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Analiza roli społeczno-zawodowej 

na przykładzie przewodników turystycznych 

 

Analysis of the role of socio-professional 

for example tourist guides 

 

Abstract 

 Article presents author model of role of socially-professional 

touristic guide, in summary called model of guide. Never it perform 

analysis of empirical structure of role of social touristic guide in 

captivation of functional feature until now and personal, which him 

characterize. This kind can become elaboration for elaboration of 

model of competence of touristic guide point of exit outlet, it is 

possible to get instrument in result of that for development of 

effective enrolment draft method for position of touristic guide.  
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tourist guide competency model 

 

Wstęp: 

 Istotnej roli w kształtowaniu popytu i podaży destynacji 

turystycznej nabierają stanowiska i role społeczno – zawodowe 

związane z bezpośrednią obsługą turysty, których znaczenie 

przekracza tradycyjnie postrzegane funkcje, a które stają się same  

w sobie marką regionu turystycznego, kształtując jego wizerunek 

publiczny.  

    Konkluzja tego typu przyświecała autorom niniejszego 

opracowania, którego cele dają się zwerbalizować w postaci kilku 

twierdzeń. Po pierwsze, trzeba poddać redefinicji rolę społeczno-

zawodową przewodnika turystycznego, w której wyeksponowałoby 

się wymiar marketingowy, edukacyjny i pedagogiczny. Po drugie, 

należy zaktualizować i sformalizować zakres zadań pracy, które 

realizuje przewodnik turystyczny w ramach tejże roli społeczno-

zawodowej. Po trzecie, powinno się opracować model kompetencji 

przewodnika turystycznego, który pełniłby funkcję pomocniczą          

w opracowywaniu metod rekrutacyjnych do tej funkcji społeczno-

zawodowej. 
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1. Definicje roli społecznej  

      Powszechnie przyjmuje się, iż w przepisie pełnienia 

konkretnych ról zawarte są społeczne oczekiwania wobec ich 

odtwórców, które są rezultatem doświadczeń ubiegłych pokoleń, 

bieżąco uaktualnianych, ale też modyfikowanych przez 

społeczności, na rzecz których odtwórca danej roli działa.
1
 

Oczekiwanie te formułowane są w postaci obowiązków i zadań.  

      Przegląd dostępnej autorom literatury przedmiotu z zakresu 

psychologii społecznej dowiódł, że przeważają w niej ujęcia roli 

społecznej o charakterze socjologicznym, których doskonałym 

przykładem może być koncepcja ,,pozycja-rola”
2
. Omawiana 

koncepcja nie zajmuje się jednak bliżej odtwórcą roli, działającym 

w konkretnych realiach, nie zawsze pozwalających mu na 

wypełnienie ogółu oczekiwań zawartych w jej przepisie.  

      Wspomniany aspekt fenomenologicznej podmiotowości 

odtwórcy roli, akcentuje mało znana koncepcja roli społeczno – 

zawodowej autorstwa Stanisława Nieciuńskiego.
3
 Odznacza się ona 

tym, że opisuje w wyczerpujący i systematyczny sposób 

wielopoziomowość fenomenu funkcjonowania w roli jej odtwórcy.  

                                                           
1
 Wyczerpująco na ten temat u: Th. M. Newcomba , R. H. Turnera, Ph. E. Converse’a. 

1970. Psychologia  społeczna. Warszawa: PWN oraz w : S. Nowak. 1973. Pojęcie  

postawy  w  teoriach  i  stosowanych  badaniach  społecznych. W: S. Nowak (red.), 

Teorie  postaw. Warszawa: PWN; S. Mika. 1975. Wstęp do psychologii społecznej. 

Warszawa: PWN; S. Mika. 1987. Psychologia  społeczna. Warszawa: PWN itp.  
2
 Th. M. Newcomb, R. H. Turner, Ph. E. Converse. 1970. Psychologia  społeczna. 

