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Kurs dla przewodników turystycznych

Rozdział 16.1.
Temat:

Praca i rozwój zawodowy
Rozdział 16 :

Strategia planowania kariery
i praca nad własną marką
Autor: Olga Piechowska

W tej lekcji dowiesz się:
1. Po co Ci certyfikat potwierdzający kompetencje?
2. Dowiesz się, jak może wyglądać rozmowa kwalifikacyjna
3. Przedstawię Ci sposoby na uzupełnianie wiedzy i umiejętności
4. Dowiesz się jak pilot przygotowuje się do wyjazdu
5. Dlaczego ciągła nauka jest tak ważna dla pilota?
6. Poznasz korzyści płynące ze specjalizacji
Pilot jest najczęściej osobą, z którą utożsamiane jest całe biuro podróży przez niego reprezentowane.
Dzieje się tak dlatego, że często jest on jedyną osobą, z którą turysta ma bezpośredni kontakt (poza
ewentualnym zakupem samej imprezy, ale to też coraz częściej odbywa się przez Internet). Tak więc
to, jak postrzegają turyści pilota wycieczki, ma ogromne wpływ na wizerunek całej firmy. W większości
przypadków zadowolenie klientów biur podróży zależy od zadowolenia z obsługi pilota bądź rezydenta
podczas imprezy (zakładając, że nie wystąpiły żadne problemy ze strony organizacyjnej/technicznej).
Dodatkowo jakość funkcjonowania programów wycieczkowych jest mocno uzależniona od pilotów tam
pracujących. Są oni niejako „ręką” organizatora, a jednocześnie częściowo reprezentują lokalnego
kontrahenta i współpracują z całą gamą instytucji i osób (hotele, przewoźnicy, lekarze itp.) To, jak się
ta współpraca układa zależy niejednokrotnie od pilotów, którzy potrafią załagodzić ewentualne
konflikty lub sami je zaogniają czy wręcz wywołują. Poza tym na pilocie ciąży niezwykle
odpowiedzialne zadanie – zadowolenie grupy z wycieczki. W przypadku niepowodzenia i
uzasadnionych reklamacji biuro może ponieść ogromne koszty za niedopatrzenia pilota. Tak więc
zatrudnienie odpowiedniej osoby na stanowisko pilota danej imprezy jest niezwykle istotne. Mając na
uwadze zakres wykonywanych obowiązków, znalezienie takiej osoby jest bardzo trudne.
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1. Weryfikacja kompetencji

