S t r o n a

Województwo małopolskie stało się relatywnie mniej atrakcyjnym regionem dla Polaków jako cel
podróży krótkookresowych i oddało drugą pozycję (po mazowieckim) województwu pomorskiemu.
Może to być spowodowane wzrostem popularności pobytów o charakterze przedłużonych
weekendów nad morzem oraz pojawieniem się interesującej oferty eventów i city breakes w innych
regionach. Nie bez znaczenie były również zauważalne w mediach kampanie promocji walorów
turystycznych Śląska i Dolnego Śląska (Śląskie. Pozytywna energia czy dolnośląskie reklamowane
przez Stephana Mullera). Jednakże należy podkreślić, że Małopolska należy do grupy
najatrakcyjniejszych regionów w Polsce.

1.2. Wielkość długookresowego krajowego ruchu turystycznego w Małopolsce
Wielkość długookresowego krajowego ruchu turystycznego określa strumień podróży turystycznych
do regionu trwających ponad 5 dni (liczba noclegów na miejscu). W dużej mierze mowa tutaj
o turystyce wypoczynkowej, co w Małopolsce oznacza głównie pobyty w Tatrach i na Podhalu.
Dodatkową kategorią wchodzącą w skład długookresowych pobytów turystycznych są wycieczki
objazdowe po regionie. Warto przeanalizować wielkość tego ruchu, gdyż wskazuje on na siłę
przyciągania regionu jako wakacyjnego celu podróży.
6

Tabela 2. Rozmieszczenie krajowego ruchu turystycznego – wyjazdy długookresowe w latach 2006-2010
[w mln wizyt]
Województwo
2006
2007
2008
2009
2010
dolnośląskie

1,2

kujawsko-pomorskie

1,2

lubelskie

0,6

lubuskie

0,3

łódzkie

1

1

1

1

1

0,8

0,7

0,5

0,8

0,7

0,3

0,7

0,5

0,4

0,3

0,7

0,4

0,3

0,3

0,4

małopolskie

1,7

1,7

1,5

1,2

1,3

mazowieckie

2,5

1,8

1,6

1,1

1,4

opolskie

0,3

0,2

0,3

0,3

0,2

podkarpackie

1,1

1,3

1,1

0,9

0,9

podlaskie

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

pomorskie

2,2

2

1,9

2,1

2,5

śląskie

1,2

0,9

0,8

0,7

0,8

świętokrzyskie

0,3

0,6

0,4

0,3

0,5

warmińsko-mazurskie

1,2

1,2

0,9

1

1

wielkopolskie

1,1

0,6

0,8

0,6

0,6

zachodniopomorskie

1,7

1,8

1,8

1,9

2,2

Ogółem

16,9

15,8

14,3

13,3

13,7

Średnia krajowa

1,11

1,01

0,94

0,86

0,91

10,1%

10,8%

10,5%

9%

9,5%

Udział małopolskiego

1,1

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania za: Badania Instytutu Turystyki, www.intur.com.pl

Małopolska jest częstym celem długookresowych podróży turystycznych Polaków. W analizowanym
okresie jej udział w krajowym ruchu turystyki długookresowej kształtował się na względnie stałym
poziomie około 10% całości ruchu turystyki długookresowej. Zanotowano jednak dość znaczący
6

Wyjazd długookresowy – wyjazd trwający minimum 5 dni [Instytut Turystyki].
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spadek w liczbie osób przyjeżdżających na dłuższe pobyty turystyczne do Małopolski. W roku 2006
było ich 1,7 mln, podczas gdy w 2010 tylko 1,3 mln. Spadek bezwzględnej liczby osób
wypoczywających w Małopolsce jest odbiciem tendencji ogólnokrajowej. W roku 2006 w Polsce
wielkość strumienia krajowego ruchu turystyki długookresowej wynosiła 16,9 mln, podczas gdy
w 2010 roku tylko 13,7 mln (spadek o 19%).
Pozycja Małopolski na tle innych regionów kraju pozostaje wysoka. W 2006 roku był to trzeci
(ex aequo z zachodniopomorskim) najczęściej wybierany region. Pierwsze miejsce zajmowało
mazowieckie z rezultatem 2,5 mln wizyt turystycznych, na drugim lokowało się pomorskie z wynikiem
2,2 mln turystów. Jak wskazują dane, w 2010 roku regiony nadmorskie należały do regionów
najczęściej odwiedzanych. Pomorskie (w 2010 roku 2,5 mln turystów) oraz zachodniopomorskie
(w 2010 roku 2,2 mln turystów) to województwa, w których wzrost turystów w okresie 2006-2010
wyniósł łącznie 20%. Trzecim regionem pod względem turystyki długookresowej było mazowieckie
(1,4 mln), a czwartym małopolskie z liczbą turystów w 2010 roku na poziomie (1,3 mln) i spadkiem ich
liczby w okresie 2006-2010 o 24%.
Wykres 3. Rozmieszczenie krajowego ruchu turystycznego – wyjazdy długookresowe w latach 2006-2010
[w mln wizyt]
Pomorskie
Zachodniopomorskie
Mazowieckie

3
2,5

Małopolskie
Dolnośląskie
Warmińsko-mazurskie
Podkarpackie
Śląskie
Kujawsko-pomorskie
Wielkopolskie
Świętokrzyskie
Łódzkie
Podlaskie
Lubelskie
Lubuskie
Opolskie

2
1,5
1
0,5
0
2006

2007

2008

2009

2010

Źródło: Badania Instytutu Turystyki, www.intur.com.pl
Wykres 4. Porównanie liczby wizyt długookresowych z województwie małopolskim ze średnią krajową
w latach 2006-2010 [w mln wizyt]
1,8
1,6
1,4

Małopolskie
1,2

Średnia krajowa

1
0,8
2006
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2008
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Źródło: Badania Instytutu Turystyki, www.intur.com.pl
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Wielkość ruchu krajowej turystyki długookresowej w Małopolsce zmieniała się w wyraźniej korelacji
ze zmianami zachodzącymi w kraju. Można zatem mówić o występowaniu normalnej sytuacji
wywołanej czynnikami zewnętrznymi, takimi jak spowolnienie gospodarcze i zmiana preferencji
urlopowych Polaków (częstsze wyjazdy do krajów śródziemnomorskich), które przyczyniły się do
zmniejszenia opisywanej wartości w regionie.
Spadek popularności województwa małopolskiego jako celu podróży długookresowych Polaków
może być wynikiem generalnego spadku popularności regionów górskich (polskie góry coraz częściej
przegrywają rywalizację z Alpami). Śląsk, Małopolska i Dolny Śląsk straciły na popularności, podczas
gdy regiony nadmorskie zyskały. To prawdopodobnie także efekt polepszenia dostępności
komunikacyjnej regionów nadmorskich (Autostrada A1 oraz droga ekspresowa S3). Sukces regionów
nadmorskich należy także przypisać udanej próbie wspólnej promocji województw pomorskiego
i zachodniopomorskiego (Kampania – Czas na Bałtyk). Warto pomyśleć o wspólnej promocji polskich
gór w ramach jednej kampanii społecznej. Nie istnieje jednak możliwość wzrostu w tym zakresie bez
poprawy dostępności komunikacyjnej.

1.3.

Cele wizyt turystów zagranicznych w Polsce

Dominujący cel wizyty turystów zagranicznych w regionie pokazuje jego wizerunek i charakter
atrakcji konsumowanych przez turystów zagranicznych. W przypadku polskich regionów warto
przeprowadzić analizę mającą na celu wskazanie, które regiony są ostatecznym celem podróży
turystycznej, a które stanowią tylko przystanek w dalszej podróży. W zależności od realizowanego
celu podróży może zmieniać się zapotrzebowanie na usługi branży turystycznej, w tym biur podróży
i hoteli.
7

Wykres 5. Główne cele przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2010 roku

14%

służbowe

25%

10%

turystyczne
odwiedziny

10%
23%
18%

tranzyt
zakupy
inne cele

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski
w 2010 roku. Badanie Instytutu Turystyki.

7

Turystyka przyjazdowa – podróże do państwa członkowskiego odbywane przez odwiedzających niebędących rezydentami
tego państwa członkowskiego [GUS za: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 692/2011 z 6 lipca 2011
w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE].

8|S t r o n a

Rysunek 1. Przyjazdy turystów zagranicznych do Polski według głównych celów pobytu w odwiedzanych
województwach w 2009 (lewa) oraz 2010 roku (prawa)

Źródło: W. Bartoszewicz, T. Skalska, Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2009 roku, Zagraniczna
turystyka przyjazdowa do Polski w 2010 roku, Instytut Turystyki.

Biorąc pod uwagę dominujący cel podróży turystycznej do Polski można wyodrębnić pięć
podwarstwowych obszarów. I tak w 2010 roku:







w celach typowo turystycznych najczęściej odwiedzane było województwa
zachodniopomorskie i małopolskie;
w interesach obszar centralny: mazowieckie, świętokrzyskie, łódzkie i wielkopolskie;
w celu odwiedzenia krewnych i znajomych – śląskie, opolskie i warmińsko-mazurskie;
na zakupy jeżdżono do województw wschodnich: podlaskie, lubelskie i podkarpackie;
turyści tranzytowi zatrzymywali się głównie w województwie lubuskim i pomorskim (które
również przyjmuje wielu „typowych” turystów);
województwa kujawsko-pomorskie i dolnośląskie nie wykazały zdecydowanej specjalizacji;
z punktu widzenia obsługi typów turystyki kwalifikują się do kategorii turystyki mieszanej,
gdzie w kujawsko-pomorskim stwierdzono pewną przewagę turystyki biznesowej i wizyt
rodzinno-towarzyskich, w dolnośląskim natomiast turystyki wypoczynkowej8.

Województwa małopolskie i zachodniopomorskie to jedyne regiony, które zarówno w 2009, jak 2010
roku, były odwiedzane przez turystów zagranicznych głównie w celu turystycznym. Warto zauważyć,
że są to regiony o najwyższym odsetku osób korzystających z usług biur podróży lub rezerwacji
i obiektów zbiorowego zakwaterowania. Można zatem stwierdzić, że cel turystyczny wizyt turystów
zagranicznych jest najbardziej sprzyjający rozwojowi branży turystycznej. Turysta przybywający
w tym celu bardzo często korzysta zarówno z bazy zakwaterowania zbiorowego, jak i usług biur
podróży.

8

W. Bartoszewicz, T. Skalska, Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2010 roku, Instytut Turystyki,
Warszawa, 2011 r.
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Tabela 3. Liczba turystów zagranicznych korzystających z obiektów zakwaterowania zbiorowego w latach
2006-2010 [dane w tys.]
Województwo
2006
2007
2008
2009
2010
dolnośląskie

487

508

448

365

415

kujawsko-pomorskie

85

84

77

65

79

lubelskie

100

98

81

79

90

lubuskie

167

179

196

452

160

łódzkie

109

122

115

116

114

małopolskie

935

979

829

810

896

mazowieckie

782

799

810

804

895

opolskie

33

37

35

31

31

podkarpackie

64

66

63

63

68

podlaskie

89

91

69

69

72

pomorskie

287

282

246

255

260

śląskie

274

273

260

236

253

świętokrzyskie

25

30

25

23

27

warmińsko-mazurskie

187

181

155

149

145

wielkopolskie

265

248

257

243

253

zachodniopomorskie

425

412

380

401

378

Ogółem

4 314

4 387

4 046

3 862

4 135

Udział małopolskiego

21,6%

22,3%

20,4%

20,9%

21,7%

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania za: W. Bartoszewicz, T. Skalska, Zagraniczna turystyka
przyjazdowa do Polski w 2010 roku, Instytut Turystyki.

Małopolska, tak w 2006, jak i w 2010 roku, była liderem w zakresie liczby cudzoziemców
korzystających z bazy noclegowej zakwaterowania zbiorowego. W 2006 roku z tego typu
zakwaterowania skorzystało około 935 tysięcy turystów zagranicznych. Kolejne województwo –
mazowieckie – gościło w 2006 roku o 150 tysięcy gości zagranicznych mniej niż Małopolska, jednak
w 2010 roku różnica w ilości turystów zagranicznych korzystających z tego noclegu wynosiła już tylko
1,5 tysiąca. W badanym okresie rynek obiektów zakwaterowania zbiorowego rozwijał się
dynamicznie w całym kraju (16% przyrostu), jednak przyrost dla mazowieckiego wyniósł 23%, tj.
7 400 nowych miejsc noclegowych, podczas gdy w małopolskim tylko 10%, tj. 5 700 miejsc
noclegowych. Może to oznaczać, że Małopolska jest znacznie bliższa maksymalnego poziomu
nasycenia miejscami noclegowymi i turystami zagranicznymi i z tego powodu dynamika zmian w
regionie nie może być tak imponująca jak w innych województwach9.
Kraków i Małopolska są bardzo często uważane za wizytówkę Polski. Region może być jeszcze
popularniejszy wśród turystów zagranicznych. Dźwignią przyszłego wzrostu może okazać się
realizacja wizerunkowej inwestycji w dziedzinie kultury i sztuki, np. nowej siedziby Muzeum
Narodowego – a la Muzeum Gugenheima w Bilbao. Możliwe jest również nagłośnienie realizowanych
inwestycji, takich jak Podziemia Rynku w Krakowie. Warto wykorzystać w tym celu możliwości, jakie
stworzy nowy Regionalny Program Operacyjny.
Wydaje się również, iż istotny wzrost zainteresowania segmentu biznesowego ofertą województwa
małopolskiego i Krakowa mogą przynieść inwestycje w centra kongresowo-konferencyjne. Należy
9

Główny Urząd Statystyczny.
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jednak przeanalizować nakłady inwestycyjne konkurencyjnych województw: mazowieckiego
i śląskiego, w których wielkość inwestycji w obiekty przemysłu spotkań w ostatnich kilku latach jest
rzeczywiście znacząca (EXPO XXI w Warszawie czy Międzynarodowe Centrum Kongresowe
w Katowicach). Warto także zadbać o efektywne prace Convention Bureau, które jest podstawowym
narzędziem w walce o pozyskiwanie dużych wydarzeń typu kongres czy konwencja na rynku
ogólnoświatowym.

1.4.

Średnie wydatki turystów zagranicznych w polskich regionach

Przeciętne wydatki turystów zagranicznych informują o przychodach, jakie generuje turystyka
zagraniczna. W celu zdiagnozowania pozycji województwa małopolskiego dokonano analizy
poszczególnych województw pod kątem przeciętnych wydatków turystów zagranicznych w latach
2006-2010.
Tabela 4. Przeciętne wydatki turystów zagranicznych w latach 2006-2010 w układzie województw (w USD na
osobę)

Województwo

2006

2007

2008

2009

2010

podkarpackie

135

292

723

450

538

małopolskie

138

264

552

453

426

wielkopolskie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
śląskie
lubuskie
mazowieckie
dolnośląskie
warmińsko-mazurskie
lubelskie
podlaskie
zachodniopomorskie
świętokrzyskie
opolskie
łódzkie
średnia krajowa

143
189
173
119
111
185
157
173
111
105
168
91
135
131
142

284
244
234
201
279
324
192
227
223
271
244
186
220
240
245

345
464
323
394
303
543
319
225
350
301
353
362
316
336
388

464
332
311
542
269
262
315
209
238
259
270
342
364
321
338

381
332
305
304
290
284
275
266
264
258
256
254
243
242
307

zmiana w małopolskim
91%
109%
-18%
-6%
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania za: W. Bartoszewicz, T. Skalska, Zagraniczna turystyka
przyjazdowa do Polski w 2010 roku, Instytut Turystyki.

W analizowanym okresie średnie wydatki turystów zagranicznych wzrosły ponad dwukrotnie w ujęciu
średnim dla kraju (ze 142 USD do 307 USD). W tym czasie wydatki w Małopolsce wzrosły przeszło
trzykrotnie, ze 138 USD do 426 USD na osobę.
Zarówno w 2006, jak i w 2010 roku, wydatki turystów zagranicznych w Małopolsce należały do
jednych z najwyższych w kraju. W 2010 roku na pierwszej pozycji uplasowało się województwo
podkarpackie z przeciętnymi wydatkami turystów zagranicznych na poziomie 538 USD per capita.
Wydatki w tym okresie liczone w PLN dodatkowo wzrosły, gdyż kurs dolara do złotówki wzrósł z 2,8 zł
w 2006 roku do 3,1 zł w 2010 roku10, co nie zostało ujęte w zestawieniu. Sama różnica kursów
10

Średni kurs na podstawie Narodowego Banku Polskiego.
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generowała ponad 10% wzrost przychodów branży z turystyki zagranicznej w 2010 roku
w porównaniu z tymi z 2006 roku. W przypadku województwa małopolskiego zaobserwowano
wyraźny wzrost wydatków turystów zagranicznych w okresie 2006-2010, mimo, że od 2008 roku
wartość wydatków spada. Dzięki wzrostowi wartości dolara spadek liczby gości zagranicznych
nocujących w obiektach zakwaterowania zbiorowego został z nawiązką zrekompensowany.
Rysunek 2. Przeciętne wydatki turystów zagranicznych w roku 2010 w układzie województw (w USD na
osobę)

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania za: W. Bartoszewicz, T. Skalska, Zagraniczna turystyka
przyjazdowa do Polski w 2010 roku, Instytut Turystyki.