Warszawa: PWN. 
3
 S. Nieciuński. 1979. Aksjologiczne  i  psychospołeczne  aspekty  społecznej  roli  

nauczyciela – wychowawcy. ,,Nowa  Szkoła”, nr 11, s.32. 
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      Zgodnie z koncepcją Nieciuńskiego rola obejmuje trzy 

podstawowe elementy strukturalne, a mianowicie: przepis  roli, role 

pełnione i role subiektywne. Przepis roli (skrypt, scenariusz) to 

opisy epizodów czynności łącznie ze społeczno – kulturowymi 

regułami ich oceny. Zachowania organizacyjne należą do wymiaru 

roli pełnionej (odgrywanej), będącej zbiorem epizodów czynności, 

których elementem jest jawne zachowanie jednostki. Rola 

subiektywna zaś, zawiera psychiczne odzwierciedlenia epizodów 

zachowania w roli w formie: percepcji, oceny, wizji oraz 

indywidualnych programów działania w roli.
4
 

 

2. Rola społeczno-zawodowa przewodnika turystycznego 

      W konsekwencji przyjętej koncepcji przyjęto założenie, że 

rola społeczna przewodnika turystycznego jest zespołem epizodów 

czynności, wyrażających jego uczestnictwo oraz zajmującego 

określone miejsce w podukładzie społecznych struktur organizacji          

i grupy społecznej przewodników górskich w realizacji 

obiektywnych jej wartości.  

      ,,Epizod zachowania” – w świetle zastosowanej teorii – jest 

chwilowo zrównoważonym układem czynności podmiotu,              

w naszym przypadku zachowań organizacyjnych oraz funkcji 

środowiska ulegającego ciągłym przemianom. Epizod czynności 

składa się zatem z działań przewodnika, będących odpowiedzią na 

                                                           
4
 S. Nieciuński. 1979. Aksjologiczne  i  psychospołeczne …. Op. cit., s. 31. 
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charakter sytuacji w stosunku do niego zewnętrznej. Zachowania 

organizacyjne przewodnika turystycznego są więc efektem syntezy 

złożoności środowiska, w którym jako odtwórca roli funkcjonuje 

oraz wynikiem jego indywidualnych doświadczeń, wartości, 

postaw, motywacji oraz cech zachowania. W związku z tym, że 

duża ilość jawnych zachowań w odgrywanej roli realizowana jest          

w ramach jakiejś rzeczywistości organizacyjnej, zdecydowano 

zgodnie zresztą z ogólnymi tendencjami w naukach                          

o zarządzaniu nadać im miano zachowań organizacyjnych.  

      Należy przy tym, wziąć pod uwagę fakt, że przewodnik 

działając w grupie społecznej reprezentującej określone wartości, 

cele i normy, składające się na jej tzw. syntalność (,,Syntality” – nie 

posiadające odpowiednika w polskiej terminologii określenie 

,,osobowości grupy”, w odróżnieniu od personality - ,,osobowość 

jednostki] wnosi do niej pewną część swojej indywidualnej 

kompozycji psychofizycznej. Wzbogacając ją zatraca część ze 

swojej oryginalności na rzecz grupy. Syntalność stanowi więc          

z jednej strony punkt odniesienia dla własnych sądów i dla 

zachowań członków grupy wobec obowiązujących w niej norm oraz 

standardów, a z drugiej wyznacza granice tolerancji zachowań 

współtowarzyszy przez grupę. Po przekroczeniu wektora tolerancji 

następuje uruchomienie mechanizmów oddziaływań społecznych,          

a czasem presji grupy na jednostkę, która nie stosuje się do jej 

standardów.  
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       W roli społecznej przewodnika turystycznego
5
, daje się 

wyodrębnić trzy podstawowe elementy strukturalne, a mianowicie: 

przepis roli, role pełnione oraz role subiektywne, zaś w przepisie 

roli wymienia się cztery jego składniki. 