Kurs przygotowujący do pilotażu jest tak naprawdę dopiero początkiem drogi, jaką ma przed sobą
młody pilot. Stanowi podwaliny, pewnego rodzaju fundament niezbędny do dalszego rozwoju. A bez
dalszego rozwoju niemożliwe jest należyte wykonywanie pracy pilota wycieczek. Zawód ten wiąże się
z nieustanną nauką.
Od czego zatem zacząć? Najrozsądniejsze wydaje się sprawdzenie swoich kompetencji w pożądanym
do tego zawodu zakresie. Trudno być może określić jakie to kompetencje miałyby być. Można to
zrobić intuicyjnie, ale wtedy będzie to mało profesjonalne i raczej niemiarodajne.
Czym są kompetencje? To wiedza, umiejętności i postawa niezbędne do wykonywania zawodu.
Proponuję najpierw samemu wypisać na kartce w trzech kolumnach poszczególne umiejętności,
postawy i zakres wiedzy, jakie powinny charakteryzować dobrego pilota wycieczek. Lista z pewnością
robi się dosyć długa. To dobre ćwiczenie, mobilizuje nas do wstępnych przemyśleń.
Oczywiście każdy może mieć nieco inny obraz idealnego pilota, więc niektóre kompetencje mogą się
różnić w zależności od tego, kto taki profil kompetencyjny stworzył. Chyba najdokładniejszy profil
kompetencyjny zamieściła na swojej stronie Polska Izba Turystyki. Warto go przeanalizować pod
kątem: czy odpowiadam temu profilowi? Czy jest coś, w czym mogę się podszkolić?
http://www.certyfikacja.pit.org.pl/files/Regulamin_certyfikacji_profil_kompetencyjny_pilota_wycieczek.p
df
Po takiej wstępnej autoanalizie powinniśmy się zorientować w jakim obszarze (przynajmniej według
samych siebie) mamy jakieś braki i poczynić odpowiednie kroki. Profil kompetencyjny stworzony przez
PIT jest bardzo dokładny. Niemożliwe wydaje się spełnienie wszystkich jego elementów, ale taka
autoanaliza da nam jakiś obraz tego, co sobą reprezentujemy. Jest to informacja dla nas samych. Ale
jak przekonać przeszłego pracodawcę o posiadanych kompetencjach?
Do końca 2013 sprawa była nieco ułatwiona, gdyż zawód pilota wycieczek znajdował się na liście
zawodów regulowanych i aby móc rozpocząć pracę trzeba było zdać państwowy egzamin zawodowy.
Po zdaniu egzaminu piloci otrzymywali legitymacje oraz identyfikatory, które były oficjalnymi
dokumentami potwierdzającymi odpowiednie kompetencje. Od początku 2014 roku zawód pilota
wycieczek wykreślono z listy zawodów regulowanych i obecnie nie ma wymogu kończenia
odpowiedniego kursu ani zdawania egzaminu. Teoretycznie ułatwia to wejście na rynek pracy, a
praktycznie organizatorzy turystyki nie chcą ryzykować zatrudniając na to odpowiedzialne stanowisko
osoby bez potwierdzonych kwalifikacji. Kto w takim razie może potwierdzić posiadane kwalifikacje?
Może zrobić to każdy, tylko czy taki dokument będzie miał jakąś wartość? Ważne jest, aby instytucja,
która wystawi taki certyfikat kompetencji była do tego dobrze przygotowana i aby dokument ten
rzeczywiście był miarodajny. Wówczas będzie on uznany przez większość organizatorów. Zazwyczaj
wszystkie instytucje szkolące wystawiają świadectwa/ certyfikaty/ zaświadczenia, ale może warto
pomyśleć o dokumencie, który będzie rozpoznawany i szanowany przynajmniej przez większość
reprezentantów branży turystycznej.
Jeżeli wpiszemy w wyszukiwarce internetowej hasło „egzamin pilot wycieczek” to pojawi nam się kilka
stron na ten temat. W czołówce wydaje się być PIT jako instytucja z dwudziestopięcioletnią tradycją,
zrzeszająca większość podmiotów turystycznych w Polsce i jednocześnie dająca im pewną
wiarygodność. Jedno jest pewne: do takiego egzaminu trzeba się dobrze przygotować, a dobry
dokument otwiera wiele drzwi. Profesjonalny egzamin zawiera w dużej mierze elementy praktyczne,
które nie zawsze ma się możliwość przećwiczyć. Dlatego nie należy się zrażać niepowodzeniem przy
pierwszym podejściu do egzaminu, lepiej potraktować to jako element nauki i możliwość
przećwiczenia swoich umiejętności w praktyce. Kolejny raz będzie wówczas dużo łatwiej.
http://www.pit.org.pl/index.php?navi=006,004&id=2214
POLSKA IZBA TURYSTYKI
POLISH CHAMBER OF TOURISM
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek
PROFIL KOMPETENCYJNY PILOTA WYCIECZEK
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Kompetencje zawodowe to: wiedza, umiejętności i postawy (zachowania)
Zawiera kompetencje zawarte w rozdziale 4 i 6 Normy europejskiej EN 15565:2008 „Usługi
turystyczne – wymagania dotyczące szkolenia zawodowego i programów kwalifikacji przewodników
turystycznych”.
Wiedza:
WIEDZA O BRANŻY TURYSTYCZNEJ
Zna podstawowe definicje i słownictwo związane z turystyką
Zna specyfikę polskiego rynku turystycznego, a także trendy rozwoju turystyki w Polsce I na świecie
Zna rodzaje i formy turystki
Zna zasady programowania i kosztorysowania imprez turystycznych
Zna rodzaje umów zawieranych pomiędzy organizatorem turystyki a Klientem oraz kontrahentami
Zna polskie organizacje turystyczne
Zna zasady turystyki zrównoważonej
WIEDZA O PRZEPISACH
Zna przepisy prawne dotyczące turystyki (np. celne, transportowe, ruchu granicznego, paszportowe,
konsularne) – niezbędne do poprawnej realizacji imprezy turystycznej
Zna przepisy związane z ubezpieczeniami podróżnymi i procedurę zgłaszania szkody
WIEDZA O PILOTAŻU
Zna dokumenty dotyczące realizacji imprezy turystycznej
Zna specyfikę obsługi grup przyjazdowych i wyjazdowych
Zna specyfikę obsługi grup w zależności od środka transportu