W badanym regionie obserwowany jest wyższy udział przychodów generowanych przez turystów
zagranicznych w biurach podróży niż w skali kraju, i tak w Małopolsce wynosił on 23% obrotu,
podczas gdy w kraju średnia wyniosła 10%. Dane te pozwalają na sformułowanie tezy, że spadki
w ruchu turystki krajowej w Małopolsce nie są tak silnie odczuwane finansowo przez branżę
turystyczną w Małopolsce.
Podtrzymanie trendu wzrostowego w wydatkach turystów odwiedzających Małopolskę jest możliwe
przez np. rozwój rynku jakościowych pamiątek artystycznych wykonanych przez twórców lokalnych
i regionalnych czy kulinariów regionalnych. Wśród turystów zagranicznych, w tym Amerykanów,
jednym z podstawowych celów podróży są kulinaria11. Odpowiednie opakowanie już istniejącej oferty
Małopolskich Smaków i sprzedaż jej za granicę może znacząco zwiększyć średnie wydatki turystów.
Podstawowym krokiem do osiągnięcia wspólnych celów jest współpraca z zagranicznymi biurami
podróży, którą można rozpocząć organizując workshop’y, studytoury lub szkolenie kulinarne
połączone z wizytowaniem małopolskich szlaków kulinarnych. Następnie należy przystosować do
sprzedaży masowej projekty kulinarne realizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną, w tym
„Małopolskie Smaki”, „Małopolską Trasę Smakoszy”, „Szlak Oscypkowy” i inne.

11

Około 12% Amerykanów podaje kulinaria jako główną motywację do podróżowania. Aż 57% Amerykanów poszukuje
podczas wyjazdów gastronomi regionalnej [źródło: Travel Activities and Motivations of U.S.Residents, Tourism British
Columbia Research Services]. Jest to istotna wskazówka dla branży turystycznej, gdyż inne nacje, w tym turyści europejscy
i coraz częściej krajowi, będą podróżować w poszukiwaniu nowych smaków i przeżyć kulinarnych, które stają się novum
w stylu życia.
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2. Podaż pilotów
w Małopolsce

wycieczek

i

przewodników

turystycznych

Ważnym elementem rynku turystycznego w Małopolsce są przewodnicy turystyczni i piloci
wycieczek. Przewodnicy turystyczni wykonują pracę na obszarze konkretnego regionu, podczas gdy
piloci wycieczek turystycznych mogą wykonywać usługi zarówno w miejscu zamieszkania (uzyskania
uprawnień), jak i obsługiwać wycieczki w innych regionach czy poza granicami kraju.
Konieczność korzystania z usług przewodnika turystycznego i pilota wycieczek nakładają na
organizatorów turystyki stosowne akty prawne. Art. 30 ust. 1. ustawy z 29 sierpnia 1997 o usługach
turystycznych mówi, że „organizatorzy turystyki są obowiązani zapewnić klientom uczestniczącym
w imprezach turystycznych opiekę osób posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju imprezy.
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, za odpowiednie kwalifikacje uważa się, w zależności od rodzaju
imprezy, uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek”.
Z kolei w art. 31 tej ustawy zapisano: „Organizator turystyki organizujący wycieczki za granicą jest
obowiązany zapewnić opiekę pilota wycieczek posiadającego znajomość języka powszechnie znanego
w kraju odwiedzanym lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym. Organizator turystyki
organizujący wycieczki dla turystów z zagranicy jest obowiązany zapewnić usługi przewodnika
turystycznego i opiekę pilota wycieczek posiadających znajomość języka obcego umożliwiającą
swobodny kontakt z uczestnikami lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym”.
Jak wynika z przywołanych zapisów prawnych, turysta zagraniczny odwiedzający badany region,
w ramach pobytu zorganizowanego, musi mieć zapewnioną opiekę pilota i przewodnika. O tym,
w jakich miejscach konieczne jest skorzystanie z usług przewodnika, decyduje Rozporządzenie
Ministra Sportu i Turystyki z 4 marca 2011 w sprawie przewodników turystycznych i pilotów
wycieczek, zgodnie z którym: „Organizator turystyki musi zapewnić grupie opiekę przewodnika
miejskiego, gdy program zwiedzania obejmuje miasta wymienione w art. 15, przewodnika górskiego,
gdy przewidywane są wycieczki piesze na obszarach górskich wskazanych w art. 13 oraz przewodnika
miejskiego lub terenowego – w parkach narodowych, krajobrazowych i rezerwatach udostępnianych
do ruchu turystycznego, jeżeli program imprezy obejmuje zwiedzanie tych miejsc, w muzeach
i obiektach zabytkowych, w których nie oprowadza uprawniony pracownik etatowy, a także na
obszarach, na których obowiązujące przepisy porządkowe prawa miejscowego nakładają taki
obowiązek”. Na obszarze Małopolski znajdują się aż 3 obszary, po których grupy zorganizowane
muszą być oprowadzane przez licencjonowanych przewodników:


miasto Kraków – przewodnik miejski,



obszar Beskidów – przewodnik górski beskidzki,



obszar Tatr – przewodnik górski tatrzański.

Poniżej przeanalizowano pozycję Małopolski, zarówno pod względem ilości wydanych uprawnień
w latach 2006-2010, jak również liczby całkowitej pilotów i przewodników. Liczba wykwalifikowanej
kadry przewodników i pilotów jest także indykatorem rozwoju funkcji turystycznej w regionie.
Przewodnicy terenowi, miejscy i górscy znajdują zatrudnienie bezpośrednio przy obsłudze ruchu
turystyki przyjazdowej do regionu, zarówno tej krajowej, jak i zagranicznej. Ilość przewodników jest
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zatem wskaźnikiem pośrednim zarówno atrakcyjności turystycznej regionu, jak i pochodną
liczebności strumieni turystycznych. Piloci wycieczek są częściej zatrudniani w ramach obsługi ruchu
turystyki wyjazdowej, choć znajdują oni również zajęcie przy obsłudze turystów zwiedzających
Małopolskę.

2.1.

Liczba uprawnień pilotów wycieczek wydanych przez Urzędy Marszałkowskie

Tabela 5. Liczba osób z uprawnieniami pilotów wycieczek w latach 2006-2010 według województw

Województwo

2006

2007

2008

2009

2010

dolnośląskie

2239

2374

2530

2671

2808

kujawsko-pomorskie

1398

1468

1578

1689

1809

lubelskie

1935

2151

2317

2523

2736

lubuskie

500

537

575

621

645

łódzkie

1702

1840

1964

2106

2259

małopolskie

4448

4815

5209

5661

5983

mazowieckie

5474

5839

6295

6698

7030

opolskie

1240

1310

1398

1490

1582

podkarpackie

2557

2757

2948

3165

3321

podlaskie

721

831

903

987

1058

pomorskie

1052

1123

1237

1335

1429

śląskie

4765

5049

5377

5729

6039

świętokrzyskie

1019

1094

1170

1267

1347

warmińsko-mazurskie*

685

725

767

829

885

wielkopolskie

1665

1758

1874

2002

2133

zachodniopomorskie

1248

1309

1388

1562

1671

Polska ogółem

32648

34980

37530

40335

42735

Udział małopolskiego

13,6%

13,8%

13,9%

14%

14%

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych z Urzędów Marszałkowskich.
* dane oszacowane na podstawie łącznej liczby uprawnień; obliczono je bazując na udziale pilotów w skali kraju
oraz liczbie nadanych uprawnień w województwie warmińsko-mazurskim w kolejnych latach.

Liczba osób posiadających uprawnienia pilotów wycieczek w latach 2006-2010 wzrosła w skali kraju
o 31%. W województwie małopolskim wzrost był dynamiczniejszy niż średnia krajowa i wyniósł 35%.
Odsetek pilotów wycieczek w Małopolsce systematycznie rósł: w 2006 roku odsetek małopolskich
pilotów wycieczek wynosił 13,6%, a z końcem 2010 wyniósł 14%. W Małopolsce do końca 2010 roku
było zarejestrowanych 5 983 pilotów wycieczek. Wartość ta jest trzecią wielkością w skali kraju
(po Mazowszu – 7 030 i Śląsku – 6 039). Względna liczba pilotów działających w Małopolsce
w porównaniu do ich liczby w kraju wynosi 14%, podczas gdy stosunek mieszkańców regionu do
mieszkańców Polski to 11,5%. Należy przyjąć, że ich wyższa liczba nie jest efektem częstszych podróży
zagranicznych mieszkańców regionu, a częstszej obsługi gości zagranicznych w regionie. Większe
nasycenie pilotami wycieczek w przypadku Małopolski wynika także z tego, że głównym celem
podróży zagranicznych do regionu jest cel turystyczny, który implikuje zarówno największe w Polsce
wykorzystanie bazy turystycznej, jak również jedną z najwyższych ilości pilotów wycieczek.
Biorąc pod uwagę liczbę uprawnień pilotów wycieczek wydawanych co roku w polskich regionach,
należy zauważyć tendencję wzrostową w latach 2006-2009 i istotny spadek odnotowany w roku
2010. W latach 2006-2007 zanotowano wzrost wydanych uprawnień o 21%, w latach 2007-2008
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o 9%, a w latach 2008-2009 o 10%. W latach 2009-2010 odnotowano spadek aż o 15%, co jest
sytuacją bez precedensu w analizowanym okresie.
W Małopolsce roczne wzrosty liczby wydawanych uprawnień w latach 2006-2009 wynosiły
odpowiednio: 29% (2007), 8% (2008), 14% (2009). Spadek liczby wydanych uprawnień pilota w 2010
roku w stosunku do 2009 roku wyniósł aż 28%. W innych województwach także utrzymywała się
tendencja spadkowa, z wyjątkiem takich województw jak: kujawsko-pomorskie, lubelskie i łódzkie.
Tabela 6. Liczba wydanych uprawnień pilotów wycieczek w latach 2006-2010 według województw

Województwo

2006

2007

2008

2009

2010

dolnośląskie

122

135

156

141

137

kujawsko-pomorskie

67

70

110

111

120

lubelskie

177

216

166

206

213

lubuskie

20

37

38

46

24

łódzkie

101

138

124

142

153

małopolskie

275

356

387

444

320

mazowieckie

406

365

456

403

332

opolskie

62

70

88

92

92

podkarpackie

175

200

191

217

156

podlaskie

57

110

72

84

71

pomorskie

70

71

114

98

94

śląskie

174

284

328

352

310

świętokrzyskie

62

75

76

97

80

warmińsko-mazurskie

43

40

42

62

56

wielkopolskie

55

90

116

127

125

zachodniopomorskie

39

61

79

174

109

Polska ogółem

1905

2318

2543

2796

2392

Udział małopolskiego

14,4%

15,4%

15,2%

15,9%

13,4%

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych z Urzędów Marszałkowskich.

W badanym okresie liczba corocznie wydawanych w Małopolsce uprawnień pilotów wycieczek rosła
z 275 w 2006 roku do 444 w 2009 roku. Dopiero w 2010 roku nastąpiła korekta tego trendu i ilość
wydanych uprawnień w tym zakresie zmalała do 320. Pokazuje to opóźnioną reakcję rynku usług
pilotażu, kurczącego się z powodu spadku liczby turystów krajowych. Warto również podkreślić, że
segment pilotów wskazuje na silne powiązanie z ruchem turystyki zagranicznej, gdzie nie
odnotowano tak istotnych spadków. Jak będzie kształtować się ilość osób otrzymujących uprawnienia
pilotów w następnych latach, będzie zależało w dużej mierze od wahań liczby turystów zagranicznych
w Małopolsce. Można prognozować, że wraz z utrzymaniem się w kraju wzrostu PKB i siły nabywczej
obywateli wzrastać będą również wydatki na turystykę zagraniczną Polaków, co przełoży się
bezpośrednio na liczbę nowych licencji pilotów.
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2.2. Liczba uprawnień
Marszałkowskie

przewodników

turystycznych

wydanych

przez

Urzędy

Tabela 7. Liczba osób z uprawnieniami przewodników turystycznych w latach 2006-2010 według
województw

Województwo

2006

2007

2008

2009

2010

dolnośląskie

1 427

1 515

1 590

1 657

1 119

kujawsko-pomorskie

369

384

415

450

487

lubelskie

724

751

822

863

924

lubuskie

178

196

198

198

199

łódzkie

471

498

555

571

620

małopolskie

3 453

3 669

3 782

3 863

3 983

mazowieckie

1 771

1 885

2 023

2 173

2 408

opolskie

89

90

96

104

109

podkarpackie

847

916

928

968

999

podlaskie

417

431

480

500

523

pomorskie

601

656

727

761

795

2 350

2 465

2 573

2 642

2 754

świętokrzyskie

636

659

692

724

738

warmińsko-mazurskie*

321

323

372

392

406

wielkopolskie

674

696

773

808

840

zachodniopomorskie

760

798

814

882

901

Polska ogółem

15 088

15 932

16 840

17 556

17 805

Udział małopolskiego

22,9%

23%

22,5%

22%

22,4%

śląskie

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych z Urzędów Marszałkowskich.
* dane oszacowane na podstawie łącznej liczby uprawnień; obliczono je bazując na udziale przewodników
w skali kraju oraz liczbie nadanych uprawnień w województwie warmińsko-mazurskim w kolejnych latach.

W badanym okresie liczba osób z uprawnieniami przewodników turystycznych wrosła o 18% w skali
kraju, a w skali Małopolski o 15%. Oznacza to, że rynek usług w tym zakresie w badanym regionie
rozwijał się poniżej średniego tempa dla kraju.
W badanym okresie liczba zarejestrowanych przez marszałka województwa małopolskiego
przewodników turystycznych w stosunku do liczby osób zarejestrowanych w skali kraju była stała
i wynosiła około 22,5%. Biorąc pod uwagę bezwzględną liczbę zarejestrowanych przewodników
turystycznych w 2010 roku (3 983) możemy mówić o zdecydowanej przewadze Małopolski nad
pozostałymi regionami. Na drugiej pozycji pod tym względem znalazło się województwo śląskie
z 2 754 osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie przewodnictwa turystycznego, trzecia pozycja
należała do mazowieckiego z 2 408 osobami posiadającymi te uprawnienia.
Wśród regionów, w których zanotowano największe przyrosty liczby przewodników, znalazły się
mazowieckie, pomorskie i kujawsko-pomorskie. W każdym ze wspomnianych województw wzrost
wyniósł ponad 30% w okresie 2006-2010.
Należy wskazać na większe nasycenie usługami przewodnictwa w Małopolsce niż w innych regionach
kraju. Bardzo istotnym w tym zakresie jest fakt, iż Kraków należy do tych powiatów w Polsce, które są
najczęściej odwiedzane przez turystę zagranicznego. Według danych GUS, Kraków w 2010 roku
odwiedziło i zatrzymało się w nim na nocleg 1,8 mln turystów zagranicznych; w zajmującej drugą
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pozycję Warszawie zatrzymało się i nocowało 1,5 mln turystów. Bardzo wielu gości zagranicznych w
2010 roku przenocowało również w powiecie tatrzańskim (150 tys.)12. Jak już zostało wskazane
zarówno Kraków jak i powiat tatrzański to miejsca, w których grupy zorganizowane mają obowiązek
posiadania przewodnika turystycznego, co znacząco wpływa na ilość uprawnień w tej kategorii w
regionie.
Tabela 8. Liczba wydanych uprawnień przewodników turystycznych w latach 2006-2010 według województw

Województwo

2006

2007

2008

2009

2010

dolnośląskie

22

88

75

67

62

kujawsko-pomorskie

9

15

31

35

37

lubelskie

53

27

71

41

61

lubuskie

13

18

2

0

1

łódzkie

24

27

57

16

49

małopolskie

139

211

108

76

120

mazowieckie

114

114

138

150

235

opolskie

0

1

6

8

5

podkarpackie

24

69

12

40

31

podlaskie

23

14

49

20

23

pomorskie

32

55

71

34

34

śląskie

41

115

108

69

112

świętokrzyskie

52

23

33

32

14

warmińsko-mazurskie

18

2

49

20

14

wielkopolskie

22

30

48

35

31

zachodniopomorskie

2

38

16

68

19

588

847

874

711

848

23,6%

24,9%

12,4%

10,7%

14,2%

Polska ogółem
Udział małopolskiego

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych z Urzędów Marszałkowskich.
Wykres 6. Liczba wydanych uprawnień przewodników turystycznych w latach 2006-2010 w Polsce ogółem
i w Małopolsce
1050
900
750
600

Małopolskie

450

Polska ogółem

300
150
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Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych z Urzędów Marszałkowskich.

12

W. Bartoszewicz, T. Skalska, Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2010 roku, Instytut Turystyki., Warszawa,
2011 r.

