
Kształtowanie się  profesji  do  lat  siedemdziesią-
tych XX wieku

O ukszta³towaniu siê zawodu mo¿emy mówiæ, je¿eli uda
siê wyodrêbniæ specyficzne czynnoœci, funkcje i kompeten-
cje, opisaæ proces kszta³cenia i doskonalenia, kryteria nabo-
ru i selekcji, oraz ewentualne poziomy mistrzostwa zawodo-
wego. Wymienione czynniki sk³adaj¹ siê tym samym na
profesjonalizacjê jako proces stanowienia zawodu1.

Kszta³cenie pilotów od chwili zapotrzebowania na pe³-
nienie takiej funkcji, poprzez wydawanie pierwszych upraw-
nieñ a¿ po dzieñ dzisiejszy, ulega³o licznym przeobra¿eniom
i modyfikacjom, wynikaj¹cym z rosn¹cych wymagañ klien-
tów, z³o¿onoœci programów turystycznych, zwiêkszenia
szybkoœci przemieszczania, przep³ywu informacji itp. Do uwa-
runkowañ nale¿y poszukiwanie i konkurowanie w dostarcza-
niu klientom nowych wartoœci po jak najni¿szych cenach. Wy-
jazdy turystyczne wi¹za³y siê z pozyskiwaniem wiedzy,
umiejêtnoœci - ogólnie kompetencji. Zmiany w procesie
przygotowania i szkolenia pilotów dotyczy³y iloœci godzin
zajêæ praktycznych, teoretycznych, jak i zakresu treœci progra-
mowych. Brak wiedzy na temat metod kszta³towania progra-
mów szkolenia pilotów pozwala domniemywaæ, i¿ powstawa-
³y one metod¹ kolejnych przybli¿eñ, czyli - prób i b³êdów.
Niew¹tpliwie wiele z tych rozwi¹zañ posiada³o znaczne wa-
lory praktyczne tak¿e w warunkach dzisiejszych.

W charakterystyce systemu szkolenia, projektowania i do-
skonalenia pomocnym by³a analiza procesu kszta³towania
siê profesji pilota w ujêciu historycznym. Mo¿na zak³adaæ,
i¿ w wyniku analizy mo¿liwe bêdzie okreœlenie charaktery-
styki badanej profesji, trendów, uwarunkowañ lub sformu³o-
wanie wyjaœnieñ i wskazówek w zakresie doskonalenia sys-
temów oraz programów kszta³cenia pilotów. 

Poznawanie procesu kszta³towania siê profesji pilota wy-
cieczek mo¿liwe jest m.in. na podstawie analiz zmian treœci
programowych, czasu, formy i sposobu kszta³cenia, kryteriów
doboru kandydatów oraz przepisów prawnych reguluj¹cych
obowi¹zki pracy pilota w ujêciu historycznym.

Profesjonalizacja zawodu pilota to d³ugotrwa³y proces
z licznymi zachodz¹cymi zmianami. Wnikliwy opis warunko-
wa³ podzia³ artyku³u na dwie czêœci:

I  - od lat 30-tych do po³owy lat 70-tych,
II - od lat 70-tych do stanu obecnego.

Systemy kszta³cenia pilotów ulega³y ci¹g³ym modyfika-
cjom. Uzasadnia³ to niewielki ruch wycieczkowy, oraz brak
regulacji prawnych. Pierwotnie funkcje i zadania pilota spe³-
nia³ kierownik wycieczki realizuj¹c je poza obowi¹zkami
w miejscu pracy. Nazwa kierownik wycieczki wywodzi³a siê

z faktu, i¿ funkcjê t¹ pe³nili pracownicy dzia³ów biur podró-
¿y, kierownicy dzia³ów socjalnych zak³adów pracy organizu-
j¹cych wycieczki dla swoich pracowników, a tak¿e kierow-
nicy i nauczyciele szkó³ organizuj¹cych wycieczki dla w³asnych
uczniów. Zapo¿yczona nazwa „pilot” pozwala³a poprzez
analogiê porównywaæ przysz³¹ profesjê pilota wycieczki
z funkcjami  i fazami kierownika - organizatora, mened¿era
- logistyka. Na podstawie postrzeganego podobieñstwa pomiê-
dzy profesj¹ pilota, kierownika systemów produkcyjnych
i edukacyjnych mo¿na stwierdziæ, i¿ tym samym wystêpuje
mo¿liwoœæ wykorzystania dorobku nauk o zarz¹dzaniu i kie-
rowaniu do charakterystyki wybranych obszarów dzia³alno-
œci pilota wycieczek.