Zna specyfikę obsługi grup specjalistycznych, np. incentive, pielgrzymki, szkolne, turystyka aktywna
Zna specyfikę obsługi turysty niepełnosprawnego
Zna zasady rozliczania imprezy turystycznej
Zna zasady emisji głosu i techniki prezentacji
Zna zasady bezpieczeństwa związane z opieką nad klientami
Zna źródła informacji warsztatu merytorycznego i praktycznego
Zna wewnętrzne zasady współpracy i procedury postępowania u danego organizatora turystyki
Zna zasady postępowania w sytuacjach trudnych i awaryjnych
Zna rodzaje i zasady współpracy z bazą hotelową
Zna rodzaje i zasady współpracy z bazą gastronomiczną
Zna rodzaje i zasady współpracy z przewoźnikami
Zna zasady współpracy z lokalnymi przewodnikami
Zna zasady współpracy z placówkami dyplomatycznymi/konsularnymi
Zna zasady współpracy z ubezpieczycielami
Zna zasady współpracy ze służbami (policja, pogotowie itp.)
Zna zasady współpracy z kontrahentami zagranicznymi
Zna techniki sprzedaży (program fakultatywny)
Zna zasady etyki zawodowej
WIEDZA O PSYCHOLOGII
Zna źródła stresu i sposoby jego eliminowania
Zna specyfikę procesu grupowego i sposoby wpływu na jego przebieg
Zna specyfikę powstawania i rozwiązywania konfliktów
Zna techniki mediacji
Zna elementy savoir-vivre’u
Zna podstawowe różnice międzykulturowe
Zna zasady komunikowania się z grupą
WIEDZA INTERDYSCYPLINARNA (ze szczególnym podkreśleniem: niezbędna do realizacji
większości imprez turystycznych)
Zna podstawowe fakty dotyczące historii świata
Zna podstawowe fakty dotyczące systemów prawnych i politycznych Unii Europejskiej
Zna podstawowe fakty dotyczące religii świata i ruchów filozoficznych
7
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Zna podstawowe fakty dotyczące historii sztuki i architektury
Zna podstawowe fakty dotyczące sztuki (widowiskowej i wizualnej) oraz literatury,
Zna podstawowe fakty dotycząc geografii świata i geologii
Zna podstawowe fakty dotyczące aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie
Zna podstawy ekonomii, marketingu, księgowości i administracji pozwalające na znalezienie
zatrudnienia i efektywne wykonywanie zawodu pilota wycieczek
Zna zasady bhp i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Umiejętności - potrafi zastosować wiedzę w praktyce i:
UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNE
Potrafi rozwiązywać konflikty
Potrafi aktywnie słuchać
Potrafi szybko podejmować decyzje
Potrafi dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi
Potrafi negocjować
Potrafi zarządzać ludźmi
Potrafi zarządzać czasem
Potrafi pracować pod presją czasu
Potrafi organizować własną pracę
Potrafi zadaniowo radzić sobie ze stresem
Potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych i niestandardowych
Potrafi integrować klientów
Potrafi panować nad emocjami
Potrafi łatwo nawiązywać kontakt z ludźmi
Potrafi łatwo aklimatyzować się do nowych miejsc i sytuacji
Potrafi wyciągać wnioski z wcześniejszych doświadczeń
Potrafi myśleć analitycznie i przestrzennie
UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE
Potrafi ocenić możliwość realizacji programu imprezy turystycznej
Potrafi rozpoznać potrzeby i postawy klientów
Potrafi dostosować sposób realizacji imprezy do oczekiwań i możliwości klienta I organizatora
Potrafi znaleźć zastępcze formy realizacji programu, w przypadku niemożliwości realizacji
podstawowych
Potrafi posługiwać się mapą i urządzeniami nawigacyjnymi
Potrafi posługiwać się mikrofonem i innym sprzętem nagłaśniającym (np. system tour-guide)
Potrafi obsługiwać komputer i urządzenia mobilne (programy biurowe i internet)
Potrafi współpracować z kierowcami, hotelarzami, restauratorami i innymi osobami, z którymi ma
kontakt w trakcie wykonywania czynności zawodowych
Potrafi kontrolować i egzekwować jakość świadczeń należnych klientowi
Potrafi kształtować i utrzymywać pozytywny obraz biura, które reprezentuje
Potrafi przewidywać i zapobiegać możliwym trudnościom związanym z realizacją imprezy (np. Długa
kolejka do kas biletowych – wcześniejsza rezerwacja)
Potrafi przekazać wiedzę i zainteresować tematyką imprezy turystycznej
Potrafi przekazywać informacje w zrozumiały sposób
Potrafi przekazywać informacje w ciekawy sposób
Potrafi używać technik przekazu, takich jak modulacja głosem, akcentowanie, pauzowanie itp.
Potrafi posługiwać się poprawną polszczyzną
Potrafi przekazać informacje w sposób pełny lub skrócony, w zależności od oczekiwań grupy i
możliwości czasowo-logistycznych
Potrafi mówić językiem korzyści
Postawy
Identyfikuje się z biurem, które go zatrudnia
Jest ambitny
Jest asertywny
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Jest charyzmatyczny
Jest czysty i schludny
Jest elastyczny
Jest elokwentny
Jest empatyczny
Jest etyczny
Jest kreatywny
Jest mediatorem
Jest odporny psychicznie
Jest odpowiedzialny
Jest optymistyczny nastawiony do życia i pracy
Jest ostrożny
Jest otwarty na ludzi i nowe doświadczenia
Jest skłonny do uczenia się
Jest solidny
Jest stanowczy
Jest towarzyski
Jest uczciwy Jest wrażliwy
Jest wytrzymały fizycznie
Jest wytonowany
Jest życzliwy
Ma cechy przywódcze
Ma pasję
Ma poczucie humoru
Ma szacunek do ludzi (bez względu na ich religię, kulturowość, seksualność itp.)
Szybko aklimatyzuje się do nowych miejsc/ łatwo przystosowuje się do zmian
Nie spoufala się
Ubiera się w sposób adekwatny do wykonywanego zawodu
Jest ambasadorem kraju, z którego pochodzi i kraju, który odwiedza z grupą