17 | S t r o n a

Biorąc pod uwagę liczbę wydawanych co roku w polskich regionach uprawnień przewodników
turystycznych należy zanotować dynamiczny wzrost w okresie 2006-2007 (o 44%), stagnację
w okresie 2007-2008, spadek o niemal 20% w okresie 2008-2009 oraz ponowny zauważalny przyrost
w 2010 roku (19,2%). Podobnie, choć z pewnymi odstępstwami, kształtowała się sytuacja
w Małopolsce. W badanym regionie zarówno spadki jak i wzrosty były gwałtowniejsze. W okresie
2006-2007 zanotowano wzrost wydanych uprawnień przewodnickich o ponad 50%, aby w okresie
2007-2008 odnotować spadek o niemal 50%. W okresie 2008-2009 utrzymała się tendencja regresu
i ilość wydanych uprawnień spadła o kolejne 30%, by w roku 2010 zakończyć się wzrostem o niemal
60%. Opisane tendencje są częściowo wynikową długości szkoleń i kursów dla poszczególnych
kategorii przewodników turystycznych, jednakże sytuacja społeczno-gospodarcza od roku 2008
pozostaje pod znakiem światowego kryzysu gospodarczego, który oddziałuje na gospodarkę
turystyczną w tym na spadek popytu na usługi turystyczne13, co dla regionu o typowo turystycznych
funkcjach jak Małopolska nie pozostaje bez znaczenia.

2.2.1 Liczba uprawnień wydanych przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego w zakresie przewodników turystycznych w poszczególnych kategoriach
Tabela 9. Liczba wydanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego uprawnień
przewodników turystycznych w latach 2006-2010

Uprawnienia

2006

2007

2008

2009

2010

Przewodnicy turystyczni
górscy (w tym sudeccy,
beskidzcy, tatrzańscy)

56

108

58

27

59

Przewodnicy turystyczni
terenowi

12

4

9

3

2

Przewodnicy turystyczni
miejscy

71

99

41

46

59

Międzynarodowi
przewodnicy turystyczni
wysokogórscy

0

0

0

0

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 Kategoria uprawnień, która obowiązuje od III.2011 roku.

W analizowanym okresie w województwie małopolskim miały miejsce istotne wahania liczby
wydawanych co roku uprawnień w kategoriach przewodnicy turystyczni górscy, przewodnicy
turystyczni terenowi, przewodnicy turystyczni miejscy. Amplituda wahań była wysoka, można jednak
zauważyć, że w 2010 roku ilość wydanych uprawnień była w zasadzie równa tej z 2006 roku
(przewodnicy górscy: w 2006 roku 56 osób, w 2010 roku 59 osób; przewodnicy miejscy: w 2006 roku
71 osób, w 2010 roku 59 osób). Wyjątkiem są przewodnicy terenowi – odnotowano silny spadek z 12
do 2 osób.

13

T. Dziedzic, K. Łopaciński, S. Saja, J. Szegiwewicz, Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na stan i perspektywy
rozwoju sektora turystyki w Polsce; Instytut Turystyki dla Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa, 2009 r.
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Wykres 7. Procentowy udział poszczególnych typów uprawnień wśród pilotów i przewodników turystycznych
w Małopolsce (N= 9 966)
Piloci
12%
19%

9%

60%

Przewodnicy
górscy
Przewodnicy
miejscy
Przewodnicy
terenowi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W roku 2010 wśród wszystkich wydanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
uprawnień ponad 60% stanowili piloci turystyczni a 40% przewodnicy, w tym 19% przewodnicy
górscy, 12% przewodnicy miejscy, a 9% przewodnicy trenowi.
Wykres 8. Liczba wydanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego uprawnień
przewodników turystycznych w latach 2006-2010
120
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Przewodnicy górscy
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Tendencja w liczbie uprawnień przewodnickich wydawanych co roku w Małopolsce wyraźnie
koresponduje z wahaniami w liczbie turystów krajowych krótkookresowych i długookresowych
w regionie. Wszystkie 3 wartości odnotowały swoje maksima w latach 2006-2007 (ponad 200
wydanych licencji przewodnika w 2007 roku; 2,1 mln turystów krótkookresowych w 2006 roku
i 1,7 mln turystów długookresowych w 2006 i 2007 roku). Następnie w latach 2008-2009 opisane
wartości znacząco spadły do poziomu: 76 licencji wydanych w 2009 roku i około 1,2 mln turystów
krótko i długookresowych. W 2010 roku zanotowano wyraźne wzrosty do poziomu: 120 licencji,
1,5 mln wyjazdów krótkookresowych i 1,3 mln wyjazdów długookresowych. Wzrost liczby wydanych
uprawnień przewodnickich odnotowany w skali roku bardziej koresponduje z sytuacją w turystyce
krótkookresowej, gdzie w latach 2009-2010 odnotowano wyraźny 25% wzrost liczby turystów, niż
długookresowej, gdzie przyrost wyniósł niecałe 10%.
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Można zaryzykować tezę, iż aktywizacja krajowej turystyki krótkookresowej, w szczególności tej
grupowej, która ustawowo zobowiązana jest do korzystania z obsługi przewodnickiej, znacząco
przełoży się na wzrost liczby przewodników i poprawę ich sytuacji finansowej. Magnesem dla tego
typu odbiorcy są przede wszystkim nowe obiekty (nowe muzea, galerie, centra wystawiennicze)
i wydarzenia kulturalne (festiwale i koncerty).
Wartym rozważenia rozwiązaniem jest wprowadzenie wymogu posiadania przewodnika miejskiego
z uprawnieniami nadanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wśród grup
zorganizowanych zwiedzających Kraków i to nie tylko egzekwowanego przez ustawę, ale również
przez specjalnie powołane do tego służby na wzór policji turystycznej. Chodzi o zapewnienie
turystom należytej narracji podczas zwiedzania najbardziej atrakcyjnego kulturowo miasta w Polsce.
Tego typu rozwiązanie mogłoby zostać wprowadzone na zasadzie obopólnych korzyści i zachęt.
Przykładowo grupy korzystające z licencjonowanego przewodnika miałyby 30% zniżkę na parking dla
autokarów lub otrzymałyby bonifikatę na zwiedzanie muzeum. Takie rozwiązanie zmniejszyłoby
sezonowość w zatrudnieniu i dochodach osiąganych przez przewodników.
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3. Popyt na usługi przewodnictwa i pilotażu w Małopolsce
W celu określenia jakościowych kryteriów oceny, jakimi posługują się pracodawcy chcący zatrudnić
pilotów i przewodników w Małopolsce, podjęto próbę przeanalizowania ich preferencji przez
badanie ilościowe wśród firm działających w branży turystycznej w Małopolsce, którzy
zadeklarowali współpracę z pilotami i/lub przewodnikami oraz przez analizę ogłoszeń o pracę na
portalach internetowych. Do analizy ogłoszeń o pracę pozyskano obszerne źródło, jakim jest
archiwum ogłoszeń największego portalu branży turystycznej w Polsce – TUR INFO. Dzięki
dwutorowej analizie można było wyciągnąć miarodajne wnioski dotyczące najczęściej
poszukiwanych cech wśród kandydatów na stanowisko pilota i przewodnika turystycznego.
Ponadto, podczas badania ilościowego małopolskie przedsiębiorstwa poproszono o ocenę
kwalifikacji małopolskich pilotów i przewodników oraz o wskazanie ewentualnych braków
w kompetencjach.
W oparciu o ogłoszenia zamieszczone w serwisie TUR INFO przeprowadzono analizę kwalifikacji,
jakich najczęściej oczekują pracodawcy od pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
w województwie małopolskim14. Przeanalizowano treść wszystkich uwzględnionych ofert,
a pojawiające się w nich sformułowania przyporządkowano do ogólnych kategorii. W jednym
ogłoszeniu występowało przeważnie kilka różnych warunków, uwzględnionych w poszczególnych
grupach. Odrębną kategorię stanowiły wymagania, dotyczące znajomości języków obcych.
Wyodrębniano w niej najczęściej poszukiwane przez pracodawców języki.

3.1.

Analiza kwalifikacji dla przewodników turystycznych w Małopolsce

W ogłoszeniach skierowanych do przewodników turystycznych cechą wskazaną najczęściej – przez
około 1/3 potencjalnych pracodawców – była dyspozycyjność w określonym terminie.
Ogłoszeniodawców interesowało w pierwszej kolejności czy przewodnik jest dostępny w czasie
planowanego przez nich wyjazdu, a w dalszej części tekstu wskazywali inne cechy / umiejętności,
którymi powinien się odznaczać. Pozostałe kwalifikacje to: zdolności interpersonalne,
dyspozycyjność (w ogólnym znaczeniu) oraz ambicja. Zaskakujące jest, że doświadczenie było
wymagane w 5,88% ogłoszeń. Częściej dla pracodawców liczył się młody wiek lub posiadanie
statusu studenta.
W tabeli 9 zaprezentowano zestawienie najbardziej pożądanych cech wśród kandydatów na
stanowisko przewodnika turystycznego. Informacje na temat preferencji pracodawców powinny
być punktem wyjścia w toku podnoszenia kwalifikacji zawodowych wśród chętnych do podjęcia
pracy w tej roli.

14

Badaniem objęto okres od 24.04.2007 do 16.09.2011; dla hasła „przewodnik” otrzymano 28 rekordów, a dla słowa
„pilot” 148 rekordów. Odrzucono powtarzające się wyniki oraz ogłoszenia, w których posiadanie uprawnień pilockich
i przewodnickich stanowiło wymóg bądź dodatkowy atut przy ubieganiu się o inny rodzaj stanowiska. Pozostało 17 ofert
dla przewodników i 109 dla pilotów i one zostały przeanalizowane na potrzeby badania.
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Tabela 10. Poszukiwane przez pracodawców kwalifikacje wśród przewodników turystycznych

Poszukiwane kwalifikacje

Procentowy udział

dyspozycyjność jednorazowa
35,29%
zdolności interpersonalne
11,76%
student
11,76%
dyspozycyjność
11,76%
młody wiek
11,76%
ambicja
11,76%
doświadczenie
5,88%
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie bazy ogłoszeń o pracy w serwisie www.turinfo.pl.

Praca przewodnika jest traktowana przez pracodawców w kategoriach zleceń, których czas realizacji
dostosowany jest do terminarza grupy turystycznej, stąd najistotniejszym kryterium przy
poszukiwaniu właściwej osoby jest jej dyspozycyjność. W celu ułatwienia pracodawcom kontaktu
z przewodnikami warto rozważyć utworzenie internetowej platformy, na której znalazłyby się
aktualne informacje na temat dyspozycyjności przewodników. Platforma taka stanowiłaby
nieocenione wsparcie dla branży. Możliwość bezpłatnego wpisu do platformy miałby każdy
przewodnik z nadanym przez marszałka województwa numerem licencji. Każdy z przewodników
w bazie posiadałby odpowiedni opis kwalifikacji, ułożony zgodnie z najważniejszymi preferencjami
zamawiających. Obecnie największy ogólnopolski portal internetowy „przewodnicy.pl” skupia dane
jedynie 244 przewodników z województwa małopolskiego, podczas gdy w regionie nadano 3 983
takich uprawnień.
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż młody wiek, status studenta i ambicja są często wymaganymi
cechami. Należy rozważyć zatem promocje kursów na przewodnika turystycznego w środowisku
studenckim. Jest to zarówno dogodny sposób zarobkowania dla młodych osób, jak i możliwość
wszechstronnego poznania przez nich bardzo atrakcyjnego regionu.
Pracodawcy z branży turystycznej działający w Małopolsce oceniali kwalifikacje przewodników
turystycznych generalnie jako wysokie, w tym 21,5% oceniło je jako bardzo wysokie a 56% jako
wystarczająco wysokie. Około 20% przedsiębiorców oceniło kwalifikacje przewodników
turystycznych z Małopolski jako średnie, a tylko dla 2,6% badanych były one niewystarczające
(1,3%) lub bardzo niskie (1,3%). Tak dobra ocena jest potwierdzeniem obiegowo funkcjonującego
faktu, że przewodnicy są bardzo dobrze przygotowani do wykonywania czynności zawodowych.
W odczuciu małopolskich pracodawców są oni lepiej przygotowani do pracy niż piloci (analiza
w następnym podrozdziale).
Małopolscy pracodawcy z branży, którzy wskazali, że słabo oceniają kwalifikacje małopolskich
przewodników, zostali poproszeni o wskazanie braków. Najwięcej respondentów wskazało, że
przewodnikom brakuje wiedzy. Taką opinie podziela 35,3% podmiotów rynku organizatorów
turystyki w Małopolsce. Ponadto, w opinii respondentów przewodnikom także brak zdolności
interpersonalnych (29,4% wskazań), doświadczenia (17,6%), a także mają problemy z organizacją
pracy (11,7%).
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Wykres 9. Jakich kwalifikacji brakuje przewodnikom turystycznym obecnym na małopolskim rynku
turystycznym
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Brak wiedzy

Problemy z organizacją pracy
Inne

80%

100%

35,3%

Brak umiejętności interpersonalnych
Brak doświadczenia

60%

29,3%
17,6%
11,7%
23,6%

N= 18

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie badania ilościowego wśród podmiotów
branży turystycznej w Małopolsce.

Coraz ważniejszym atutem pracowników jest znajomość języków obcych. W przypadku
małopolskich przewodników znajomość języków obcych na poziomie umożliwiającym samodzielne
oprowadzanie wycieczek jest o tyle istotne, że region ten jest najczęściej odwiedzanym przez
turystów zagranicznych. W ponad połowie ogłoszeń kładziono nacisk na znajomość języka
angielskiego (52,9%). Płynnego posługiwania się językiem niemieckim i hiszpańskim oczekiwało
23,5% pracodawców, a nieco mniejszym zainteresowaniem cieszyli się przewodnicy mówiący po
rosyjsku (17,6%) i włosku (11,76%). W kategorii inne znalazły się następujące języki: francuski,
portugalski, holenderski, szwedzki, japoński, czeski, węgierski i norweski. Z kolei 18%
ogłoszeniodawców wymagało znajomości więcej niż jednego obcego języka.
Tabela 11. Poszukiwane przez pracodawców języki obce wśród przewodników turystycznych

Poszukiwane języki obce

Procentowy udział

angielski

52,94%

niemiecki

23,53%

hiszpański

23,53%

rosyjski

17,65%

włoski

11,76%

inne ( francuski, portugalski, holenderski,
szwedzki, japoński, czeski, węgierski, norweski)

47,06%

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie bazy ogłoszeń o pracy w serwisie www.turinfo.pl.

3.2.

Analiza kwalifikacji pilotów wycieczek w Małopolsce

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, jakie cechy są najbardziej atrakcyjne dla oferujących pracę na
stanowisku pilota wycieczek, przeanalizowano kryteria, które pojawiały się w ogłoszeniach o pracę
dla pilotów.
W przypadku pilotów wycieczek kluczowym kryterium była dyspozycyjność w ściśle określonym
terminie. Wymieniono ją w ponad 2/3 ogłoszeń i dotyczyła zarówno pojedynczych wyjazdów, jak
i kilkurazowego pilotażu na konkretnej trasie np. w sezonie letnim. Drugą w kolejności najbardziej
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pożądaną cechą było doświadczenie (47,7%). Pozostałe kwalifikacje miały dużo mniejsze znaczenie.
Dyspozycyjność w dłuższym okresie była wskazana w 9% ofert. W podobnym odsetku ogłoszeń
zawężono pole poszukiwania do osób zamieszkujących południe Polski, a w 8% położono nacisk na
zdolności interpersonalnej. W 2% ogłoszeń wymagano dodatkowych uprawnień (np. instruktora
narciarstwa), którymi powinien legitymować się każdy kandydat.
Tabela 12. Poszukiwane przez pracodawców kwalifikacje wśród pilotów wycieczek

Poszukiwane kwalifikacje

Procentowy udział

dyspozycyjność jednorazowa

68,81%

doświadczenie

47,71%

dyspozycyjność

9,17%

miejsce zamieszkania

8,26%

zdolności interpersonalne

7,34%

student

6,42%

wysoka kultura osobista

4,59%

młody wiek

3,67%

płeć

3,67%

inne uprawnienia

3,67%

zdolności organizacyjne

2,75%

zastępstwo

2,75%

orientacja w terenie

1,83%

instruktor narciarstwa

1,83%

pasja

1,83%

prawo jazdy

1,83%

inne (po 1 wskazaniu: wychowawca kolonijny,
wycieczki szkolne)

1,83%

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie bazy ogłoszeń o pracy w serwisie www.turinfo.pl.