 

2.1. Struktura roli przewodnika turystycznego  

       Przepis roli modelowej przewodnika turystycznego jest 

swoistym forum opinii całej grupy, podgrup oraz pojedynczych 

członków organizacji zrzeszającej przewodników na temat 

sposobów realizacji wartości związanych z tą rolą. Zawarte są          

w nim również oczekiwania zwykłych ludzi, pewnej abstrakcyjnej 

,,społeczności”, jakiegoś bliżej niesprecyzowanego forum opinii 

publicznej wobec odtwórcy omawianej roli. Zwerbalizowane są one 

w postaci potocznych opinii, opisów, ocen, wizji, czy 

spekulatywnych wyobrażeń, bywa że wzajemnie sprzecznych, 

powierzchownych, nierealistycznych i mylnych.  

       Przepis roli zalecanej centralnie – drugi ze składników 

przepisu roli – stanowi zbiór formalnych reguł postępowania grupy 

jako całości i prawideł ujednolicających zachowania jej członków 

(np. ustawy, rozporządzenia ministerialne, akty normatywne). 

Reguły te określają ogólny sposób, w jaki przewodnik powinien 

realizować wartości i cele grupowe, stanowiąc jednocześnie 

                                                           
5
 Trzeba zauważyć, że wspominana w tym artykule struktura roli, bynajmniej nie odnosi 

się wyłącznie do roli przewodnika turystycznego, lecz do wszelkich innych ról 

społeczno-zawodowych. 
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najwyższą instancją arbitrażową w rozstrzyganiu o priorytetowych 

wartościach organizacji. Stanowią one normatywny i formalny 

wymiar roli społecznej. 

 

Rys.1. Teoria i struktura roli społecznej 

Struktura roli społeczno - zawodowej przewodnika turystycznego  

Definiowan
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Kategorie 

analizy 

pojęcia roli 

Socjologiczne  
Psycho - 

społeczne 
Psychologiczne 

Definicja 

 

Rola społeczna: zespół epizodów czynności wyrażających uczestnictwo jednostki zajmującej 
określone miejsce w podukładzie struktur społecznych w realizacji obiektywnych wartości 

grupy 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie na podstawie koncepcji roli społecznej 

Stanisław Nieciuńskiego (S. Nieciuński. 1979. Aksjologiczne  i  psychospołeczne  aspekty  

społecznej  roli  nauczyciela – wychowawcy. ,,Nowa  Szkoła”, nr 11, s.32) 

 

      Na przepis roli zalecanej lokalnie składają się dyrektywy 

organizacji lokalnych i średniego szczebla kierownictwa. Są nimi 

zarządzenia wynikające z przepisu centralnego, które odnoszą się 

jednak do węższego, lokalnego środowiska działalności podgrup, 
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związanego bynajmniej nie tylko ze specyfiką geofizyczną, ale 

również społeczną i gospodarczą (Rys.1.).  

      Przepis roli wynikły z konieczności – czwarty i ostatni 

element kompozycji przepisu roli społecznej – stanowi zbiór 

czynności potencjalnych, które mogą ulec materializacji oraz 

urealnieniu w wyniku wystąpienia precedensowych zdarzeń czy 

sytuacji wyjątkowych, to znaczy takich, których nie ujmują 

precyzowane centralnie lub lokalnie przepisy roli. Przepis roli 

wynikający z konieczności modyfikuje przepisy pozostałych ról,          

a rodzaj oraz zakres tych trawestacji zależy od stopnia nasilenia 

różnic, zachodzących pomiędzy stanem normalnym (zaleconym             

w przepisach), a stanem konkretnym (występującym realnie).                

W praktyce chodzi o to, że niezależnie od przepisów i stopnia ich 

sformalizowania, inaczej przepis roli i zawarte w niej zadania 

realizują przewodnicy w górach, na wodach, na nizinach,                 

w miastach etc. Ilość oraz różnorodność sytuacji, w jakich pełniona 

jest ogromna część zadań tej roli sprawia, że są one realizowane           

w warunkach niepewności i prawdopodobieństwa. 