2. Szukanie pracy

Jeżeli kompetencje młodego pilota zostaną potwierdzone i poczuje się on na siłach podjąć pierwszą
pracę w tym zakresie to rozpoczyna się poszukiwanie pracy. Obecnie najpopularniejszym źródłem
ofert pracy jest Internet. Wartościowe tu są zwłaszcza portale branżowe takie jak np. Tur-info, czy też
strony internetowe poszczególnych organizatorów. Najwięcej ofert pojawia się przed tzw. sezonem,
ale ze względu na dużą rozpiętość tego określenia rekrutacje odbywają się w zasadzie przez cały rok.
Mniejsze biura organizujące wycieczki zwykle stosują mocno ograniczoną formę rekrutacji (nie mają
na nią możliwości finansowych czy kadrowych). Zwykle na podstawie CV zapraszają kilku kandydatów
na krótką rozmowę (która często odbywa się telefonicznie) i po tym podejmują decyzję o ewentualnym
rozpoczęciu współpracy opierając ją głównie na doświadczeniu kandydata i/ lub odpowiednich
dokumentach. Najczęściej pilot jest poszukiwany na konkretną imprezę. Małe biura organizują zwykle
tylko kilka wyjazdów w roku, więc nie zatrudniają pilotów na dłuższy czas. Dla takiego biura ważne
mogą być wszelkiego rodzaju zaświadczenia, certyfikaty czy rekomendacje. I tu ważne jest, aby były
one wartościowe. Biuro musi obdarzyć pilota dużym zaufaniem i mało kto zrobi to „w ciemno”. W tym
przypadku dobry dokument jest niejako odpowiednikiem profesjonalnej rekrutacji – potwierdzeniem, że
przeszło się ją pozytywnie.
Rekrutacja dla dużych organizatorów jest nieco odmienna. Duży touroperator ma większe możliwości i
często przeprowadza rekrutacje w profesjonalny sposób i wieloetapowo. Ogłoszenia dotyczące pracy
w sezonie letnim zaczynają się pojawiać jesienią lub zimą i zwykle przeprowadzane są rozbudowane
rekrutacje, tak aby jeszcze na wiosnę zdążyć przeszkolić wybranych kandydatów np. z procedur
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wewnętrznych. Często wówczas podpisuje się umowę nie na jedną imprezę tylko na cały sezon (czyli
na kilka miesięcy), zwykle na jakimś konkretnym kierunku.
Czego można się spodziewać na rekrutacji?
Profesjonalna rekrutacja coraz częściej zawiera Assesment Center (AC) czyli najbardziej
rozbudowaną formę. Jednocześnie jest ona najskuteczniejsza i najbardziej obiektywna. W jej skład
mogą wchodzić:
a) próbki pracy – kandydat dostaje konkretne zadanie, np. przedstawienie krótkiego komunikatu
(np. dotyczącego najbliższego postoju, przesiadki, zakwaterowania itp. czy poprowadzenie
fragmentu uzgodnionej wcześniej trasy w terenie lub w autokarze)
b) Koszyk zadań czyli zadania stwarzające warunki, pozwalające na zaobserwowaniu
posiadanych kompetencji (np. rozmowa z klientem zwykle dotycząca jakiejś sytuacji
problemowej)
c) Prezentacje – np. udzielenie informacji krajoznawczych dotyczących jakiegoś miejsca
d) Case study czyli studium przypadku – np. rozwiązywanie sytuacji problemowych
e) Testy kompetencyjne – np. test wiedzy
f) Testy psychologiczne
AC jest najbardziej miarodajną formą rekrutacji. Ale też najbardziej kosztowną i czasochłonną. Z tego
powodu mniejsi organizatorzy nie są w stanie jej przeprowadzić. Bardzo zbliżone do tego typu
rekrutacji są profesjonalne egzaminy certyfikujące pilotów i z tego powodu dobrze jest wybrać się na
taki egzamin chociażby żeby zobaczyć jak może wyglądać rekrutacja dla dużego touroperatora i móc
się do niej odpowiednio przygotować.
Staż
Po pozytywnym przejściu rekrutacji najczęściej kandydat otrzymuje propozycję wyjazdu stażowego na
wybranym kierunku, aby u boku doświadczonego pilota mógł dokładnie zobaczyć jak wygląda
program, który będzie miał później obsługiwać. Wyjazdy stażowe są bardzo pomocne, gdyż jest to już
rzeczywista wycieczka, a nie szkolenie teoretyczne w sali. Zasady wyjazdów stażowych są bardzo
różne, w zależności od organizatora. Może to być wyjazd odpłatny („po kosztach’), może być
częściowo płatny, a może też być bezpłatny, przy czym wówczas zwykle organizator daje do
podpisania tzw. Lojalkę, czyli zobowiązanie do wykonania konkretnej liczby imprez czy też
dyspozycyjności w określonym przez organizatora czasie. W przypadku niedopełnienia warunków
organizator zażąda zwrotu określonych wcześniej kosztów wyjazdu stażowego.
Czego spodziewać się na wyjeździe stażowym? To już zależy od indywidualnych oczekiwań
organizatora, pilota stażowego oraz pilota głównego. Najważniejsze jest to, aby stażysta jak najwięcej
się nauczył. Czasami organizator dyktuje wyraźnie co ma należeć do zadań stażysty, ale najczęściej
pozostawia to pilotom: głównemu oraz stażyście. Pilot prowadzący wyznacza wówczas zadania
swojemu stażyście, daje mu do samodzielnego wykonania jakieś prostsze czynności jak np.
kwaterowanie i prosi o asystę w niektórych sytuacjach (np. przy załatwianiu formalności na granicy)
tak aby stażysta mógł zobaczyć na czym to dokładnie polega. Stażysta powinien taki wyjazd jak
najlepiej wykorzystać i dopytać o wszystko co wydaje mu się istotne i do czego ma wątpliwości. Musi
zdawać sobie sprawę z tego, że następną imprezę będzie już prowadził sam i nie będzie czasu ani
miejsca na wątpliwości przed każdym krokiem. Staż powinien być bardzo pracowitym czasem,
zwłaszcza kiedy jedziemy w nieznany teren. Wówczas każdą wolną chwilę warto przeznaczyć na
poznawanie okolicy i lokalizowanie istotnych obiektów.
Pierwsza praca to najczęściej lokalne wycieczki np. szkolne lub w przypadku większych
touroperatorów tzw. antenki czyli połączenia na terenie Polski mające na celu dowozić klientów
różnych wycieczek zagranicznych do miejsca ich rozpoczęcia.
Decydując się na pracę jako pilot wycieczek warto mieć na uwadze fakt, iż najprawdopodobniej w
jakimś momencie kariery przyjdzie nam założyć działalność gospodarczą. Jest to najpopularniejsza
forma współpracy z organizatorami i jednocześnie najbardziej przez nich pożądana. Spowodowane
jest to specyfiką pracy. Drugą najczęstszą formą zatrudnienia jest umowa-zlecenie na konkretny
wyjazd. Dużo rzadziej spotyka się umowy o prace. Można na taką liczyć przy stałej i całorocznej
współpracy. Zatrudnienie w tym zawodzie wiąże się bardzo często z sezonowością i jest typowo
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zadaniowe. Zwykle albo się przyjmuje konkretne zlecenie albo nie. Trudno jest ustalić wymiar czasowy
a organizator nigdy nie wie ile ostatecznie imprez dojdzie do skutku. Tak więc praca na etacie w tym
zawodzie należy raczej do rzadkości.