Podstawowym wymaganiem stawianym pilotom wycieczek okazuje się dyspozycyjność. Jednak
tylko dla 47%15 przewodników i pilotów zajęcie to jest podstawowym źródłem dochodu. Oznacza to,
że większość pilotów i przewodników nie jest w stanie utrzymać się z wykonywania tylko tego
zawodu. Warto podjąć próbę dalszych analiz tego stanu rzeczy i odpowiedzieć na pytanie, czy
możliwe jest polepszenie sytuacji branży w tym zakresie np. przez polepszenie wymiany informacji
między pilotami i poszukującymi ich usług.
Dodatkowo pracodawcy cenią sobie zdolności interpersonalne, wysoką kulturę osobistą i zdolności
organizacyjne. Wskazuje to, jak ważnym elementem w pracy pilota są umiejętności praktycznego
radzenia sobie w nowych sytuacjach. Warto wzmocnić elementy radzenia sobie w pracy z grupą
i w sytuacjach stresowych podczas szkoleń i egzaminów na pilotów. Wniosek ten jest analogiczny
jak w przypadku przewodników turystycznych.
Niecałe 7% małopolskich pracodawców z branży turystycznej korzystający z usług pilotów oceniło
ich kwalifikacje zawodowe jako bardzo wysokie, 53% wskazało, że są wystarczająco wysokie
15

Informacja uzyskana na podstawie 30 przeprowadzonych wywiadów wśród pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych w Małopolsce.
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a 36,5% oceniło je na poziomie średnim. Tylko 4% określiło je jako niewystarczające. Jest to dobra
ocena kwalifikacji tej grupy zawodowej, jednak warto byłoby dążyć do podniesienia ich poziomu.
W tym celu warto przeanalizować ocenione najsłabiej aspekty przygotowania do zawodu. W ocenie
małopolskich przedsiębiorstw pilotom wycieczek najbardziej brakuje takich kwalifikacji jak:
doświadczenie (33,3%), umiejętności interpersonalne (26,7%) oraz wiedza ogólna i zdolność jej
przekazywania (16,7%). Ponadto brakuje także umiejętności organizacyjnych, jak np. elastyczność,
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych czy dyspozycyjności (16,6%). 10%
respondentów wskazało na brak znajomości języków obcych.
Wykres 10. Jakich kwalifikacji brakuje pilotom wycieczek obecnym na małopolskim rynku turystycznym?
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40%

Brak doświadczenia

16,7%

Brak umiejętności organizacyjnych

16,6%

N= 30

100%

26,6%

Brak wiedzy ogólnej i umiejętniości jej przekazywania

Brak znajmomości języków obcych

80%

33,2%

Brak umiejętności interpersonalnych

Brak profesjonalizmu

60%

13,4%
10,0%

Inne

23,3%

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie badania ilościowego wśród podmiotów
branży turystycznej w Małopolsce.

Pracodawcy stawiali pilotom mniejsze wymagania w zakresie znajomości języków obcych niż
przewodnikom. W przypadku 1/4 wszystkich ogłoszeń warunkiem koniecznym ubiegania się o angaż
było posługiwanie się językiem angielskim. Dopiero w dalszej kolejności oczekiwano znajomości
języka niemieckiego (11%), włoskiego (9%) oraz hiszpańskiego (6,4%). W około 4 % ogłoszeń pojawił
się wymóg znajomości języka rosyjskiego i francuskiego. Językami, których znajomość wskazano
tylko raz, były: chorwacki, grecki i szwedzki.
Tabela 13. Poszukiwane przez pracodawców języki obce wśród pilotów wycieczek

Poszukiwane języki obce

Procentowy udział

angielski

25,69%

niemiecki

11,01%

włoski

9,17%

hiszpański

6,42%

francuski

4,59%

rosyjski

3,67%

inne (po 1 wskazaniu: chorwacki, grecki, szwedzki)

2,75%

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie bazy ogłoszeń o pracy w serwisie www.turinfo.pl.

Mniejsze wymagania stawiane pilotom w zakresie znajomości języków mogą być oznaką tego, iż
pilot częściej pracuje z grupami polskimi (turystyka wyjazdowa16) niż przewodnik. Zakłada się zatem,
16

Turystyka wyjazdowa – podróże rezydentów państwa członkowskiego do miejsc poza granicami tego państwa
członkowskiego. [GUS za: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 692/2011 z 6 lipca 2011 w sprawie
europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE].
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że język polski będzie podstawowym do komunikacji z grupą, a język obcy będzie użyteczny
w kontakcie z lokalną branżą turystyczną.
Nieco inaczej wygląda lista najczęściej poszukiwanych cech, kiedy przeanalizujemy deklaracje
małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej. Przedstawiciele małopolskich firm zatrudniając
bądź podejmując współpracę z przewodnikiem turystycznym lub pilotem wycieczek w największym
stopniu cenią sobie doświadczenie kandydatów – 70,2% (najważniejsza cecha dla ponad 80%
pracodawców działających w skali międzynarodowej). Zdecydowana większość wskazuje również na
zdolności interpersonalne kandydatów (prawie 67%). Natomiast w dalszej kolejności wskazują oni
na dyspozycyjność i znajomość języków obcych (odpowiednio 63,2% i 58,3% wskazań).
Wykres 11. Cechy istotne z punktu widzenia pracodawcy podczas zatrudniania pilotów wycieczek /
przewodników
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Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie badania ilościowego wśród podmiotów
branży turystycznej w Małopolsce.

Z zebranych danych można wnioskować, że większość podmiotów z branży turystycznej
korzystających z usług pilotów i przewodników turystycznych wysoko ocenia ich kwalifikacje,
a idealny kandydat do podjęcia pracy w charakterze przewodnika lub pilota cechuje się trzema
podstawowymi atrybutami: doświadczeniem, dyspozycyjnością i zdolnościami interpersonalnymi.
Z przytoczonych cech jedynie zdolności interpersonalne mogą być przedmiotem aktywnego rozwoju
zarówno podczas obowiązkowych kursów, jak i podczas podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Warto zasugerować organizatorom kursów i szkoleń, aby ofertę wzbogacić bądź położyć większy
nacisk w trakcie zajęć na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, w tym radzenie sobie ze
stresem, jak również na efektywną organizację pracy. Jak pokazują dane ilościowe istotnym atutem,
głównie przewodników ale także i pilotów, jest znajomość języków obcych. Ponieważ Małopolska
jest regionem najczęściej odwiedzanym przez turystów zagranicznych w Polsce (w 2010 roku
odwiedziło ją 1,9 mln turystów zagranicznych), języki obce, w tym przede wszystkim angielski,
stanowi podstawowe narzędzie pracy głównie przewodników turystycznych. W celu zapewnienia
większych szans rynkowych przewodnikom i pilotom w Małopolsce warto zastanowić się nad
organizacją profilowanych kursów języków obcych (głównie angielskiego), skupiających się na
języku branżowym. Może być zasadne zmodyfikowanie programów kursów na przewodnika, a także
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przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego egzaminów w zakresie
znajomości języków obcych – przede wszystkim angielskiego.

3.3. Zapotrzebowanie na
touroperatorów regionalnych

obsługę

przewodnicką

i

pilocką

największych

Na potrzeby analizy pozyskano od Małopolskiej Organizacji Turystycznej 10 liderów turystyki
przyjazdowej do Krakowa i Małopolski. Każdy ze wskazanych podmiotów zaliczał się do grupy
operujących zarówno na rynku lokalnym, regionalnym, jak i zagranicznym. Touroperatorów
poproszono o określenie ilościowe zorganizowanych wycieczek z obsługą przewodnicką i pilotażem
w Małopolsce w latach 2006-201017, o stan zapotrzebowania na usługi pilotów i przewodników
w regionie, a także o nakreślenie planów dotyczących organizowanych wycieczek z obsługą
przewodnicką i pilotażem w latach 2011 i 2012.
W realizowanym badaniu wszystkie podmioty zadeklarowały, że korzystają z usług przewodników
turystycznych do obsługi wycieczek organizowanych przez nich do Małopolski. Potwierdza to tylko
fakt, że touroperatorzy incomingowi18 są znaczącym odbiorcą usług świadczonych przez
przewodników turystycznych i pilotów.
Wykres 12. Najczęściej wykorzystywane kadry przez wiodących touroperatorów według rodzajów
uprawnień
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przewodnik miejski
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przewodnik terenowy
przewodnik górski

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych zebranych od największych
touroperatorów w Małopolsce.

Połowa touroperatorów deklaruje, że najczęściej korzysta z usług przewodników miejskich po
Krakowie, jest to zrozumiałe, gdyż większość zorganizowanych wycieczek traktuje stolicę Małopolski
jako podstawowy cel wizyty w regionie, a bogactwo atrakcji Krakowa implikuje konieczność
zamówienia przewodnika miejskiego do obsługi grupy. Co ciekawe, 1/3 uczestniczących w badaniu
biur wskazywała, że najczęściej korzysta z usług pilotów wycieczek.
Biorąc pod uwagę, że są to biura, które obsługują turystę w województwie małopolskim, warto
odnotować fakt, iż zapotrzebowanie na pilotów jest również istotne na rynku turystyki przyjazdowej
do regionu. Wyszkolony pilot może nie tylko asystować turystom w wycieczce wyjazdowej
17

Do 9 z touroperatorów przesłano drogą mailową kwestionariusz, dziesiątym podmiotem wskazanym przez MOT był
Orbis – biuro kongresów, który pominięto ze względu na brak wiarygodnych danych kontaktowych w Internecie.
Otrzymano 6 odpowiedzi (66,6%), które uwzględniono w badaniu.
18
Touroperatorzy incomingowi – nastawieni na przywóz turystów do regionu, a nie na ich wysłanie do innych regionów
czy krajów.
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(zagranicznej lub poza region), ale również może on opiekować się grupą przybywającą do regionu.
Może być to coraz powszechniej spotykana sytuacja z uwagi na zmianę struktury podróży i wzrost
znaczenia transportu lotniczego. Grupa może przylecieć do Małopolski i dopiero na miejscu zostać
objęta opieką pilota, zmieniając środek transportu na autobus.
Organizatorzy przyjazdów turystów zagranicznych do Małopolski nie byli zgodni w ocenie tendencji
dotyczącej liczby wycieczek z obsługą przewodnicką w latach 2006-2010. Żaden z podmiotów nie
określił sytuacji na rynku wycieczek z obsługą przewodnicką w tych latach jako dynamicznie
rosnącej, tylko 17% badanych wskazało, że liczba ta rosła. Zdaniem co trzeciego z przebadanych
organizatorów turystki liczba tych wycieczek pozostawała bez zmian. Połowa z przebadanych
uważa, że liczba organizowanych wycieczek zmalała.
Opisywane odczucia znajdują pokrycie w stale malejącej liczbie turystów krajowych
krótkoterminowych (spadek z 2,1 mln do 1,5 mln) i długoterminowych (spadek z 1,7 mln do
1,3 mln). To głównie wyjazdy krótkoterminowe stanowią podstawę ruchu obsługiwanego przez
touroperatorów. Wskazania touroperatorów były zgodne z wahaniami wielkości strumieni
turystycznych w Małopolsce w latach 2006-2010. Można zaryzykować stwierdzenie, że wzrost ruchu
turystyki krajowej krótkookresowej i zagranicznej przełoży się bezpośrednio na wzrost liczby
wycieczek z obsługą przewodnicką i pilotażem w Małopolsce. Aktywatorem wzrostu może być
realizacja wspólnych kampanii promocyjnych przez samorząd i touroperatorów; taka praktyka jest
powszechnie stosowana przez destynacje turystyczne (np. Egipt czy Turcja i wiodących
touroperatorów z Polski kierujących do nich turystów).
Tabela 14. Estymacja liczby wycieczek z obsługą przewodnicką po Małopolsce w latach 2010-2011
Touroperator

Szacunek liczby
Prognoza liczby wycieczek w Zmiana procentowa
zorganizowanych
2011 roku
wycieczek w 2010 roku
A
15
14
-7%
B
500
500
0%
C
60
55
-8%
D
2300
3500
52%
E
150
120
-20%
Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych zebranych od największych
touroperatorów w Małopolsce.

Jeden podmiot prognozuje spadek o 1/5 liczby organizowanych wycieczek, tylko jedno z biur
podróży zakłada znaczące wzrosty. Sądząc po szacowanej liczbie wycieczek jest to operator
działający głównie na rynku podróży indywidualnych skrojonych na miarę19. Odnośnie
przewidywanej liczby wycieczek w 2012 roku zaobserwowano raczej ostrożne nastawienie
touroperatorów: i tak 67% z nich nie spodziewa się zmian w liczbie świadczonych wycieczek
z obsługą przewodnicką w Małopolsce względem 2011 roku, a 33% prognozuje, że ich ilość
nieznacznie wzrośnie. Ważne jest, że żaden z podmiotów nie wskazał na spadek organizowanych
wycieczek z obsługą przewodnicką i pilocką w najbliższym roku.

19

Podróż skrojona na miarę [z angielskiego: tailor made] – oznacza, że touroperator zaplanował i zakupił dla
gościa indywidualnego poszczególne elementy oferty turystycznej według jego preferencji: np. przelot,
nocleg, atrakcje dodatkowe i zorganizował mu wyjazd. Do niedawna touroperatorzy organizowali w ten
sposób jedynie podróże grupowe.
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Wykres 13. Prognoza zmiany ilości wycieczek z obsługą przewodnicką w Małopolsce w 2012 roku

33%

pozostanie
bez zmian

67%

nieznacznie
wzrośnie

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych zebranych od największych
touroperatorów w Małopolsce.

Czytelną wskazówką dla branży jest to, że coraz większą rolę będzie odgrywać turystyka
indywidualna, ale zorganizowana przez touroperatora. Trend ten jest zauważalny między innymi
w raporcie World Travel Market (WTM 2010) i szeroko opisywany pod nazwą Consierge Travel20.
Warto zainteresować się bliżej tym przyszłościowym i dochodowym segmentem rynku
(rekomendacja zarówno dla istniejących przedsiębiorstw dotycząca poszerzenia działalności jak
i organizatorów kursów i szkoleń). Consierge Travel zakłada bardzo wysoką ilość świadczeń
dodatkowych, które przypadają na indywidualnego turystę. W opisywanym założeniu często jeden
przewodnik przypada na jednego turystę, co nie pozostaje bez znaczenia dla rozwoju branży
przewodnickiej w Małopolsce. Sukces tego typu podejścia zdradzają dane liczbowe z lat 2010 i 2011
przekazane przez jednego z touroperatorów.

20

World Travel Market, Global Trends, Report 2009, Euromonitor International.
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4. Podaż usług szkoleniowych w zakresie kursów na pilota
wycieczek i przewodnika turystycznego
Na podstawie Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych
i pilotów wycieczek Marszałka Województwa Małopolskiego na dzień 5.04.2011 wyodrębniono
podmioty, które posiadają wpis do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na
przewodników turystycznych i pilotów wycieczek w zakresie organizowanie szkoleń na stałe.
Owe uprawnienia na stałe prowadzenie kursów posiada 41 jednostek szkoleniowych z 85 wpisanych
do rejestru21. Podmioty zakwalifikowane do badania poproszono o wskazanie jak długo działają na
rynku, jakie kursy oferują i z jaką częstotliwością je prowadzą, ile przeciętna grupa szkoleniowa ma
kursantów, a także jaką ilość kurantów przeszkolili w latach 2006-2010 i jak szacują zdawalność
swoich kursantów.
Zdecydowana większość podmiotów szkolących świadczy usługi od pięciu lat i więcej (79%). Może
to oznaczać względnie małą rotację na rynku usług szkoleniowych. Z pewnością podmioty, które są
na rynku od 5 lat i więcej mają większe szanse na przetrwanie okresów gorszej koniunktury. Ich
działalność cechują stałe parametry. Przeważnie są to organizatorzy powtarzalnych kursów
w oparciu o sprawdzoną kadrę. Nie wynika to z przytoczonych danych, ale można założyć, że w toku
kontynuacji działalności szkoleniowej wypracowywane są rozwiązania programowe i relacje z kadrą
szkoleniową, które budują stałą jakość organizowanych szkoleń oraz renomę instytucji szkolącej.
Wykres 14. Okres prowadzenia działalności szkoleniowej (w latach)

7%

7%

7%

rok
2 lata
4 lata

79%

5 i więcej

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych od organizatorów szkoleń.

Zdecydowana większość przebadanych firm szkoleniowych (60%) oferuje kursy z zakresu pilotów
wycieczek, 20% firm prowadzi szkolenia z zakresu przewodnictwa górskiego, 14% organizuje zajęcia
kandydatom dla przewodników miejskich, a 7% podmiotów w przebadanej grupie szkoli
przewodników terenowych. Warto zaznaczyć, że firmy szkoleniowe specjalizują się w konkretnej
21

Weryfikacja danych kontaktowych wskazanych przez podmioty prowadzące szkolenia pokazała, że w przypadku 6
z podmiotów zamieszczone informacje są nieprawidłowe, ponadto nie udało się znaleźć aktualnych danych
kontaktowych dla tych szkolących podmiotów, co pozwala to przypuszczać, że podmioty te nie działają. Brak na
rynku aż 6 podmiotów oznacza 14% spadek liczby organizatorów szkoleń. Ponadto dodatkowe 6 podmiotów z
Rejestru Organizatorów Szkoleń odpowiedziało, że aktualnie nie prowadzi żadnych szkoleń.
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formule szkoleń, gdyż tylko jeden podmiot posiada w swojej ofercie więcej niż jeden typ kursów
szkoleniowych.
Wykres 15. Liczba podmiotów szkolących na poszczególne uprawnienia

13%

pilot wycieczek

7%

przewodnik górski
20%

60%
przewodnik miejski
przewodnik
terenowy

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie badania organizatorów szkoleń.