Od 1923 roku do okresu II Wojny Œwiatowej jednostk¹
kszta³c¹c¹ kierowników wycieczek w zakresie obs³ugi ru-
chu turystycznego by³ Orbis2. Po wojnie, w ramach funkcji
pomocniczej Orbis dodatkowo wype³nia³ rolê jednostki
szkol¹cej pilotów. W roku 1957 zorganizowano I konferen-
cjê poœwiêcon¹ roli pilota oraz doskonaleniu jego funkcji. Kon-
ferencje odbywa³y siê rokrocznie. W roku 1964 ze wzglêdu
na wzrastaj¹cy ruch turystów zauwa¿ono potrzebê eskalacji
kadr bezpoœrednio obs³uguj¹cych grupy turystów /w okresie
1957-64 liczba turystów przyje¿d¿aj¹cych wzros³a 10-krotnie,
wyje¿d¿aj¹cych 5-krotnie, liczba pilotów 4,5-krotnie3/.

W celu kszta³cenia adeptów, w 1964 powsta³o Centralne
Zaoczne Studium dla pilotów przy Polskim Towarzystwie Eko-
nomicznym. Dzia³alnoœæ PTE, jako jednostki w zakresie kszta³-
cenia i egzaminowania wspomniano tak¿e w innych opraco-
waniach4. Od lat szeœædziesi¹tych XX w. kompetencje kszta³cenia
zosta³y przejête i utrzymane w gestii PTE. W 1973 r. odby³
siê IX Turnus Studium dla pilotów.

Demokratyzacja dzia³alnoœci stowarzyszeñ sportowo tu-
rystycznych zaowocowa³a wzmo¿onym rozwojem ruchu tu-
rystycznego i wzrostem trudnoœci w obs³udze logistycznej grup
wycieczkowych. Procesy dotychczas przewidywalne w wa-
runkach kontrolowanych i stabilnych przez kierowników
wycieczek, w obliczu „t³oku” na nieprzygotowanych trasach,
stawa³y siê nieprzewidywalne w warunkach burzliwych. Jak
wykazuj¹ analogie, w sytuacjach warunków zmiennych, dla
realizacji zadañ zatrudniano pilotów np. portowych, drogo-
wych, rzecznych czy te¿ lotniczych odznaczaj¹cych siê spe-
cyficznymi zdolnoœciami, gwarantuj¹cymi przeprowadzenie
przez trudne i niebezpieczne miejsca, w sytuacjach trudnych
i zmiennych. Szkolenie tych profesji tak¿e nastrêcza³o powa¿-
ne trudnoœci.

Kszta³towanie siê zawodu pilota wycieczek odznacza³o
siê z³o¿onym, trudnym i d³ugotrwa³ym procesem. Profesja ta
formu³owa³a siê na przestrzeni blisko piêædziesiêciu lat.
Pierwotnie przedsiêbiorstwo o charakterze miêdzynarodowym
kszta³ci³o pilotów, nastêpnie przy zwiêkszaj¹cym siê ruchu tu-
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rystów powsta³a odrêbna jednostka kszta³c¹ca przy PTE. 
Istotne zmiany zasz³y w zakresie kryteriów kwalifikacji