3. Rozwój zawodowy

Po zdobyciu niezbędnych podstaw w postaci kursu dla kandydatów na pilotów wycieczek być może od
razu uda się znaleźć pracę. A jeśli nie, to nie oznacza, że nie ma nic do zrobienia. Zawód pilota to
ciągły rozwój i nieustanna nauka. A to możemy zacząć jeszcze przed podjęciem pierwszej pracy.
Mając wiele lat doświadczenia również ciągle jest coś, co możemy lub powinniśmy podszkolić.
Na rynku dostępnych jest wiele szkoleń, które mogą się przydać w pracy pilota. Analizując zakres
pożądanych kompetencji w tym zawodzie przychodzi na myśl, że pilot powinien być przysłowiową Alfą
i Omegą i znać się na wszystkim. Oczywiście jest to nieosiągalne, ale z pewnością wachlarz
potrzebnej wiedzy i umiejętności jest ogromny. Nie sposób się tyle nauczyć na podstawowym kursie
wprowadzającym kandydata w ten specyficzny świat. Często okazuje się, że kurs przygotowujący do
pilotażu służy przede wszystkim do tego, alby kandydaci mogli ocenić czy chcą tę pracę wykonywać
czy też nie. I jeżeli zdecydują się kontynuować tę ścieżkę, wtedy dopiero zaczyna się prawdziwa
nauka.
Samokształcenie
Pilot nigdy nie wie jaka wiedza okaże się przydatna. Tak więc warto rozwijać się w każdym kierunku.
Oczywiste wydaje się, że do każdego wyjazdu trzeba się przygotować. W zakres tych przygotowań
wchodzi również zdobycie wiedzy merytorycznej dotyczącej danej imprezy, a ta nie ma końca. Pilot
może wówczas czerpać z wielu źródeł i ważne jest aby informacje, które będzie chciał przekazać
turystom były potwierdzone przynajmniej w dwóch miejscach. Zasoby są praktycznie nieograniczone,
trzeba jednak umiejętnie je selekcjonować, podobnie jak same wiadomości.
Z jakich źródeł można czerpać informacje na temat konkretnego miejsca?
- przewodniki
- mapy
- Internet
- książki podróżnicze, biograficzne, wspomnienia
- znajomi
- instytucje turystyczne i przedstawicielstwa dyplomatyczne
Kursy, szkolenia i warsztaty
O ile samokształcenie z treści merytorycznych jest dość proste, z niektórymi tematami, zwłaszcza z
zakresu umiejętności, lepiej udać się do specjalistów. Rynek oferuje prawie każdy rodzaj zajęć jakie
sobie wymyślimy. W pracy pilota bardzo ważny jest warsztat, który doskonali się przez cały czas.
Oto z jakich dziedzin może, a nawet powinien dokształcać się pilot:
- warsztat pracy – doskonalenie umiejętności
- emisja głosu
- prezentacje
- pierwsza pomoc
- obsługa klienta
- asertywność
- radzenie sobie ze stresem
- obsługa trudnego klienta
Wybierając jakiekolwiek zajęcia należy wziąć pod uwagę kto je prowadzi, jakie ma rekomendacje/
opinie, doświadczenie, czego można się nauczyć, aby zainwestowane czas i pieniądze przyniosły jak
najlepsze efekty. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na zajęcia warsztatowe, gdzie jest możliwość
aktywnego i praktycznego podnoszenia umiejętności. To bardzo istotne w pracy pilota, gdyż często
pewien schemat pracy, jaki piloci wykształcają na początku swojej kariery, zostaje im już na zawsze. A
nie zawsze jest on właściwy. Pilot w pracy nie ma za bardzo możliwości, aby go ktoś profesjonalnie
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ocenił i wskazał ewentualne błędy. Wszelkiego rodzaju warsztaty są ku temu bardzo dobrą
możliwością. Poza tym są okazją do spotkania kolegów i koleżanek po fachu i okazją do wymiany
cennych doświadczeń.