Większość ankietowanych instytucji prowadzi jedno szkolenie rocznie, jednak należy zaznaczyć, że
w tej grupie znalazły się podmioty organizujące szkolenie dla przewodników górskich, które trwa
dwa lata. W sumie organizacje prowadzące jedno lub dwa szkolenia rocznie stanowią przeszło 79%
rynku.
Wykres 16. Przeciętna liczba szkoleń w ciągu roku

7%

14%

jedno*
dwa

22%

57%
trzy
pięć i więcej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania organizatorów szkoleń.
* W przypadku przewodników górskich jest to z reguły 1 szkolenie na kilka lat – informacja przekazana
w kwestionariuszu przez organizatorów szkoleń na przewodników górskich.

Zdecydowanie najwięcej grup szkoleniowych liczy od 21 do 40 osób (77%). Większość grup
szkoleniowych liczy od 20 do 30 osób (57%). Około 22% grup liczy między 30 a 40 uczestników.
Zarówno mniejsze jak i większe grupy mogą oznaczać problemy z rekrutacją – zgłasza się zbyt mało
chętnych, żeby uruchomić drugą grupę (grupy powyżej 30 osób) lub prowadzone są kursy
z mniejszymi grupami – na granicy opłacalności dla organizatora (grupy poniżej 30 osób). Ciekawe
jest to, że małe grupy występują u niewielkich organizatorów, szkolących raz do roku.
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Wykres 17. Przeciętna liczebność grupy szkoleniowej
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Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych od organizatorów szkoleń.

Analizując dane dotyczące liczby osób wyszkolonych w 2010 roku w poszczególnych szkołach
w zakresie pilotażu zauważono, że rynek jest podzielony między duże podmioty szkolące po pięć
grup rocznie (w badanej grupie 3 podmioty zadeklarowały przeszkolenie około 150 osób rocznie)
oraz małe szkoły wypuszczające po jednej lub dwie grupy kursantów rocznie (4 szkoły szkoliły od 16
do 77 osób rocznie, pozostałe instytucje nie podały ilości kursantów w 2010 roku).
Tabela 15. Szacowana liczba przeszkolonych w rozbiciu na rodzaj uprawnień w latach 2006-2010
Rodzaj
uprawnień
piloci wycieczek
przewodnicy
miejscy
przewodnicy
terenowi
przewodnicy
górscy

Przeszkoleni
w 2006 roku
182

Przeszkoleni
w 2007 roku
525

Przeszkoleni
w 2008 roku
385

Przeszkoleni
w 2009 roku
409

Przeszkoleni
w 2010 roku
613

92

68

67

62

31

12

0

0

0

0

0

55

0

37

0

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych od organizatorów szkoleń.

Warto zaznaczyć, że o ile więksi organizatorzy nie mieli zasadniczo problemów z naborem
odpowiedniej ilością kursantów – dwaj najwięksi organizatorzy szkolili po 150 osób rocznie – to
dwie najmniejsze z badanych szkół zrezygnowały z przeprowadzania szkoleń dla dwóch grup
jednocześnie i obecnie z trudem kompletują jeden nabór szkoleniowy (od 55 osób w 2008 roku do
0 w 2010 i od 30 osób w 2008 roku do 16 osób w 2010 roku); dane te wskazują, że mniejsze szkoły
mają problem z rekrutacją. Należałoby rozważyć wsparcie organizatorów szkoleń, głównie tych
mniejszych, przez budowę wspólnej platformy promocyjnej, w innym wypadku grozi im zawieszenie
działalności bądź nawet wypadnięcie z rynku.
Co roku liczba osób przeszkolonych w zakresie pilotażu wycieczek jest znacząco wyższa od
przeszkolonych w pozostałych kategoriach. Od 2006 roku dysproporcja między ilością uczestników
kursów na pilota wycieczek, a drugą najliczniejszą grupą – przewodnik miejski – stale się
powiększała. W roku bazowym (2006) różnica ta wynosiła 2:1 na korzyść pilotów wycieczek, w 2010
znacznie się powiększyła i wyniosła około 10:1. W ilości przeszkolonych na wszystkie kategorie
uprawnień osób zanotowano spadek w okresie 2007-2008. W badanej grupie można było
zaobserwować wyraźny wzrost liczby przeszkolonych na pilotów wycieczek w okresie 2009-2010.
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Warto zaznaczyć, że nie korespondowało to jednak ze spadkiem ilości wydanych uprawnień w tym
zakresie w roku 2010 w stosunku do 2009 – z 444 do 320.
Wykres 18. Liczba przeszkolonych osób ze względu na poszczególne uprawnienia w latach 2006-2010
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Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych od organizatorów szkoleń.

Warto zauważyć, że liczba przeszkolonych w zakresie pilotażu wycieczek przez badane podmioty
w 2006 roku wynosiła około 180 osób, a liczba wydanych uprawnień 275. W 2010 roku liczba
przeszkolonych wynosiła 613, a liczba wydanych uprawnień 320. Trudno jednak jednoznacznie
analizować te wartości. Mogą one wynikać z relatywnie lepszej pozycji, jaką zajmują badane
podmioty w 2010 roku w porównaniu do 2006 roku. Może być to jednak również sygnał, że
obserwujemy obniżenie zdawalności egzaminu państwowego wśród absolwentów kursów
przygotowawczych na pilota wycieczek. Dane przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego pokazują nieznaczne wahania poziomu zdawalności, utrzymującego się w przedziale
73-82% dla opisywanych lat. Bazując na tej przesłance warto przeanalizować zmiany w programie
kursów i zakres trudności egzaminów państwowych w roku 2006 i 2010 i podjąć środki naprawcze
przez korektę programów i/lub wymagań egzaminacyjnych. Większość uczestniczących w badaniu
podmiotów wskazała na zdawalność wśród swoich absolwentów kursów na poziomie powyżej 80%
(54% instytucji szkolących). Kolejne 23% szkolących wskazało na zdawalność na poziomie 61-80%.
Wykres 19. Przeciętna zdawalność egzaminów państwowych wśród uczestników kursów
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Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych uzyskanych od organizatorów szkoleń.

Należy przyjąć, że podane estymacje są prawdopodobne, choć z tendencją do zawyżania.
W 15 przebadanych podmiotach przeszkolono w sumie między 700 a 800 osób w 2010 roku. W tym
samym roku wydano około 450 uprawnień. Jeśli wszystkie uprawnienia zostałyby nadane osobom
wyszkolonym przez instytucje, które odpowiedziały na ankietę badawczą i wszystkie wyszkolone
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przez nie osoby przystąpiłyby do egzaminu dałoby to zdawalność na poziomie około 50%. Nie może
być to z oczywistych powodów prawdą. Dlatego można zaryzykować tezę, że rzeczywista
zdawalność jest niższa i może wynosić około 30-40% absolwentów kursów. Należy nadmienić, że
zdawalność powyżej 70% jest typowa dla kursantów z zakresu przewodnictwa, gdyż wskazana liczba
przeszkolonych jest bliska liczbie nadanych uprawnień.
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5. Charakterystyka przewodników i pilotów w Małopolsce
Celami szczegółowymi analizy było scharakteryzowanie małopolskich przewodników i pilotów
a także określenie szans i obaw, które występują w tym środowisku22. Badanie miało wskazać jakimi
cechami demograficznymi odznaczają się aktywni piloci i przewodnicy w Małopolsce. Postarano się
także zdiagnozować nastawienie odnośnie najbliższej przyszłości i szans na rozwój rynku usług
turystycznych w regionie z punktu widzenia branży. Bardzo istotnym elementem badania było
wskazanie jak przewodnicy i piloci traktują wykonywane przez nich zajęcie – czy jest to dla nich
podstawowe źródło dochodu, czy raczej dodatkowe zajęcie. Podczas analizy starano się
zdiagnozować jakimi kanałami małopolscy przedsiębiorcy poszukują pilotów i przewodników.
Zrealizowano 30 wywiadów z przewodnikami i pilotami z Małopolski. Dane kontaktowe do celów
badania uzyskano z portalu www.przewodnicy.pl, gdzie zaznaczono pożądany rodzaj uprawnień
oraz województwo małopolskie. Skoncentrowano się na najświeższych rekordach. W przypadku
przewodników miejskich połowa danych pochodziła z wymienionego wcześniej serwisu, a druga
część ze strony www.guide-cracow.pl (tu uwzględniono pierwsze kontakty z zamieszczonej listy).
Ponadto analiza została wsparta danymi z badania małopolskich przedsiębiorców działających
w branży turystycznej, którzy korzystają z usług pilotów i/lub przewodników.
Większość respondentów (60%) posiadała kilka kategorii uprawnień. Jednakże wciąż dominowali
piloci wycieczek. Drugą kategorię pod względem liczebności stanowili przewodnicy miejscy, trzecią
– przewodnicy górscy, a tylko jedna osoba reprezentowała międzynarodowych przewodników
wysokogórskich23.
Tabela 16. Szacowanie reprezentacji danej kategorii uprawnień w badaniu

SUMA

UDZIAŁ

Ilość osób posiadających
dane uprawnienia
w badaniu

1 936

71,94%

26

Przewodnicy turystyczni górscy beskidzcy

248

9,22%

8

Przewodnicy turystyczni górscy tatrzańscy

108

4,01%

Przewodnicy turystyczni górscy sudeccy

3

0,11%

Przewodnicy turystyczni terenowi

55

2,04%

4

Przewodnicy turystyczni miejscy

338

12,56%

14

3

0,11%

1

2 691

100%

Nazwa kategorii
Piloci

Międzynarodowi przewodnicy turystyczni
wysokogórscy
SUMA

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie danych z rejestru przewodników i pilotów prowadzonego
przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

22

Badanie zostało zrealizowane podczas 10 minutowego wywiadu telefonicznego, który zawierał 20 pytań. Punkt wyjścia
do doboru próby stanowiła informacja przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na temat
liczby wydanych uprawnień pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w latach 2006-2011. Zsumowano ilość
decyzji w ramach poszczególnych grup i określono, jaką część całości stanowią uprawnienia pilotów oraz określonych
typów przewodników. Proporcje te przeniesiono na ustaloną próbę 30 osób.
23
Międzynarodowy przewodnik turystyczny wysokogórski jest nową kategorią w przewodnictwie od marca 2011 roku.
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Warto zauważyć, że znaczna część osób posiada więcej niż jeden rodzaj uprawnień. Jest to oznaką
profesjonalizacji branży i traktowania usług przewodnickich i pilotażu coraz częściej jako
podstawowego źródła dochodu. Można również założyć, że liczba 5 983 osób posiadających
uprawienia pilotażu w Małopolsce zawiera w sobie znaczną część z liczby 3 983 osób posiadających
uprawienia przewodnickie. Można zatem przyjąć, iż liczebność branży przewodnicko-pilockiej
w Małopolsce wynosi znacznie poniżej 10 000 osób. Tendencja do posiadania wielu rodzajów
uprawnień przez jedną osobę jest bardzo korzystna z punktu widzenia zarówno turystów, jak
i branży. Oznacza bowiem bardziej kompleksową i profesjonalną usługę dla tych pierwszych oraz
mniejszą sezonowość w kalendarzu świadczonych usług dla drugich.
Tabela 17. Liczba osób w podziale na ilość posiadanych uprawnień

Ilość uprawnień

Liczba osób

1 uprawnienie
2 uprawnienia
3 uprawnienia
4 uprawnienia
5 uprawnień

12
14
3
1
0

Suma

30

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie wywiadów z przewodnikami i pilotami.

W wylosowanej 30-osobowej próbie większość stanowiły osoby młode – urodzone po 1980 roku
(53,33%). 25 ankietowanych zdobyło wykształcenie wyższe magisterskie, z czego tylko 9 studiowało
na kierunkach związanych z turystyką. Przedstawiciele grupy przewodników i pilotów w Małopolsce
to z reguły osoby młode i dobrze wykształcone. Zdecydowana większość z nich nie skończyła jeszcze
40 roku życia. Aż 25 osób posiadało wykształcenie wyższe, co nie jest niezbędnym wymaganiem dla
kandydatów na pilotów i przewodników, jednak można przyjąć, że osobom tym znacznie łatwiej
spełnić wymagania związane z odpowiednim poziomem wiedzy stawiane podczas egzaminu na
przewodnika i pilota oraz wymogom stawianym przez pracodawców w branży turystycznej. Co
ciekawe wykształcenie kierunkowe – turystyczne spotykano często. Warto przeanalizować losy
absolwentów kierunków turystycznych w regionie i sprawdzić z jaką częstotliwością decydują się na
wzbogacenie swojego CV kursem pilotażu czy przewodnictwa.
Wykres 20. Ilość przewodników i pilotów z wykształceniem
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Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie wywiadów z przewodnikami i pilotami
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Najbardziej doświadczoną grupą wśród respondentów byli przewodnicy górscy, ponieważ 87,5%
osób posiada swoje uprawnienia dłużej niż od 5 lat. Może się to wiązać z faktem, że szkolenia dla
nich są prowadzone z reguły raz na kilka lat i trwają dłużej niż kursy pilotów czy pozostałych
przewodników (nawet ponad 2 lata). Taki sam staż deklarowała połowa pilotów wycieczek oraz
połowa przewodników miejskich. Tylko 4 respondentów w całym badaniu (troje pilotów i jeden
przewodnik terenowy) zdobyło uprawnienia w ostatnim roku.
Wykres 21. Liczba osób z poszczególnymi uprawnieniami w podziale na staż w posiadaniu uprawnień
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Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie wywiadów z przewodnikami i pilotami.

Największy odsetek osób posiadających uprawienia pilota wycieczek i przewodnika turystycznego
zdobyło uprawnienia nie dalej niż 5 lat temu. 15 osób z 30 urodziło się w latach 1981-1990, co
pokazuje, że są to osoby młode, które próbują traktować te zajęcia jako swój zawód i podstawowe
źródło dochodu lub możliwość uzyskania dodatkowego przychodu. Może być to również oznaką
tendencji dla branży, że zajęcie to jest wykonywane częściej przez ludzi młodych, bardziej
dyspozycyjnych i o mniejszych wymaganiach finansowych.
W celu zachęcenia doświadczonych przewodników i pilotów do pozostania w zawodzie warto
przeprowadzić serię szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje zawodowe branży. Szkolenia
takie powinny skupiać się na aspektach takich jak: nawiązywania współpracy ze zleceniodawcami,
promocja w internecie, aspekty finansowo-prawne prowadzenia działalności, nowości turystyczne
w Krakowie i Małopolsce. Tego typu szkolenia mogą być organizowane w ramach działań
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Badani przewodnicy i piloci zostali poproszeni o wskazanie języków obcych, które zostały przez nich
na tyle opanowane, aby móc oprowadzać grupę zagraniczną samodzielnie. Zgodnie
z przewidywaniami większość osób (70%) posługuje się językiem angielskim, dużo mniej mówi po
rosyjsku (30%), francusku (23,33%) i niemiecku (13,33%). Wśród innych wymienionych języków
znalazły się: hiszpański, portugalski, chorwacki, włoski, węgierski oraz szwedzki. Warto też
zaznaczyć, że połowa pilotów i przewodników włada więcej niż jednym językiem obcym, a tylko
jeden z respondentów nie opanował żadnego języka na tyle, by móc oprowadzać grupy zagraniczne
bez tłumacza.
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Tabela 18. Liczba osób w podziale na znane języki obce

Język
angielski
rosyjski
francuski
niemiecki
hiszpański
inne (po 1 wskazanie: chorwacki, portugalski,
szwedzki, węgierski, włoski)

Liczba osób
21
9
7
4
2
5

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie wywiadów z przewodnikami i pilotami.

Wysoki odsetek osób posługujących się angielskim pokazuje dominację tego języka. Jak wskazano
w poprzednim rozdziale, warto zadbać o dalsze upowszechnianie znajomości języka angielskiego
oraz o wzrost ilości przewodników i pilotów władających co najmniej dwoma językami obcymi.
Ważną kwestią w pracy pilotów i przewodników jest sezonowość. W badaniu ogólnopolskim
dotyczącym kondycji podmiotów z branży turystycznej poproszono przedstawicieli firm o wskazanie
miesięcy, które są dla ich firm najlepsze. Z racji tego, że podmioty te są głównymi pracodawcami
pilotów i przewodników odpowiedzi wskazują na okresy, kiedy mogą się oni spodziewać najwięcej
pracy. Przyglądając się danym możemy stwierdzić, że najbardziej dochodowy okres zarówno
w Polsce jak i w Małopolsce to czerwiec – październik. Zestawiając ze sobą dane ogólnopolskie
i dane dla Małopolski należy stwierdzić, że w maju, wrześniu i październiku branża turystyczna
w województwie małopolskim radzi sobie znacznie lepiej. Miesiącami „wyciszenia” są listopad
i grudzień. Od stycznia małopolskie firmy zaczynają intensywniej prosperować. Porównując dane
ogólnopolskie z danymi dla Małopolski i wyodrębnionymi kategoriami dla Krakowa i obszarem poza
Krakowem w Małopolsce należy stwierdzić, że przychody z prowadzonej działalności turystycznej
w Małopolsce rozkładają się równomierniej niż w reszcie kraju, przy zarysowaniu się silnej
dominacji sezonu ciepłego.
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Wykres 22. Określenie sezonu w przychodach i funkcjonowaniu firm z branży turystycznej w Polsce
i Małopolsce
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Polska N=500

10,5%

8,7%

8,3%

14,4%

44,5%

65,5%

66,6%

59,2%

34,2%

13,2%

6,5%

7,2%

Małopolska N=150

16,0%

11,3%

10,0%

20,7%

50,0%

58,7%

46,0%

48,0%

42,6%

22,6%

6,0%

7,3%

Kraków N=84

14,3%

8,3%

9,5%

23,8%

45,2%

58,3%

48,8%

48,8%

47,6%

28,6%

8,3%

6,0%

poza Krakowem N=66

18,2%

15,2%

10,6%

16,7%

56,1%

59,1%

42,4%

47,0%

36,4%

15,2%

3,0%

9,1%

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie 500 wywiadów.