      W świetle dotychczasowych rozważań rolę społeczną 

przewodnika turystycznego, a tym samym zachowania 

organizacyjne ukierunkowane na realizację tego typu zadań pracy, 

można zdefiniować jako: ,,zespół epizodów czynności, które 

wyrażają uczestnictwo przewodnika zajmującego określoną pozycję 

w układzie formalnych struktur organizacji i instytucji działających 
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w sektorze obsługi ruchu turystycznego, umiejscowioną w hierarchii 

struktur organizacyjnych w procesie realizacji obiektywnych 

wartości cenionych przez społeczeństwo, w którym przewodnictwo 

turystyczne funkcjonuje”.  

 

Tab.1. Zachowania organizacyjne w ramach roli pełnionej przewodnika 

turystycznego 

Elementy składowe roli pełnionej przewodnika turystycznego 

Przykładowe zachowania 

przewodnickie podczas podróży: 

Przykładowe zachowania przewodnickie 

podczas oprowadzania: 

 organizacja materiałów 

prezentacyjnych, 

 obsługa urządzeń 

nawigacyjnych        i 

audiowizualnych, 

 organizacja i kierowanie 

zespołem wycieczkowym, 

 kształtowanie relacji 

interpersonalnych z 

otoczeniem. 

 prezentacja krajoznawcza, 

 kontrolowanie stanu liczebnego, 

 czynności kontrolująco-

porządkujące, 

 czynności aprowizacyjne  

Źródło: opracowanie autorskie 

 

3. Funkcjonalny Model Cech Osobowych Przewodnika 

Turystycznego 

      W Tab. 2 zawarto Funkcjonalny Model Cech Osobowych 

Przewodnika Turystycznego, nazywanego Modelem Przewodnika, 

który utworzono na podstawie treści przepisu roli modelowej. 

Zawiera on zespół cech zachowań jawnych w roli przewodnika, 



172 

które są wysłowieniem społecznych żądań stawianych jego osobie,         

a które uchodzą w oceniającej go społeczności za przymioty będące 

wyrazem optymalnej wobec zadań pracy specyficznie 

skonfigurowanej osobowości (Tab.2). Model stworzono na 

trójaspektowym podłożu kompetencji osobowościowych
6
, 

odnoszącym się do osobowościowych sfer pełnienia przez 

przewodnika roli społeczno-zawodowej. Obejmuje trzy sfery 

epizodów czynności odtwórców interesującej nas roli społecznej,             

a mianowicie: fizyczną, psychofizyczną oraz psychiczną.  

      W ich obrębie znajdują się poszczególne cechy zachowania, 

które przepis roli społeczno – zawodowej przypisuje jej odtwórcy. 

Model Przewodnika zawiera zbiór funkcjonalnych, w odniesieniu 

do podejmowanych obowiązków przewodnickich, cech osobowości 

przewodnika i operuje nimi w zakresie jego jawnego zachowania           

w roli, a także w sferze konstruowanej (projektowanej) przezeń roli 

subiektywnej.  

     Typologię klasycznych cech zachowania przewodnika 

turystycznego w omawianym Modelu Przewodnika zaczerpnięto 

bezpośrednio z materiałów źródłowych: aktów prawnych, publikacji 

fachowych, piśmiennictwa publicystycznego, prozy dotyczącej 

omawianej roli społecznej. Podstawowym źródłem informacji przy 

                                                           
6
 Kompetencja osobowościową w rozumieniu autora to ,,determinanta zachowanie 

ratownika górskiego zgodne z przepisem pełnionej przezeń roli  społecznej, którego 

skuteczność uwarunkowana jest charakteryzującą ratownika konfiguracją cech oraz 

czynników motywacyjno – poznawczych jego osobowości”. 
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jego tworzeniu modelu stały się dla autorów przede wszystkim opinie 

oraz oceny formułowane przez: kierownictwo różnych szczebli 

organizacji, doświadczoną kadrę przewodników, przewodników 

funkcyjnych oraz przekonania osób spoza środowiska organizacji: 

ratowników górskich, wodnych, taterników, turystów różnych form. 