4. Przygotowania do konkretnej imprezy

Przed przyjęciem zlecenia
Przed podjęciem decyzji o przyjęciu zlecenia należy dobrze przeanalizować daną propozycję.
a) Zapoznać się z wymogami organizatora (czy nam odpowiadają i jesteśmy w stanie im
sprostać)
b) Przeanalizować program (czy jest możliwy do realizacji, zwrócić uwagę na ewentualne
możliwe trudności)
c) Zapoznać się z warunkami finansowymi
d) Uzyskać informacje co do grupy (na ile to możliwe np. przedział wiekowy, grupa zawodowa,
cel wyjazdu)
e) Rodzaj imprezy (lotnicza, autokarowa)
Po przyjęciu zlecenia
Jeżeli po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw zdecydujemy się na poprowadzenie
danej wycieczki, należy zacząć się do niej przygotowywać. Musimy dokładnie zapoznać się z
regulaminem współpracy z danym organizatorem (jeżeli takowy istnieje, zwykle mają go większe
biura). Mogą się tam znaleźć regulacje dotyczące stroju, terminów i sposobu rozliczeń, procedur
wewnętrznych itp. Następnie przygotowujemy się technicznie do obsługi danej grupy. Jeżeli jest to
jakaś grupa specjalna (incentive) to, pod kątem informacji jakie o niej mamy, musimy dostosować
przebieg programu i treści, jakie będziemy chcieli przekazać. Przykładowo znając wiek uczestników
należy do niego dostosować tempo zwiedzania i odległości, jakie grupa będzie w stanie pokonać
pieszo. Do tego należy też wziąć pod uwagę liczebność grupy, bo im więcej ludzi, tym postoje muszą
być dłuższe aby wszyscy zdążyli np. skorzystać z toalety czy coś zjeść. Kolejny punkt przygotowań to
przeanalizowanie trasy w zależności od środka transportu. Jeżeli jest to wycieczka lotnicza, musimy
dowiedzieć się jak najwięcej na temat lotniska wylotu i przylotu (jego infrastruktura, procedury odpraw,
orientacja, biura np. lost and fund), linii lotniczej (regulamin przewozu, limity bagażowe). W przypadku
wyjazdu zagranicznego trzeba się też dowiedzieć jakie dokumenty będą potrzebne do przekroczenia
granic i jak się je załatwia. To samo dotyczy też przejazdów autokarowych. Tego typu informacje
najłatwiej znaleźć na oficjalnych stronach internetowych danych przewoźników czy państw.
Następnie należy przygotować się merytorycznie do wyjazdu, w zależności do tego ile mamy na to
czasu możemy to zrobić bardziej dokładnie lub skupić się tylko na najważniejszych fragmentach.
Warto się dowiedzieć czy będą lokalni przewodnicy i jaki fragment programu zrobią. Wtedy w
pierwszej kolejności należy się przygotować z tego, co będziemy realizować samodzielnie, a jeżeli
wystarczy nam czasu również z części, którą oprowadzi przewodnik lokalny. Zawsze warto i tak znać
jego część, gdyż to znacznie ułatwia tłumaczenie, a jeżeli przewodnik ma być polskojęzyczny, to
zawsze należy liczyć się z tym, że w ostatniej chwili może się okazać, że będzie jednak obcojęzyczny.
Mając też pewną wiedzę warto wcześniej zrobić odpowiedni wstęp do tego, o czym będzie on mówił
lub / i później ewentualnie coś uzupełnić. Przy wybieraniu informacji do przekazania należy też wziąć
pod uwagę profil grupy (wycieczka zakładowa czy pielgrzymka, osoby starsze itp.) i pogłębić wiedzę z
zakresu, który może konkretną grupę szczególnie interesować. Należy też sprawdzić, czy w
miejscach, gdzie lokalne przepisy tego wymagają, przewodnik lokalny jest zarezerwowany.
Zwykle na kilka dni, względnie dzień przed wyjazdem odbywa się odprawa. Z dokumentów
otrzymanych od organizatora dowiemy się gdzie i jakie świadczenia będą realizowane więc możemy
przygotować się do tego logistycznie: rozplanować odpowiednio czas przeznaczone na poszczególne
punkty programu. Być może okaże się, że gdzieś jest go za dużo lub za mało. Wtedy warto te kwestie
omówić z organizatorem i wprowadzić ewentualne korekty przed wyjazdem. Tam gdzie wydaje nam
się, że czasu jest za dużo warto mieć w zanadrzu jakąś propozycję, co można z nim zrobić.
Należy się również upewnić, czy mamy wszystkie niezbędne numery telefonów i sprawdzić godziny
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otwarcia zwiedzanych obiektów, transportu itp.