Sezonowość w branży turystycznej w znaczący sposób wpływa na sytuację finansową
przewodników i pilotów. Badani piloci i przewodnicy zostali poproszeni o wskazanie w jakich
kwartałach pracują oraz jaki odsetek ich dochodów stanowią zarobki z dochodów z przewodnictwa
i pilotażu. Jeśli chodzi o zarobki, to 56,7% respondentów zadeklarowało, że praca pilota lub
przewodnika nie jest ich podstawowym źródłem dochodu. Dla 26,6% osób wpływy z tego tytułu
stanowią mniej niż 10% przychodów, dla 16,6% – między 11% a 30%, a dla 10% – między 31%
a 50%. Pozostali ankietowani, 46,7%, podali, że ponad połowa ich zarobków pochodzi ze
świadczenia usług pilotażu lub przewodnictwa.
Wykres 23. Odsetek dochodów z przewodnictwa i pilotażu w całości zarobków respondentów
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Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie wywiadów z pilotami i przewodnikami.

Jak pokazały dane z uzyskanych odpowiedzi wszyscy respondenci pracują w swoim zawodzie latem,
a tylko połowa z nich jest aktywna zimą. 47% ankietowanych przyjmuje zlecenia w ciągu całego
roku, 1/3 – przez 3 kwartały (z wyłączeniem miesięcy zimowych), a 10% oprowadza lub pilotuje
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wycieczki wyłącznie latem. Wśród wykonujących zawód przewodnika i pilota można zaobserwować
typowo sezonowy charakter pracy. Niespełna połowa wykonuje swoje zajęcia przez cały rok, co jest
zbieżne z odsetkiem osób, które traktują pracę pilota i przewodnika jako podstawowe źródło
dochodu. Zważywszy na charakter walorów turystycznych Małopolski należy przyjąć, że stan ten
może ulec poprawie.
Wykres 24. Liczba osób w podziale na ilość kwartałów, podczas których pracują

10%

cały rok

10%
47%

33%

3 kwartały
2 kwartały
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Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie wywiadów z pilotami i przewodnikami.

Tylko 47% osób traktuje prace pilota i/lub przewodnika jako podstawowe źródło zarobkowania.
Potwierdza to fakt, iż niespełna połowa badanych deklaruje uzyskiwanie ponad 50% przychodów
z tego źródła. Dla większości pracujących w branży oznaczać to może konieczność podejmowania
dodatkowych zajęć i brak możliwości specjalizacji zawodowej. Może to również decydować
o mniejszej determinacji do doskonalenia własnych umiejętności w tym zakresie. Bycie
przewodnikiem czy pilotem to często dodatek do innej wykonywanej na stałe pracy. Dla części osób
jest to wybór życiowy, dla innych konieczność wynikająca z trudności z pozyskaniem
zleceniodawców, którzy zapewniliby możliwość oparcia ścieżki zawodowej wyłącznie na tym fachu.
Dobrym ruchem wspierającym działalność pilotów i przewodników jest opracowywanie przez Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego ofert pobytowych w Małopolsce dla konkretnych
segmentów klientów na okres niskiego sezonu (głównie wiosna i jesień). Warto jednakże byłoby
zastanowić się nad promowaniem Małopolski i Kraka jako idealne destynacje do spędzenia Świąt
Bożego Narodzenia (malowniczy Kraków, zasypane śniegiem Podhale).
Dodatkowym elementem, który wpływa na sytuację finansową, jest także rodzaj umowy na jaką
zatrudniani są przewodnicy i piloci. W badaniu ogólnopolskim przedsiębiorstwa z małopolskiej
branży turystycznej zostały zapytane o współpracę z przewodnikami i pilotami i jeśli takowa ma
miejsce to o wskazanie form prawnych współpracy. W kontekście partnerów, z którymi badane
podmioty z Małopolski realizują aktywną współpracę, najczęściej wskazywaną grupą byli
przewodnicy turystyczni. Współpracę z nimi zadeklarowało blisko 70% badanych. W dalszej
kolejności pod względem częstości wskazań byli piloci wycieczek, z którymi współpracuje 65,5%
firm. Natomiast co czwarty przedsiębiorca nie podejmuje współpracy z żadnym z nich.
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Wykres 25. Współpraca z przewodnikami turystycznymi i pilotami wycieczek na małopolskim rynku
turystycznym
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25,6%

N=84

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie 500 wywiadów, w tym 150 w Małopolsce.

Jak pokazały dane, dominującą formą współpracy z pilotami wycieczek jest umowa zlecenie. Tę
właśnie formę zatrudnienia oferuje ponad połowa badanych przedsiębiorstw. Co piąte
przedsiębiorstwo jako formę współpracy z pilotami wycieczek stosuje umowę o dzieło. Natomiast
ponad 24% badanych współpracuje na innych zasadach. Zaledwie ok. 3% badanych w zakresie
współpracy z pilotami wycieczek zadeklarowało stosowanie umowy o pracę. Ta forma prawna jest
stosowana jedynie przez większe przedsiębiorstwa to znaczy takie, które zatrudniają powyżej 10
osób. Jedynie przedsiębiorstwa o międzynarodowym zasięgu działalności zatrudniają na umowę
o pracę.
Wykres 26. Forma współpracy z pilotami wycieczek
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Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie 500 wywiadów, w tym 150 w Małopolsce.

Dane dotyczące prawnych form nawiązywania współpracy przez badanych przedsiębiorców z
przewodnikami turystycznymi prezentują się w porównywalnych proporcjach, co w przypadku
pilotów wycieczek. Prawie 47% badanych wskazuje, że najczęściej zatrudnia przewodników
turystycznych na umowę zlecenie. Umowę o dzieło stosuje we współpracy z przewodnikami 16,5%
badanych, natomiast prawie 37% z nich wskazało na inną formę współpracy. Badani przedsiębiorcy
nie realizują współpracy z przewodnikami turystycznymi w formie umowy o pracę.
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Wykres 27. Forma współpracy z przewodnikami turystycznymi
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Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie 150 wywiadów w Małopolsce.

W trakcie badania ogólnopolskiego zweryfikowano także kanały i sposoby poszukiwania pilotów
wycieczek i przewodników turystycznych, z którymi chcą nawiązać współpracę małopolskie firmy
z branży turystycznej. W świetle zgromadzonych danych okazuje się, że najczęściej stosowaną drogą
poszukiwań przewodników bądź pilotów wycieczek przez badane przedsiębiorstwa jest
rekomendacja. Przewodników lub pilotów wycieczek znajduje w ten sposób blisko 37% badanych
przedsiębiorstw. W dalszej kolejności przedsiębiorcy poszukują pilotów i przewodników, z którymi
chcieliby nawiązać współpracę za pośrednictwem internetu (przy pomocy portali internetowych) –
co piąty badany przedsiębiorca. Niewiele ponad 8% firm poszukuje pilotów wycieczek lub
przewodników turystycznych przez kontakt z organizacjami zrzeszającymi wyżej wspomnianych.
Natomiast ponad połowa z nich wskazywała na inne kanały poszukiwań pilotów wycieczek oraz
przewodników.
Wykres 28. Sposób poszukiwania pilotów wycieczek / przewodników turystycznych
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Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie 84 wywiadów w Małopolsce.

Wśród innych kanałów / sposobów poszukiwania pilotów i przewodników najwięcej podmiotów
wymieniło własne kontakty oraz bazy, które tworzą na potrzeby bieżącej działalności, tę formę
wskazało 87%, drugim w kolejności kanałem były własne starania pilotów i przewodników – 17,3%.
Kilka podmiotów poszukiwało pilotów i przewodników przez małopolskie uczelnie (4%).
W badaniu ogólnopolskim jednym z celów szczegółowych było poznanie czy przedsiębiorstwa
z branży turystycznej należą do organizacji branżowych. W ujęciu ogólnopolskim ponad połowa
badanych przedsiębiorców nie należy do organizacji branżowych (55,9%). Przynależność do nich
deklaruje zaś ok. 44% firm. W ujęciu regionalnym i ogólnopolskim nie widać istotnych różnic w tym
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zakresie. Spośród firm deklarujących przynależność do organizacji branżowych w Małopolsce (36%)
najwięcej z nich skupionych jest w Krakowskiej Izbie Turystyki – 41% podmiotów w skali
województwa (z wyraźnym podziałem – Kraków 53%, poza Krakowem 17%). Drugą
najpopularniejszą organizacją branżową w regionie jest Polska Izba Turystyki zrzeszająca średnio
17% podmiotów w regionie (w Krakowie 14%, a poza Krakowem 22%).
Analogiczny temat został poruszony w trakcie wywiadów z przewodnikami i pilotami z Małopolski,
a dokładnie zapytano w jaki sposób pozyskują zlecenia bądź zdobywają zatrudnienie. Zdecydowana
większość respondentów (86,7%) pozyskuje zlecenia z polecenia swoich poprzednich klientów, czyli
przez rekomendację. Niewiele mniej (73,3%) opiera swoją działalność na reklamie zamieszczonej
w internecie, a prawie połowa (46,7%) na współpracy z operatorami. 23,3% ankietowanych
przynależy do stowarzyszeń lub kół przewodnickich, co również pomaga w zdobywaniu klientów.
86,7% pilotów i przewodników nie poprzestaje na jednym źródle pozyskiwania zleceń (najczęściej
wskazywano na korzystanie z dwóch lub trzech źródeł – odpowiedzi takiej udzieliło 73%
respondentów). Ponadto z uzyskanych danych wynika, że 30% respondentów nie współpracuje
z żadnym podmiotem na stałe. Z kolei połowa respondentów zawiązała relacje z maksymalnie
5 stałymi zleceniodawcami, a posiadanie większej liczby stałych partnerów zadeklarowało 20%
ankietowanych.
Wykres 29. Liczba osób w podziale na ilość stałych zleceniodawców
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Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie 30 wywiadów z pilotami i przewodnikami
w Małopolsce.

Warto zasugerować najpopularniejszym organizacjom turystycznym w Małopolsce, czyli
Krakowskiej Izbie Turystyki i Polskiej Izbie Turystyki, stworzenie wspólnie z Urzędem
Marszałkowskim narzędzia, które połączy poszukujących i oferujących usługi przewodnictwa
i pilotażu w postaci platformy internetowej. Pomoże to branży w promocji swoich usług w medium,
które współcześnie jest jednym z najważniejszych, czyli w internecie. Platforma taka mogłaby być
nową formą współpracy z touroperatorami polskimi i zagranicznymi.
Zastanawiające jest, dlaczego niewielu pilotów i przewodników korzysta z możliwości pozyskiwania
zleceń, jakie daje członkostwo w organizacjach, głównie ze względu na fakt, że znacznie łatwiej jest
komunikować się na poziomie touroperator – zrzeszenie niż touroperator – przewodnik / pilot.
Może być to jednak oznaką niskiej dynamiki działań zrzeszeń i stowarzyszeń bądź braku wsparcia
z ich strony dla pilotów i przewodników. Powinno być to przedmiotem dalszych badań.
Jako możliwość rozwoju usług świadczonych przez przewodników i pilotów warto wskazać
dywersyfikacje zleceniodawców. Poza najczęściej występującymi biurami podróży z regionu i Polski
dodatkowe obłożenie usług mogą przynieść biura podróży z zagranicy lub szkoły i uczelnie. Warto
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zorganizować warsztaty dla przedstawicieli zagranicznych biur podróży, podczas których zapoznają
się z walorami turystycznymi małopolskiego oraz możliwościami współpracy z przewodnikami
i pilotami z Małopolski. Takie warsztaty mogą odbywać się przy okazji imprez targowych, takich jak
Krakowski Salon Turystyczny.
Jak zostało wskazane na początku rozdziału, małopolscy przedsiębiorcy oraz piloci i przewodnicy
zostali poproszeni o ocenę kondycji ich branży oraz o prognozę na rok najbliższy. Ponadto wskazali,
jakie działania samorządu mogą przełożyć się na lepsze funkcjonowanie branży turystycznej oraz
jakie działania mogłyby zostać podjęte, aby konkurencyjność regionu nie traciła względem innych
województw.
Małopolscy przewodnicy i piloci, porównując swoje dochody w obecnym roku z sytuacją finansową
w roku ubiegłym (2010) stwierdzili, że generalnie nie dostrzegają większych zmian: tak
zadeklarowało 40% ankietowanych. Natomiast 26,7% uważa, że powodzi im się lepiej, a 23,3%, że
gorzej. Jednakże w przypadku oczekiwań w stosunku do nadchodzącego roku piloci i przewodnicy
wykazali więcej optymizmu; 40% respondentów przewiduje, że w 2012 roku będzie powodzić im się
lepiej, 26,7% nie spodziewa się większych zmian, a więc uważa że będzie stabilnie, a tylko 10%
oczekuje pogorszenia sytuacji materialnej. Z kolei 23,3% badanych osób nie potrafiło określić, jaki
pod względem finansowym będzie rok 2012.
Jeśli chodzi o małopolskich przedsiębiorców współpracujących z przewodnikami i pilotami, 35%
zamierza zwiększyć z nimi współpracę w 2012 roku. Jest to istotna informacja dla pilotów
i przewodników oraz osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień w tym zakresie. Prawie 49%
prognozuje brak zmian w ilości zleceń dla małopolskich przewodników i pilotów. Jednakże wartym
odnotowania jest fakt, że z reguły są to większe przedsiębiorstwa (zatrudniające ponad 10 osób),
a wśród nich aż 60% zamierza zwiększyć zatrudnienie.
Wykres 30. Częstotliwość korzystania z usług pilotów wycieczek / przewodników turystycznych
w 2012 roku
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Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie 84 wywiadów w Małopolsce.

Branża turystyczna w Małopolsce oczekuje, że rok 2012 okaże się lepszy od 2011 roku. W ślad za
tym przekonaniem powinny zostać podjęte aktywne działania mające na celu aktywizację popytu.
Warto zaproponować wspólne działania polegające na przesłaniu informacji o nowościach
i ciekawostkach turystycznych do touroperatorów z kraju i zagranicy. Działanie powinno zostać
zainicjowane w charakterze newslettera przez stowarzyszenia przewodników i Małopolską
Organizację Turystyczną. Wydaje się, że można prognozować wzrost zarówno przychodów
przewodników i pilotów, jak i wzrost liczby nadawanych uprawnień w najbliższych latach.
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Respondenci spodziewający się wyższych zarobków oraz polepszenia koniunktury jako uzasadnienie
swojej opinii podawali najczęściej rosnącą liczbę wycieczek turystycznych przyjeżdżających do
Małopolski oraz organizację w Polsce Euro 2012. Nadzieje upatrywane przez branżę w organizacji
Euro 2012 w Polsce mogą się spełnić tylko wtedy, kiedy małopolski samorząd i MOT zapewnią
aktywną promocję walorów turystycznych regionu w powiązaniu z działaniami promocyjnymi
mistrzostw. Mowa tutaj zarówno o kampaniach reklamowych w mediach zagranicznych, jak i
działaniach marketingowych prowadzonych na miejscu w miastach będących gospodarzami
mistrzostw – na lotniskach i w innych miejscach z ukierunkowaniem na turystę zagranicznego.
Jeśli chodzi o szanse na rozwój usług świadczonych przez przewodników i pilotów, 57%
respondentów wskazuje na bardziej widoczną promocję Polski. W mniejszym stopniu popiera tę
tezę 26,6% osób. Najwięcej ankietowanych, bo aż 87%, wiąże lepszą sytuację w branży z poprawą
dostępności komunikacyjnej Małopolski. Aż 80% pilotów i przewodników upatruje możliwości
rozwoju w poprawie infrastruktury turystycznej. 76% zgadza się, że bogatszy kalendarz imprez jest
kluczem do wzrostu dla usług świadczonych przez przewodników i pilotów w regionie. Opinie były
najbardziej podzielone w przypadku stwierdzenia dotyczącego wzrostu liczby markowych
produktów turystycznych: 46,6% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że ich wzrost
przełoży się na lepsze funkcjonowanie branży, 26,7% stwierdziło, że taki aspekt nie przyczyni się do
zwiększenia poziomu świadczonych usług; analogiczny odsetek nie miał na ten temat zdania.
Wykres 31. Ocena szans na rozwój usług przewodnickich i pilotażu w Małopolsce
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Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie 30 wywiadów z pilotami i przewodnikami
w Małopolsce.