Wzięto pod uwagę również opinie osób niezwiązanych z turystyką.  

 

Tab. 2. Funkcjonalny Model Cech Osobowych Przewodnika 

Turystycznego  

Dymensja 

[wymiar] 
Cechy nieodzowne - bezwzględne 

Cechy pożądane 

- względne  

Fizyczna 

 

Orientacja przestrzenna, wytrzymałość 

 

Koordynacja 

psychoruchowa 

itd. ... 

Psychofizyczna 

Umiejętność porozumiewania się, umiejętność 

aktywnego słuchania, umiejętność wywierania 

wpływu, perswazyjność, umiejętność 

współpracy z grupą, umiejętności przywódcze, 

umiejętności organizacyjne, wiedza 

merytoryczna, elokwencja, znajomość języków 

obcych, obsługa urządzeń nawigacyjnych, 

znajomość nowoczesnych technologii 

komunikacyjnych ...    

Oratorstwo, 

krasomówstwo, 

polihistoryzm itd. 

... 

Psychiczna 

Otwartość na doświadczenia, ugodowość, 

sumienność, towarzyskość, odporność na stres 

związany z wystąpieniami publicznymi i pracą z 

grupą, optymizm, zrównoważenie emocjonalne, 

wewnętrzna motywacja, pomysłowość, 

kreatywność, wysoka aktywność i ruchliwość 

procesów nerwowych, wysoka samoocena ...    

Empatia, 

allocentryzm itd. 

... 

Źródło: opracowanie własne 
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5. Efektywność pełnienia roli przewodnika turystycznego 

      Efektywność w realizacji zadań pracy należy analizować          

w kontekście posiadania przez ludzi określonych kompetencji, 

dlatego też punktem wyjścia w procesie weryfikacji poziomu 

efektywności, powinno stać się określenie struktury i treści 

adekwatnych wobec danej roli społecznej kompetencji. W jednym                                

z wcześniejszych artykułów napisano, iż: ,,kompetencje pełnią 

fundamentalną funkcję adaptacyjną dla posiadającego je podmiotu, 

która wyraża się określonym poziomem akomodacji, 

uwarunkowanym adekwatnością kryteriów porządku normatywnego 

danego układu organizacyjnego i charakterystyką odpowiadających 

im kompetencji”.
7
 

      Innymi słowy, efektywnym przewodnikiem będzie ten, który 

posiada wymagany zespół kompetencji i potrafi je zastosować podczas 

realizacji zadań pracy, co stanowi równocześnie określoną konieczność 

adaptacyjną. Jego efektywność w roli można analizować posługując się 

prezentowanym Modelem Kompetencji Przewodnika Turystycznego (Rys. 

2).  

 Poszczególne czynniki kompetencji występujące na kolejnych 

wymiarach, mogą zostać poddane niezależnym badaniom, adekwatnie do 

metodyki nauk, do obszaru których dany czynnik jest klasyfikowany. 

 Dla praktyki doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi kadr 

przewodnickich można by skonstruować odpowiedni kwestionariusz 

                                                           
7
 K. Mrozowicz.2010.Teoria Względności Akomodacyjnej. Rola struktury                      i 

mechanizmu kompetencji w  adaptacji jednostki do organizacji, ,,Organizacja                      

i Kierowanie”, 5(143)2010, s.89-105. 
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kompetencji, stosowany w procesie rekrutacji, ocen i szkoleń 

pracowniczych. 