5. Praca nad własną marką – tworzenie wizerunku

Aby zaistnieć na rynku jako dobry pilot niewątpliwie trzeba taką pozycję wypracować. Przede
wszystkim doświadczeniem, a to, żeby było miarodajne, dobrze jest poprzeć odpowiednimi
dokumentami. Ważne jest aby były wystawione przez uznane instytucje / osoby i aby były honorowane
przez większość przedstawicieli branży. Dokumenty w postaci wszelkiego rodzaju certyfikatów i
zaświadczeń mogą być z różnych dziedzin. Wyjściową sprawą wydaje się certyfikat poświadczający
posiadanie kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu pilota wycieczek. Inne przydatne
dokumenty to certyfikaty językowe, które niejednokrotnie będą drzwiami wejściowymi na niektóre
kierunki. Poza tymi oczywistymi przydadzą się również zaświadczenia o ukończeniu różnego rodzaju
kursów związanych z zawodem (m.in. takich jak pierwsza pomoc, obsługa trudnego klienta itp.).
Ważne jest też, aby każdy dokument, jaki chcemy przedstawić potencjalnemu pracodawcy
poświadczał nasze rzeczywiste kompetencje.
Gromadzenie odpowiednich dokumentów wiąże się przede wszystkim z doskonaleniem warsztatu
pracy. Zdobycie konkretnych umiejętności czy wiedzy jest priorytetem, dokument ma jedynie to
poświadczyć. Przede wszystkim trzeba wiedzieć po co chcemy się rozwijać i z jakiego zakresu. Może
(a nawet powinno) to być związane ze specjalizacją jaką się obiera. Można zatem wybrać z bogatej
oferty kursów takie, które dotyczą np. regionu, który zamierzamy pilotować czy też specyfikę
pilotowania danego rodzaju grup (studenckie, myśliwskie, pielgrzymki, incentive itd.). Bardzo istotne
są szkolenia, które pozwalają szlifować warsztat pracy, gdzie można się nauczyć jak prawidłowo
mówić do grupy ludzi, jak prowadzić wycieczkę w terenie, a jak w autokarze, na co zwracać
szczególną uwagę i jakie błędy eliminować. Uzupełnieniem kursów i szkoleń przeznaczonych stricte
dla pilotów jest cała gama ofert dotyczących samorozwoju i umiejętności tzw. miękkich (radzenie sobie
ze stresem, asertywność) czy mogących przydać się każdemu jak np. szkolenie z pierwszej pomocy,
które powinno być powtarzane co jakiś czas.

SPECJALIZACJA
Po zdobyciu pierwszych doświadczeń w roli pilota być może nakreśli się to, co nam bardziej lub mniej
odpowiada. Czasami takie preferencje ma się już przed rozpoczęciem kursu. Zwykle związane jest to
z zainteresowaniami. Niejednokrotnie specjalizacje przychodzą same poprzez otrzymywanie zleceń
na pilotaże np. podobnych grup czy w konkretny rejon świata.
Specjalizować się można w jakimś kierunku (np. Francja, Grecja, Bałkany, Ameryka Środkowa).
Specjalizacja oznacza, że dany region zna się dość dobrze topograficznie, kulturowo, posiada się o
nim stosunkowo dużą wiedzę merytoryczną i często zna się język lokalny. To wszystko powoduje
łatwość poruszania się w danym terenie i w danej społeczności i przez to wyższy poziom realizacji
zadań pilockich. Można też wyspecjalizować się w pilotowaniu pewnego rodzaju imprez (np.
pielgrzymki, grupy incentive czy wycieczki szkolne), gdzie główny nacisk kładzie się na sposób
realizacji wycieczki ze względu na uczestników. Jeszcze inne specjalizacje to np. w zależności od
środka transportu (wyjazdy lotnicze lub autokarowe), ze względu na rodzaj imprezy (wyjazdowa lub
przyjazdowa) czy klienta (krajowy lub zagraniczny).
Specjalizacje są korzystne zarówno dla organizatora, turystów jak i samego pilota. Organizator wie
wówczas, że powierza daną imprezę odpowiedniej osobie, która, posiadając rozległą wiedzę będzie w
stanie tak ją poprowadzić, aby większość uczestników była z niej zadowolona. Będzie też wiedział, że
w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, pilot sobie poradzi bo jest niejako na swoim gruncie i jest mu
w miarę łatwo funkcjonować w danej rzeczywistości. Turyści z kolei mają komfort prowadzenia przez
profesjonalistę, który zna wiele ciekawych zakamarków i mnóstwo ciekawostek, niejednokrotnie jest w
stanie więcej dla nich „załatwić”, bo np. zna już ludzi z którymi pracuje na trasie czy też zna dany język
i może dotrzeć do większej ilości osób. A dla samego pilota to oczywiście zalety wspomniane
wcześniej i związany z tym komfort pracy. Często w danym środowisku czuje się trochę u siebie i dużo
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łatwiej znosić mu ewentualne stresy. Warto zatem pomyśleć o specjalizacji, zwłaszcza jeżeli możemy
ją powiązać z naszymi zainteresowaniami.