Branża wydaje się być zdania, że w Małopolsce istnieje wystarczająca ilość markowych produktów
turystycznych, jednak nie są one wystarczająco wypromowane ani w skali kraju, ani tym bardziej na
arenie międzynarodowej. Warto zadbać o promocję Małopolski na rynkach zagranicznych w roku
2012, przy okazji promocji związanej z Euro 2012.
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W przypadku zagrożeń dla usług pilotów i przewodników w Małopolsce najwięcej z nich, bo aż
63,4%, obawia się następstw kryzysu finansowego. Analogiczny odsetek ankietowanych wskazał na
niewystarczającą promocję regionu (63,3%). Z kolei 56,7% ankietowanych twierdzi, że
niewystarczający rozwój infrastruktury turystycznej w regionie może wpłynąć negatywnie na ich
pracę. Ważną informacją jest, że 66,7% małopolskich pilotów i przewodników obawia się, że
konkurencja ze strony innych krajów zaszkodzi ich interesom.
Wykres 32. Ocena zagrożeń rozwoju usług przewodnickich i pilotażu w Małopolsce
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Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie wywiadów z pilotami i przewodnikami
w Małopolsce.

Branża jest bardzo pewna oferty turystycznej małopolskiego, jednak widzi w rozwoju turystyki
zagrożenie w postaci przekroczenia granic chłonności rynku turystycznego. Obawa ta jest nie do
końca poparta faktami – nasycenie bazą turystyczną w Małopolsce jest dwukrotnie niższe od tego
obserwowanego w regionach starej Unii Europejskiej. Jeden ze wskaźników opisujących funkcje
turystyczne wskaźnik nasycenia bazą turystyczną Charvata - liczba całorocznych miejsc noclegowych
przypadającą na km2 powierzchni – jest od kilku lat najwyższy w Małopolsce na tle pozostałych
województw. W 2010 roku wyniósł on 4,03, co jest najbliższe wartościom wskaźników, które
występują na Słowenii czy w Czechach. W badanym regionie istnieją nadal istotne rezerwy wzrostu
ilości całorocznych miejsc noclegowych.
Należy zadbać o równomierny rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej. Jako przykład
można podać konieczność dorównania poziomu rozwoju infrastruktury transportowej na trasie do
Zakopanego z rozwojem bazy hotelowej tego miasta. Istotnymi zagrożeniami rozwojowymi jest
niewystarczająca promocja Małopolski oraz niewystarczająca infrastruktura turystyczna. Oba te
wskazania można wykorzystać w procesie formułowania polityki turystycznej regionu w okresie
2013-2020.
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Piloci i przewodnicy zostali poproszeni o ocenę postrzegania nasycenia ilością uprawnionych
w Małopolsce. Ponad 40% respondentów w przypadku obu kategorii uprawnień uważa, że
w Małopolsce działa zbyt wielu pilotów, jak również przewodników. Może się to wiązać
z dostrzeganiem silnej konkurencji w wykonywanym zawodzie. Niewiele mniej ankietowanych
sądzi, że liczba osób z uprawnieniami jest wystarczająca, a tylko część z respondentów twierdzi, iż
pilotów i przewodników jest za mało lub nie ma na ten temat wyrobionej opinii.
Wykres 33. Ocena liczby osób z uprawnieniami przewodnika (lewy wykres) i pilota (prawy wykres)
w Małopolsce
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Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania na podstawie wywiadów z pilotami i przewodnikami
w Małopolsce.
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6. Prognozy i rekomendacje dotyczące branży przewodników
turystycznych i pilotów wycieczek
Poniższy rozdział jest próbą syntetycznego przedstawienia wniosków i rekomendacji z raportu.
Przedstawiono w nim także prognozy dotyczące ilości wydawanych uprawnień pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych w wyszczególnieniu na wszystkie typy uprawnień nadawanych przez
Marszałka Województwa Małopolskiego.

6.1.

Prognoza dotycząca rozwoju rynku usług przewodników i pilotów w Małopolsce

W oparciu o najaktualniejsze dane na temat ilości uprawnień przewodników turystycznych i pilotów
wycieczek oszacowano roczną liczbę wydanych uprawnień w 2011 roku. Dane szacunkowe
i prognozy na lata 2012 i 2013 przedstawiono w syntetycznej tabeli 18. W następnym kroku podano
szacunek oraz prognozy wraz z uzasadnieniem dla wszystkich typów uprawnień z pominięciem
przewodników górskich sudeckich – z uwagi na bardzo niewielką ilość wydawanych uprawnień oraz
międzynarodowych przewodników górskich z uwagi na fakt, że ten rodzaj uprawnień został
wprowadzony w 2011 roku, niemniej warto zaznaczyć, że w najbliższych dwóch latach należy
spodziewać się wzrostu wydawanych uprawnień w tej kategorii.
Tabela 19 Liczba wydawanych uprawnień wraz z prognozą
UPRAWNIENIA
Piloci
zmiana rok/roku
Przewodnicy turystyczni
miejscy
zmiana rok/roku
Przewodnicy turystyczni
terenowi
zmiana rok/roku
Przewodnicy turystyczni
górscy beskidzcy
zmiana rok/roku
Przewodnicy turystyczni
górscy tatrzańscy
zmiana rok/roku
Przewodnicy turystyczni
górscy sudeccy
Międzynarodowi
przewodnicy turystyczni
wysokogórscy

2011
2012
2013
szacunek prognoza prognoza

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

275

356
29%

387
9%

444
15%

320
-28%

206
-36%

247
20%

296
20%

71

99

41

46

59

33

43

55

39%

-59%

12%

28%

-44%

30%

30%

4

9

3

2

27

7

14

-67%

125%

-67%

-33%

1257%

-75%

100%

92

39

12

54

31

46

55

283%

-58%

-69%

350%

-43%

50%

20%

16

17

15

4

27

14

16

-50%

6%

-12%

-73%

578%

-50%

20%

0

0

2

0

1

-

-

-

0

0

0

0

0

4

-

-

12

24

32

Źródło: Opracowanie własne na potrzeby badania.

Jeżeli otrzymane dane potwierdzą się w praktyce okaże się, że rok 2011 był rekordowy jeśli chodzi
o względny spadek liczby wydanych uprawnień w zakresie pilotażu (spadek o 36% i aż o 114
nadanych uprawnień z stosunku do 2010 roku), przewodników turystycznych miejskich (spadek
o 44% i 26 nadanych uprawnień).
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Prognoza dotycząca liczby uprawnień pilotów wycieczek na lata 2012-2013
Rok 2011 będzie kolejnym po 2010 roku, w którym utrzyma się regres24. Jeśli rok 2011 zamknie się
liczbą 206 wydanych uprawnień w zakresie pilotażu będzie to oznaczało najniższy notowany poziom
od 2006 roku. Wydaje się mało prawdopodobne, żeby w kolejnych latach tendencja spadkowa
w liczbie wydawanych uprawnień była kontynuowana.
W kolejnych dwóch latach prognozuje się wzrost liczby wydawanych uprawnień o 20% rok do roku
tak, aby w 2013 roku ich liczba nieznacznie przekroczyła poziom z 2006 roku.
Przesłanki prognozowanego wzrostu:
1. 33% wiodących touroperatorów incomingowych z obszaru Małopolski25 spodziewa się
wzrostu w 2012 roku ilości wycieczek z obsługą pilotażu w Małopolsce.
2. 30,8% przebadanych organizatorów turystyki pochodzących z Małopolski (wyłączając
Kraków) zamierza zwiększyć współpracę z pilotami26.
3. Przebadani przewodnicy i piloci, w przypadku oczekiwań w stosunku do nadchodzącego
roku, wykazywali optymistyczne nastawienia; 40% pytanych przewiduje, że w 2012 roku
będzie powodzić im się lepiej, 26,7% nie spodziewa się większych zmian, a tylko 10%
oczekuje pogorszenia się sytuacji27.
4. Optymistyczne przewidywania Instytutu Turystyki zakładają stały wzrost liczby turystów
zagranicznych w Polsce od 2010 do 2015 roku. Średnio są to zmiany od 5% w 2010 roku do
7% w 2014 roku. W 2015 roku liczba turystów zagranicznych w Polsce ma zbliżyć się do
poziomu z 2006 roku i wynieść prawie 15 mln turystów. Z racji tego, że od kilku lat
Małopolska jest najczęściej odwiedzanym regionem przez turystów zagranicznych
potrzebny będzie potencjał kadrowy do pilotażu.
5. W 2011 roku wzrost gospodarczy wyniesie w Polsce 4% PKB, w 2012 roku będzie to około
2,5%28.

24

Spadek liczby wydanych w roku 2011 uprawnień dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych był
spowodowany między innymi faktem braku aktów wykonawczych do ustawy. Rozporządzenie Ministerstwa Sportu i
Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek weszło w życie 18 marca
2011r. W okresie od 17 grudnia 2010 r. do 17 marca 2011 r. nie były wydawane uprawnienia.
25
Podmioty wskazane przez MOT jako 10 najbardziej liczących się touroperatorów incomingowych w Małopolsce.
26
Badanie ogólnopolskie 500 przedsiębiorstw z sektora turystycznego, w tym 150 firm z Małopolski, zrealizowane na
potrzeby Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki.
27
Badanie CATI przeprowadzone na 30 pilotach i przewodnikach z Małopolski.
28
Komisja Europejska
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Wykres 34 Prognoza zmiany liczby wydawanych uprawnień dotyczących pilotażu w Małopolsce
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Źródło: Dane archiwalne Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, prognoza na potrzeby badania.

Tabela 20 Dane archiwalne i prognoza liczby turystów zagranicznych w latach 2006-2015
Turyści
zagraniczni w
Polsce w mln
zmiana ilości
turystów
zagranicznych
rok do roku

2006*

2007*

2008*

2009*

2010* 2011** 2012*** 2013*** 2014*** 2015***

15,6

14,9

13

11,9

12,5

13

13,6

13,6

14,6

14,6

-4%

-13%

-8%

5%

4%

5%

0%

7%

0%

Źródło: * dane Instytutu Turystyki , **prognoza tygodnika Tur-Info , *** prognoza Instytutu Turystyki

Prognoza dotycząca liczby uprawnień przewodników turystycznych miejskich na lata 2012-2013
W roku 2011 szacuje się spadek liczby uprawnień wydawanych przewodnikom miejskim o 44%,
tj. o 26 osób. Jedynie w roku 2008 odnotowano poważniejszy spadek w tym zakresie, który wyniósł
59%, tj. 58 osób. W kolejnych dwóch latach prognozowany jest coroczny 30% wzrost liczby
wydawanych uprawnień w zakresie przewodników turystycznych miejskich w Małopolsce.
Przesłanki prognozowanego wzrostu:
1. 38% firm obsługujących ruch turystyczny w Krakowie zamierza zwiększyć zatrudnienie
przewodników i pilotów turystycznych w 2012 roku29. Przełoży się to bezpośrednio na
wzrost zatrudnienia przewodników miejskich, gdyż każda zorganizowana grupa turystyczna
zwiedzająca Kraków jest zobligowana ustawowo do posiadania przewodnika miejskiego.
2. Dodatkowo – przesłanki dotyczące prognozy wzrostu liczby pilotów wycieczek przywołane
w poprzednim punkcie.

29

Badanie ogólnopolskie 500 przedsiębiorstw z sektora turystycznego, w tym 150 firm z Małopolski, zrealizowane na
potrzeby Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki.
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Wykres 35 Prognoza zmiany liczby wydawanych uprawnień dotyczących przewodników miejskich po
Krakowie
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Źródło: Dane archiwalne Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, prognoza na potrzeby badania.

Prognoza dotycząca liczby uprawnień przewodników turystycznych terenowych na lata 20122013
Szacunek na rok 2011 zakłada bardzo dynamiczny wzrost liczby wydawanych uprawnień w zakresie
przewodnictwa terenowego. W przypadku Małopolski uprawnienia przewodnika terenowego
otwierają prawną możliwość oprowadzania zorganizowanych grup turystycznych po obszarze Jury
Krakowsko-Częstochowskiej. Trudno jest wytłumaczyć skokowy wzrost liczby wydanych uprawnień
w 2011 roku w stosunku do 2010 roku. W 2011 roku wydano ponad dziesięciokrotnie więcej licencji
w tym zakresie, tj. 27 w porównaniu do 2 wydanych licencji w 2010 roku. Należy zauważyć pewną
cykliczność we wzrostach i spadkach wydawanych uprawnień w tym zakresie.
W 2012 roku należy spodziewać się spadku liczby wydawanych uprawnień w stosunku do 2011 roku
o co najmniej 75%. W 2013 roku można oczekiwać z kolei wzrostu nawet o 100% w stosunku do
2012 roku.
Wykres 36 Prognoza zmiany liczby wydawanych uprawnień dotyczących przewodników terenowych
w Małopolsce
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Źródło: Dane archiwalne Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, prognoza na potrzeby badania.
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Przesłanki prognozowanych zmian:
1. Rynek usług przewodnictwa terenowego w Małopolsce ma wciąż charakter niszowy. Ilość
wydawanych co roku uprawnień jest zmienna i waha się znacząco w cyklu rok do roku.
2. Rok 2011 jest rokiem wyraźnego szczytu w ilości nadawanych uprawnień – 27 – dlatego
w 2012 roku należy spodziewać się ich widocznego obniżenia do 7. W 2013 roku możliwy
jest odczuwalny wzrost nadawanych uprawnień do 14 rocznie.
3. Prognozuje się większą liczbą wydawanych uprawnień w latach 2012 i 2013 niż w latach
2007-2010, co jest związane z optymistycznymi oczekiwaniami branży, tymi samymi, które
zostały opisane w prognozie dotyczącej pilotów wycieczek.
Prognoza dotycząca liczby uprawnień przewodników górskich beskidzkich na lata 2012-2013
Szacuje się, że liczba wydanych uprawnień w zakresie przewodników turystycznych beskidzkich
w 2011 roku wyniesie 31 i będzie to spadek o około 34% w porównaniu z 2010 rokiem. W 2012 roku
zakłada się wzrost liczby wydanych uprawnień w tym zakresie o 50%, do 46. W kolejnym 2013 roku
prognozuje się wzrost w stosunku do 2012 roku o kolejnych 20%.
Przesłanki prognozowanego wzrostu:
1. Z uwagi na optymistyczne nastroje w branży turystycznej opisywane już wcześniej można
założyć, że w 2012 roku będzie notowany wzrost liczby wydawanych uprawnień w zakresie
przewodników beskidzkich.
2. Brak realnych podstaw, aby zakładać kontynuację trendu spadkowego w 2012 roku. Liczba
wydawanych uprawnień w 2011 roku jest poniżej przeciętnej dla lat 2006-2011, wynoszącej
41 uprawnień na rok. Dlatego też w kolejnych dwóch latach należy spodziewać się
odczuwalnego wzrostu liczby wydawanych uprawnień w stosunku do 2011 roku,
kompensującego spadek szacowany na 2011 rok.
Wykres 37 Prognoza zmiany liczby wydawanych uprawnień dotyczących przewodników górskich
beskidzkich w Małopolsce
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Źródło: Dane archiwalne Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, prognoza na potrzeby badania.
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Prognoza dotycząca liczby uprawnień przewodników górskich tatrzańskich na lata 2012-2013
Szacuje się, że liczba wydanych uprawnień w zakresie przewodników turystycznych tatrzańskich w
2011 roku wyniesie 27 i będzie to sześciokrotny wzrost w stosunku do 2010 roku. W 2012 roku
zakłada się spadek liczby wydanych uprawnień w tym zakresie o 50%, tj. do 14. W 2013 roku
prognozuje się wzrost w stosunku do roku 2012 około 20%, do 16.
Przesłanki prognozowanych zmian:
1. Analizując liczbę wydawanych uprawnień w zakresie przewodników tatrzańskich w latach
2006-2011 można odnotować znaczne wahania roczne. Wzrost w 2011 roku jest
porównywalny co do liczby uprawnień z sytuacją z 2006 roku. W kolejnych latach można
przyjąć korektę wzrostu do poziomów nieznacznie poniżej średnich notowanych w latach
2006-2011, które wynoszą około 18 przyznawanych uprawnień.
Wykres 38 Prognoza zmiany liczby wydawanych uprawnień dotyczących przewodników górskich
tatrzańskich w Małopolsce
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Źródło: Dane archiwalne Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, prognoza na potrzeby badania.