 

Rys. 2. Model Kompetencji Przewodnika Turystycznego (MKPT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Źródło: na podstawie koncepcji zaczerpniętej z modelu pod nazwą Fenomenologiczny 

Diament Dymensji Kompetencji – struktura i funkcje, w: K. Mrozowicz. 2010. Teoria 

Względności Akomodacyjnej. Rola struktury i mechanizmu kompetencji w  adaptacji 

jednostki do organizacji, ,,Organizacja i Kierowanie”, 5(143)2010, s.104    
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wyobrażania, pamięci w zakresie 
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jednostki [OiTJ] (cechy: np. 

ekstrawersja, otwartość na 

doświadczenia, niski neurotyzm, 

ugodowość, asertywność itp.)  
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      Każdy z elementów systemu kompetencji rozumianego jako 

agregat ma postać wymiaru (dymensji) i można go przedstawić jako 

wektor o dwóch ekstremach, oznaczających stopień akomodacji 

(efektywności): od zupełnego braku przystosowania po 

dopasowanie doskonałe (mając na uwadze hipotetyczny oraz 

abstrakcyjny charakter skrajnych przypadków). Każdy z nich można 

rozwijać niezależnie od siebie, lecz efekty zindywidualizowanego 

rozwoju będą obserwowalne w innym miejscu tego systemu, co jest 

dowodem na to, że podsystemy (np. uzdolnienie i doświadczenie) te 

nie rozwijają się w izolacji, lecz partycypują w pozostałych (np. 

rozwijając uzdolnienia komunikacyjne doskonaleniu ulega 

doskonaleniu wiedza zawarta w doświadczeniu zawodowym). 

Efekty synergiczne wzajemnych oddziaływań wpływają na 

ewolucję efektywności. 

      Teoria względności akomodacyjnej głosi, że: 

,,przystosowanie jednostki do organizacji, rozumianej w szerokim 

kontekście społeczno-ekonomicznym (np. firmy turystycznej), 

możliwe jest dzięki jej zdolnościom adaptacyjnym (np. do 

porozumiewanie się) mającym swoje źródła w jej potencjale 

osobowościowym (np. uzdolnienia krasomówcze), który wyrażany 

jest na poziomie zachowań w postaci kompetencji (np. w formie 

umiejętności negocjacyjnych)”.
8
 Bycie kompetentnym oznacza: 

                                                           
8
 Na podstawie: K. Mrozowicz. 2010. Teoria Względności Akomodacyjnej, op. cit., s.85-

104. 
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,,znajdować się w posiadaniu odpowiednio do konkretnej sytuacji 

ukształtowanego katalogu zasobów, przyczyniających się do 

sprawnego i skutecznego działania”.
9
 Efektywność jest w związku z 

tym pochodną skutecznej adaptacji jednostki do organizacji, 

rezultatem bilateralnego dopasowania kompetencji pracownika do 

stawianych przed nim zadań pracy. Innymi słowy, efektywność 

realizacji zadań organizacyjnych wynika z posiadania adekwatnych 

do nich kompetencji, które można zidentyfikować, poddać analizie  

i weryfikacji, a następnie kontroli i ocenie w ramach procesu 

analizy pracy.  

      Poszczególne dymensje można by w przyszłości 

przedstawiać za pomocą skali metrycznej (np. 10 stopniowej), 

poddać normalizacji i standaryzacji w wyniku badań na dużej 

liczebnościowo i reprezentatywnej próbie badawczej. To natomiast 

umożliwiłoby obiektywizację ocen, dając możliwość wprowadzenia 

przedziałów lub norm, i ostatecznie porównań między 

pracownikami lub zespołami. Ze względu na aplikacyjny oraz 

problemowy charakter niniejszej publikacji, jedynie sygnalizuje się 

taką ewentualność. Warto do tego wrócić w ramach badań z obszaru 

zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności w odniesieniu do 

rekrutacji, ocen okresowych i szkoleń pracowniczych.   

                                                           
9
 Ibidem. 
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      Istotę przywoływanej teorii względności akomodacyjnej
10

, 

można sformułować w postaci takiego oto twierdzenia: ,,poziom 

adaptowalności jednostki do organizacji (organizacji rozumianej           

w sensie społecznym, gospodarczym, biologicznym etc.) uzależniony 

jest jakością posiadanych przez nią kompetencji, zrelatywizowanych 

do konkretnych i specyficznych warunków organizacyjnych”.
11

 

Wynika z tego, że: ,,kompetencje w znaczeniu atrybutowym 

(ontologicznym) mają trwałą i uniwersalną strukturę, jako 

dedukcyjnie wyabstrahowana synteza określonych cech (atrybutów).                 