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE
Środowisko pilotów i przewodników w Polsce utworzyło kilkanaście różnych stowarzyszeń, które w
większości przypadków działają regionalnie. Niektóre z nich organizują szkolenia, kursy doszkalające
czy prelekcje na tematy związane z branżą turystyczną. Jednak większość z nich poza swym
istnieniem niewiele działa. Przed decyzją o przystąpieniu do danego stowarzyszenia warto sprawdzić,
czy jest to organizacja czynna i z czym wiąże się przystąpienie do niej.
Na świecie najbardziej znanym stowarzyszeniem jest Światowe Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek
(IATM), które powstało w 1967 roku. Jego głównym celem jest promowanie najwyższych standardów
w pracy pilotów. Ma ono swoje przedstawicielstwa w różnych miejscach na świecie.
Oczywiście przynależność do wszelkiego rodzaju stowarzyszeń czy organizacji jest dobrowolna i
zależy od indywidualnych potrzeb i oczekiwań pilota.

6. Program osobistego rozwoju

Można się pokusić o wyznaczenie sobie pewnego celu zawodowego. Znając go będzie można
odpowiednio pokierować swoją karierą. Bay to zrobić trzeba sobie zadać pytanie: dokąd zmierzam?
Jaki jest mój zawodowy cel? Jeżeli będziemy w stanie odpowiedzieć na te pytania to możemy zabrać
się do konkretnej pracy.
Bardzo ogólnie taki plan osobistego rozwoju może wyglądać w następujący sposób:
1. Uzyskać honorowany przez przedstawicieli branży turystycznej certyfikat zaświadczający o
posiadanych kompetencjach niezbędnych do rozpoczęcia pracy jako pilot wycieczek
2. Poprowadzić kilka prostych wycieczek
3. Zapisać się spełniające nasze oczekiwania szkolenie z zakresu umiejętności osobistych
4. Wziąć czynny udział w wybranym szkoleniu i postarać się zdobyć jak najwięcej wiedzy czy
umiejętności
5. Poprowadzić kolejne wycieczki, może bardziej wymagające
6. Wybrać specjalizację dotyczącą kierunku lub rodzaju imprez
7. Uczestniczyć w szkoleniach związanych z wybraną specjalizacją
8. Nauczyć się lub doskonalić język związany ze specjalizacją
9. Być może warto dołączyć do społeczności pilockiej i wstąpić do jakiegoś zrzeszenia lub
chociaż zapisać się na listę mailingową czy też śledzić na bieżąco poczynania środowiska, tka
aby być na bieżąco ze wszystkimi zmianami i nowościami.
Jakąkolwiek drogę kariery w pilotażu się wybierze o jednym trzeba zawsze pamiętać: PILOT NIGDY
NIE PRZESTAJE SIĘ UCZYĆ
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Pierwsze w Polsce kursy Internetowe:
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Wybierz kurs dla siebie:
Wychowawca Kolonijny:
Kierownik Kolonii:
Kierownik Wycieczek:
Opiekun Wycieczek:
Animator Czasu Wolnego:
Animator Sportu i Rekreacji:
Rezydent:
Pilot Wycieczek:
Przewodnik Turystyczny:
Przewodnik Miejski:
Przewodnik Terenowy:
Organizator Turystyki:
Wszystkie kursy:

www.eWychowawca.pl
www.KierownikKolonii.pl
www.KierownikWycieczek.pl
www.opiekunwycieczek.pl
www.AnimatorCzasuWolnego.pl
www.AnimatorSportuiRekreacji.pl
www.eRezydent.pl
www.KursPilotWycieczek.pl
www.KursPrzewodnik.pl
www.KursPrzewodnikMiejski.pl
www.PrzewodnikTerenowy.pl
www.OrganizatorTurystyki.pl
www.henc.pl
www.ZarabianieNaWakacjach.pl

Zarabiaj, wypoczywaj
i zwiedzaj jednocześnie!
…świat należy do Ciebie!
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