6.2. Wnioski i rekomendacje
Wnioski i rekomendacje dotyczące krajowego ruchu turystycznego – wyjazdy krótkookresowe
Małopolska stała się relatywnie mniej atrakcyjnym województwem dla Polaków jako cel podróży
krótkookresowych. W 2010 roku Małopolska zajęła 6 pozycję w kraju po mazowieckim, śląskim,
wielkopolskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim. Warto pomyśleć o odświeżeniu wizerunku
Małopolski i dotarciu do potencjalnych odbiorców przez media mainstreamowe w okresie
finansowania 2013-2020.
Wnioski i rekomendacje dotyczące krajowego ruchu turystycznego – wyjazdy długookresowe
Spadek popularności Małopolski jako celu podróży długookresowych Polaków może być wynikiem
generalnego spadku popularności regionów górskich (polskie góry coraz częściej przegrywają
rywalizację z Alpami). Warto pomyśleć o wspólnej promocji polskich gór w ramach jednej kampanii
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społecznej województwa małopolskiego i śląskiego. Nie istnieje jednak możliwość wzrostu w tym
zakresie bez poprawy dostępności komunikacyjnej.
Wnioski i rekomendacje dotyczące wizyt turystów zagranicznych w Polsce
W Małopolsce utrzymuje się deklarowany główny cel podróży turystów zagranicznych jakim jest cel
turystyczny. Jest to powiązane z wysokim zaangażowaniem biur podróży i branży hotelowej
w obsługę każdego turysty zagranicznego (aż 68% turystów zagranicznych korzysta z usług biur
podróży czy rezerwacji, a 82% z obiektów zakwaterowania grupowego; dane za 2009 rok).
Kraków i Małopolska są uważane za wizytówkę Polski. Region może być jednak jeszcze
popularniejszy wśród turystów zagranicznych. Dźwignią przyszłego wzrostu może okazać się
realizacja wizerunkowej inwestycji w dziedzinie kultury i sztuki, np. nowej siedziby Muzeum
Narodowego – a la Muzeum Gugenheima w Bilbao. Możliwe jest również nagłośnienie
realizowanych inwestycji, takich jak Podziemia Rynku w Krakowie. Istotny wzrost zainteresowania
segmentu biznesowego ofertą Małopolski i Krakowa może przynieść inwestycja w centra
kongresowo-konferencyjne. Należy jednak przeanalizować pozycję najbliższych konkurentów
(mazowieckie, śląskie), gdyż wielkość inwestycji w obiekty przemysłu spotkań w Warszawie i
Katowicach jest w ostatnich kilku latach wielkością nie znającą precedensu. Warto także zadbać o
efektywną współpracę z Convention Bureau, które jest podstawowym narzędziem w walce o
pozyskiwanie dużych wydarzeń typu kongres czy konferencje na rynku ogólnoświatowym.
Podtrzymanie trendu wzrostowego w wydatkach turystów odwiedzających Małopolskę jest
możliwe np. przez rozwój rynku jakościowych pamiątek i kulinariów. Wśród turystów zagranicznych
bardzo popularnym celem podróży są kulinaria. Odpowiednie opakowanie już istniejącej oferty
Małopolskich Smaków i sprzedaż jej za granicę może znacząco zwiększyć średnie wydatki turystów.
Podstawowym krokiem do osiągnięcia wspólnych celów jest współpraca z zagranicznymi biurami
podróży, którą rozpocząć można organizując warsztaty. Następnie należy przystosować do
sprzedaży masowej projekt kulinarny – Małopolskie Smaki.
Wnioski i rekomendacje dotyczące podaży pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
w Małopolsce
W 2010 roku nastąpił spadek wydanych uprawnień dla pilotów. Pokazuje to opóźnioną reakcję
rynku usług pilotażu, kurczącego się z powodu spadku liczby turystów krajowych. Warto również
podkreślić, że segment pilotów wskazuje na silne powiązanie z ruchem turystyki zagranicznej, gdzie
nie odnotowano tak istotnych spadków. Jak będzie kształtować się ilość osób otrzymujących
uprawnienia pilotów w następnych latach będzie zależało w dużej mierze od wahań liczby turystów
zagranicznych w Małopolsce. Można prognozować, że wraz z utrzymaniem się w kraju wzrostu PKB
i siły nabywczej obywateli wzrastać będą również wydatki na turystykę zagraniczną Polaków, co
przełoży się bezpośrednio na liczbę nowych licencji pilotów.
W badanym okresie liczba zarejestrowanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego
przewodników turystycznych w stosunku do liczby osób zarejestrowanych w skali kraju była stała
i wynosiła około 22,5%. Biorąc pod uwagę bezwzględną liczbę zarejestrowanych przewodników
turystycznych (3 983) w 2010 roku, możemy mówić o zdecydowanej przewadze Małopolski nad
pozostałymi regionami.
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Małopolska jest regionem o największym potencjale turystyki kulturowej w kraju. Rzeczą niezbędną
do obsługi ruchu turystycznego w tym zakresie jest wyszkolona kadra przewodnicka. W celu
rozwoju segmentu turystyki kulturowej konieczne jest zbudowanie i wypromowanie oferty dla
segmentów: rodzinnego, szkolnego, grupowego. Należy zbudować nową modę na Małopolskę, aby
większość Polaków poczuła chęć ponownego odwiedzenia regionu. W tym celu warto odświeżyć
wizerunek Krakowa, Wieliczki i Zakopanego, dodając do niego także nowe propozycje ofertowe.
Można zaryzykować tezę, iż aktywizacja krajowej turystyki krótkookresowej, w szczególności tej
grupowej, która ustawowo zobowiązana jest do korzystania z obsługi przewodnickiej, znacząco
przełoży się na wzrost liczby przewodników i poprawę ich sytuacji finansowej. Magnesem dla tego
typu odbiorcy są przede wszystkim nowe obiekty (nowe muzea, galerie, centra wystawiennicze)
i wydarzenia kulturalne (festiwale i koncerty).
Wnioski i rekomendacje dotyczące popytu na usługi przewodnictwa i pilotażu w Małopolsce
Praca przewodnika jest traktowane przez zatrudniających w kategoriach zleceń, których czas
realizacji dostosowany jest do terminarza grupy turystycznej, stąd najistotniejszym kryterium przy
poszukiwaniu właściwej osoby była jej dyspozycyjność. W celu ułatwienia pracodawcom kontaktu
z przewodnikami warto rozważyć utworzenie internetowej platformy, na której znalazłyby się
aktualne informacje na temat dyspozycyjności przewodników. Platforma taka stanowiłaby
nieocenione wsparcie dla branży. Możliwość bezpłatnego wpisu do platformy miałby każdy
przewodnik z nadanym przez Marszałka numerem licencji. Każdy z przewodników w bazie
posiadałby odpowiedni opis kwalifikacji, ułożony zgodnie z najważniejszymi preferencjami
zamawiających.
W celu zapewnienie większych szans rynkowych przewodnikom w Małopolsce warto zastanowić się
nad organizacją profilowanych kursów języka angielskiego. Kursy takie skupiałby się na języku
branżowym. Skoro ponad 50% ogłoszeń wymaga znajomości tego języka, być może zasadne będzie
również zmodyfikowanie programów samych kursów na przewodnika i egzaminów w tym zakresie.
Wydaje się bowiem, że język angielski zaczyna stanowić podstawowe narzędzie pracy przewodnika.
Podstawowym wymaganiem stawianym pilotom wycieczek okazuje się dyspozycyjność. Wskazuje
to na preferowanie przez pracodawców osób, dla których praca pilota jest priorytetem. Jednak
tylko dla 47% przewodników i pilotów zajęcie to jest podstawowym źródłem dochodu. Oznacza to,
że większość pilotów i przewodników nie jest w stanie utrzymać się z wykonywania tego zawodu.
Warto podjąć próbę dalszych analiz tego stanu rzeczy i odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest
polepszenie sytuacji branży w tym zakresie np. przez polepszenie wymiany informacji między
pilotami i poszukującymi ich usług.
Pracodawcy cenią sobie u pilotów zdolności interpersonalne, wysoką kulturę osobistą i zdolności
organizacyjne. Wskazuje to, jak ważnym elementem w pracy pilota są umiejętności praktycznego
radzenia sobie w nowych sytuacjach. Warto wzmocnić elementy radzenia sobie w pracy z grupą
i w sytuacjach stresowych podczas szkoleń i egzaminów na pilotów.
Wzrost ruchu turystyki krajowej krótkookresowej i zagranicznej przełoży się bezpośrednio na wzrost
liczby wycieczek z obsługą przewodnicką i pilotażem w Małopolsce. Aktywatorem wzrostu może być
realizacja wspólnych kampanii promocyjnych przez samorząd i touroperatorów. Jest to praktyka
powszechnie stosowana przez destynacje turystyczne (np. Egipt czy Turcja i wiodących
touroperatorów z Polski kierujących do nich turystów).
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Wnioski i rekomendacje dotyczące podaży usług szkoleniowych w zakresie kursów na pilota
wycieczek i przewodnika turystycznego
Więksi organizatorzy nie zmienili zasadniczo ilości prowadzonych kursów rocznie od 2008 roku
(dwaj najwięksi organizatorzy szkolili po 150 osób rocznie), za to najmniejsze z badanych szkół
obecnie z trudem kompletują jeden nabór szkoleniowy. Należy się zastanowić czy nie warto
wesprzeć mniejszych organizatorów szkoleń budując wspólną platformę promocyjną, w innym
wypadku grozi im wypadnięcie z rynku.
Wnioski i rekomendacje dotyczące szans i obaw charakteryzujących postawę branży
przewodników i pilotów
Znaczna część osób posiada więcej niż jeden rodzaj uprawnień. Jest to oznaką profesjonalizacji
branży i traktowania usług przewodnickich i pilotażu coraz częściej jako podstawowego źródła
dochodu. Można również założyć, że liczba 5 983 osób posiadających uprawienia pilotażu
w Małopolsce zawiera w sobie znaczną część z liczby 3 983 osób posiadających uprawienia
przewodnickie. Można zatem przyjąć, iż liczebność branży przewodnicko-pilockiej w Małopolsce
wynosi znacznie poniżej 10 000 osób. Tendencja do posiadania wielu rodzajów uprawnień przez
jedną osobę jest bardzo korzystna z punktu widzenia zarówno turystów, jak i branży. Oznacza
bowiem bardziej kompleksową i profesjonalną usługę dla tych pierwszych oraz mniejszą
sezonowość w kalendarzu świadczonych usług dla drugich.
Wysoki odsetek osób posługujących się angielskim pokazuje na dominację tego języka, z drugiej
strony aż 30% przedstawicieli środowiska pilotów i przewodników nie byłoby w stanie sprostać
najczęstszemu wymogowi podawanemu przez oferujących pracę – czyli znajomość języka
angielskiego. Warto zadbać o upowszechnianie znajomości języka angielskiego oraz o wzrost ilości
przewodników i pilotów władających co najmniej dwoma językami obcymi.
Tylko 43% osób traktuje pracę pilota i/lub przewodnika jako podstawowe źródło zarobkowania.
Potwierdza to fakt, iż niespełna połowa badanych deklaruje uzyskiwanie ponad 50% przychodów
z tego źródła. Dla większości pracujących w branży oznaczać to może konieczność podejmowania
dodatkowych zajęć i brak możliwości specjalizacji zawodowej. Może to również decydować
o mniejszej determinacji do doskonalenia własnych umiejętności w tym zakresie. Bycie
przewodnikiem czy pilotem to często dodatek do innej wykonywanej na stałe pracy. Dla części osób
jest to wybór życiowy, dla innych konieczność wynikająca z trudności z pozyskaniem
zleceniodawców, którzy zapewniliby możliwość oparcia ścieżki zawodowej wyłącznie na tym fachu.
Jako możliwość rozwoju usług świadczonych przez przewodników i pilotów warto wskazać
dywersyfikacje zleceniodawców. Poza najczęściej występującymi biurami podróży z regionu i Polski
dodatkowe obłożenie usług mogą przynieść biura podróży z zagranicy lub szkoły i uczelnie. Warto
zorganizować warsztaty dla przedstawicieli zagranicznych biur podróży, podczas których zapoznają
się z walorami turystycznymi Małopolski oraz możliwością współpracy z przewodnikami i pilotami
z regionu. Takie warsztaty mogą odbywać się przy okazji imprez targowych takich jak Krakowski
Salon Turystyczny.
56 | S t r o n a

Warto wyposażyć branżę w niezbędne umiejętności promocji swoich usług. Do kanonu należy
reklama w internecie – można jednak i na tym polu uzyskać znaczącą poprawę przez stworzenie
nowych jakościowych platform współpracy z touroperatorami polskimi i zagranicznymi. Niewielu
pilotów i przewodników korzysta z możliwości pozyskiwania zleceń, jakie daje członkostwo
w organizacjach. Jest to zastanawiające, gdyż znacznie łatwiej jest komunikować się na poziomie
touroperator – zrzeszenie niż touroperator – przewodnik / pilot. Może być to jednak oznaką niskiej
dynamiki działań zrzeszeń i stowarzyszeń bądź braku wsparcia z ich strony dla pilotów
i przewodników. Powinno być to przedmiotem dalszych badań.
Branża oczekuje, że 2012 rok okaże się lepszy niż 2011. Branża pokłada nadzieję w organizacji Euro
2012 w Polsce, lecz mogą się one spełnić tylko jeśli samorząd i MOT zapewnią aktywną promocję
walorów turystycznych regionu w powiązaniu z działaniami promocyjnymi mistrzostw. Mowa tutaj
zarówno o kampaniach reklamowych w mediach zagranicznych, jak i działaniach marketingowych
na miejscu prowadzonych w miastach gospodarzach mistrzostw, na lotniskach i w innych mediach,
z ukierunkowaniem na turystę zagranicznego.
Branża wydaje się być zdania, że w Małopolsce istnieje wystarczająca ilość markowych produktów
turystycznych, jednak nie są one wystarczająco wypromowane ani w skali kraju, ani tym bardziej
międzynarodowej. Warto zadbać o promocję Małopolski na rynkach zagranicznych w 2012 roku
przy okazji promocji wydarzeń sportowych. Należy zadbać o równomierny rozwój infrastruktury
turystycznej i okołoturystycznej. Jako przykład można podać konieczność dorównania poziomu
rozwoju infrastruktury transportowej na trasie do Zakopanego z rozwojem bazy hotelowej tego
miasta. Ponadto, dobrze byłoby rozważyć postulat branży dotyczący konieczności wprowadzenia
wymogu korzystania z usług licencjonowanego przewodnika podczas pobytu grup zorganizowanych,
na początku w Krakowie, a później w całej Małopolsce. Mimo, że taki wymóg jest prawnie
usankcjonowany, branża wydaje się dostrzegać jego łamanie przez nieuczciwą konkurencję.
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Wyjaśnienie terminów
City breaks – krótkie wypady turystyczne do miast, trwające zwyczajowo od 2 do 5 dni; są to równie
często podróże planowane z wyprzedzeniem, jak i spontanicznie podejmowane decyzję, np. po
zakupie okazyjnej oferty przelotu.
Odwiedzający – każda osoba podróżująca do miejsca znajdującego się poza jej zwykłym otoczeniem
na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeśli podstawowy cel podróży jest inny niż podjęcie działalności
zarobkowej, wynagradzanej w odwiedzanej miejscowości lub kraju. [Instytut Turystki]
Turysta – odwiedzający, który przynajmniej przez jedną noc korzysta z obiektów zakwaterowania
zbiorowego lub kwater prywatnych w odwiedzanym kraju (w przypadku turystyki krajowej –
miejscowości). Cel pobytu może być dowolny: wypoczynek, zwiedzanie, interesy, odwiedziny
u znajomych lub krewnych, zakupy na prywatny użytek itp., z jednym wyjątkiem: głównym celem
wizyty nie może być działalność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanym kraju / miejscowości.
[Instytut Turystyki]
Touroperatorzy incomingowi – nastawieni na przywóz turystów do regionu, a nie na ich wysłanie
do innych regionów czy krajów.
Wyjazd krótkookresowy – wyjazd trwający 2-4 dni. [Instytut Turystyki]
Wyjazd długookresowy – wyjazd trwający minimum 5 dni. [Instytut Turystyki]
Turystyka wyjazdowa – podróże rezydentów państwa członkowskiego do miejsc poza granicami
tego państwa członkowskiego. [GUS za: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 692/2011 z 6 lipca 2011 w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające
dyrektywę Rady 95/57/WE]
Turystyka przyjazdowa – podróże do państwa członkowskiego odbywane przez odwiedzających
niebędących rezydentami tego państwa członkowskiego. [GUS za: Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 692/2011 z 6 lipca 2011 w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie
turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE]
Turystyka krajowa – podróże w granicach państwa członkowskiego odbywane przez
odwiedzających będących rezydentami tego państwa członkowskiego. [GUS za: Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 692/2011 z 6 lipca 2011 w sprawie europejskiej statystyki
w dziedzinie turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE]
Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania – definiowane są jako obiekty, które oferują
podróżnym nocleg w pokojach lub innych pomieszczeniach, przy czym liczba oferowanych miejsc
musi być większa niż pewne określone minimum, wynikające z potrzeb pojedynczej rodziny.
Wszystkie miejsca w obiekcie muszą podlegać wspólnemu zarządowi na zasadach komercyjnych,
nawet jeśli obiekt nie ma charakteru dochodowego. [GUS]
Podróż skrojona na miarę – z angielskiego tailor made. Oznacza, że touroperator zaplanował
i zakupił dla gościa indywidualnego poszczególne elementy oferty turystycznej według jego
preferencji: np. przelot, nocleg, atrakcje dodatkowe, i zorganizował mu wyjazd. Do niedawna
touroperatorzy organizowali w ten sposób jedynie podróże grupowe.
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