W znaczeniu czynnościowym, w którym ulegają materializacji            

w realnej praktyce życiowej człowieka, przyjmują zróżnicowaną 

formę uzależnioną wpływem zmiennych czynników wewnętrznych 

oraz zewnętrznych”.
12

 Środowisko wewnętrzne i zewnętrzne 

ukształtowane jest przez organizację (np. przedsiębiorstwo 

turystyczne) działającą w swoistym otoczeniu regulacyjnym (np.          

w sektorze obsługi ruchu turystycznego), co jest źródłem istnienia 

specyficznych kompetencji. 

 

Podsumowanie 

      Działalność szkoleniowa firm, organizacji i instytucji 

turystycznych w odniesieniu do kompetencji personelu 

przewodnickiego, który jest zarówno wizytówką przedsiębiorstwa, 

                                                           
10

 Ibidem, s.98.  
11

 Ibidem, s.99. 
12

 Ibidem, s.103. 
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jak też stanowiskiem, na którym występują działania promocyjne 

regionu, winna koniecznie ujmować rozwój umiejętności 

porozumiewania się. Sztuka tego rodzaju, chociaż budzi 

zainteresowanie, postrzegana jest jako wiedza ezoteryczna oraz 

kojarzona z czymś w rodzaju magii. Wyniki badań prowadzonych 

przez autorów wskazują na konieczność kształtowania tego typu 

kompetencji wśród personelu branży turystycznej
13

, w tym wśród 

przewodników. 

      Obecnie wiele profesjonalnych firm konsultingowych 

proponuje szkolenia z zakresu doskonalenia komunikacji 

interpersonalnej. Pracownicy branży turystycznej powinni otrzymać 

szansę rozwoju i doskonalenia umiejętności porozumiewania się                  

w zakresie:  

 nabycia umiejętności sterowania przebiegiem rozmowy 

handlowej, skutecznego wywierania wpływu na innych, 

rozpoznawania i przezwyciężania manipulacji, 

 nabycia umiejętności komunikowania się z klientem, 

partnerem handlowym, trafnej oceny innych oraz diagnozy 

relacji interpersonalnych, 

 kształtowanie asertywności, empatii oraz umiejętności 

współpracy. 

                                                           
13

 K. Mrozowicz (2009): Zarządzanie przedsiębiorstwem w świetle poziomu kompetencji 

komunikacyjnych pracowników sektora gospodarki turystycznej.               W: A. Rapacz 

(red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Jelenia Góra. 



180 

     Opracowanie i wdrożenie przez organizację PTTK planów 

rozwojowych w zakresie zasobów ludzkich, w tym planowanie 

kompetencji, projektowanie nowoczesnych strategii i metod 

rekrutacyjnych, a także implementacja wyników niniejszych badań 

w praktykę pracy przewodnickiej staje się szansą modernizacji całej 

organizacji. 
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Streszczenie 

     Artykuł prezentuje autorski model roli społeczno-zawodowej 

przewodnika turystycznego. Nigdy dotąd nie dokonano analizy 

empirycznej struktury roli społecznej przewodnika turystycznego       

w ujęciu cech funkcjonalnych oraz osobowych, które go 

charakteryzują. Tego rodzaju opracowanie może stać się punktem 

wyjścia dla opracowania modelu kompetencji przewodnika 

turystycznego, w rezultacie czego można uzyskać narzędzie do 

opracowywania efektywnej metody rekrutacyjnej dla stanowiska 

przewodnika turystycznego.  

 

Słowa kluczowe: role społeczno-zawodowe, model kompetencji, 

model kompetencji przewodnika turystycznego  