- naboru kandydatów na pilotów wycieczek. W latach 1938 -
1957 w³aœciwie kszta³ceniem byli objêci wy³¹cznie pracow-
nicy biur podró¿y. Z uwagi na ograniczone mo¿liwoœci cza-
sowe i zwiêkszaj¹cy siê ruch turystyczny, w roku 1958 zapa-
d³a decyzja o naborze kandydatów „zewnêtrznych”, wywodz¹cych
siê spoza krêgu etatowych pracowników biur. Znajomoœæ jê-
zyków obcych sta³a siê osnow¹ wobec kandydatów na szko-
lenie. Rok doœwiadczeñ zaowocowa³ przyjêciem poszerzonych
kryteriów wobec adeptów. W 1960 r. g³ówny nacisk po³o¿o-
no na szkolenie kadry spoza biura podró¿y. W tym celu zmo-
dyfikowano kryteria doboru. Zapisano je nastêpuj¹co: ukoñ-
czone 21 lat, wykszta³cenie œrednie/wy¿sze, w³aœciwa postawa
moralno - polityczna, zadowalaj¹ca sprawnoœæ fizyczna
gwarantuj¹ca pokonanie trudów wycieczki, odpowiednia
prezencja, umiejêtnoœæ kierowania grup¹. Powy¿sze rozwi¹-
zanie mo¿na nazwaæ doborem poprzez przekaz doœwiadcze-
nia w warunkach realnego procesu lub te¿ doborem poprzez
przyk³ad w³asny,  a nawet „terminowanie”.

W roku 1961 szkoleniem objêto tylko kandydatów spoza
biur podró¿y. W 1962r. wprowadzono ponownie zmiany kry-
teriów doboru, które przetrwa³y dwa lata. Dotyczy³y one ju¿
zdobytych kwalifikacji przed przyst¹pieniem do szkolenia
i okreœli³y: wysoki poziom wiedzy ogólnej, wysoki poziom
kultury osobistej, odpowiednia prezencja, znajomoœæ j. obcych
pozwalaj¹ca na swobodne i poprawne prowadzenie rozmów.
W roku 1964 dokonano kolejnych zmian. Uprawnienia
otrzymywa³y osoby, które ukoñczy³y 18 lat, zda³y wymaga-
ne egzaminy, odby³y obowi¹zuj¹c¹ praktykê, czyli /obs³uga
min. 2 wycieczek przyjazdowych i 1 wyjazdowej/. W 1973 r.
wstêpna kwalifikacja przystêpuj¹cych do szkolenia odbywa-
³a siê w biurach turystycznych. Sprecyzowano wymogi: ukoñ-
czone 20 lat, ale nieprzekroczone 55, /przy czym, kandydaci
wspó³pracuj¹cy z Almaturem i Juventurem mogli mieæ ukoñ-
czone 18 lat/. Pierwszy raz okreœlono ograniczenie wieku,
zapewne wnioskuj¹c, ¿e minimalny œwiadczy³ o odpowiedzial-
noœci,    a maksymalny /55 rok ¿ycia/, dotyczy³ stanu zdro-
wia kandydata lub mo¿liwoœci psychofizycznych przekwali-

fikowania siê. Wymagano wykszta³cenia wy¿szego/œrednie-
go, znajomoœci jednego jêzyka obcego, dobrego stanu zdro-
wia, wykazania siê odpowiedni¹ sprawnoœci¹ fizyczn¹ i psy-
chiczn¹ (brak wad, u³omnoœci).

Kryteria doboru ulega³y znacznym modyfikacjom. Wyma-
gania uczestników zwiêksza³y siê, a za tym podwy¿szano kry-
teria doboru kandydatów na szkolenie. G³ówna zmiana doty-
czy³a naboru adeptów spoza bran¿y turystycznej, których wiêzi
z ni¹ by³y niejednokrotnie znikome. Dobór „z zewn¹trz” wp³y-
n¹³ na odci¹¿enie pracowników etatowych. Sprecyzowanie
ograniczeñ wieku, wykszta³cenia i znajomoœci jêzyków ob-
cych znacznie podnios³o poziom wyznaczonych na szkolenie
osób, ich przydatnoœci do zawodu, a zatem i podniesienie ja-
koœci wykonywanej pracy.

Czasookres szkolenia na przestrzeni lat ulega³ diametral-
nym przeobra¿eniom. Do roku 1937 trudno sprecyzowaæ
czas kursu. Pierwsza wzmianka w roku 1938 wyjaœni³a,
¿e pilotów szkolono w trakcie cyklu 7-dniowego. Z materia-
³ów Ÿród³owych wynika, ¿e w latach 1957 - 1959 szkolenie
trwa³o 4 dni. Nabór osób spoza biur podró¿y wyd³u¿y³ kurs
o jeden dzieñ - w latach 1960-1963 szkolenie trwa³o 5 dni.
W 1964 nauczanie, w porozumieniu z Orbisem, przejê³o
PTE, co znacznie wyd³u¿y³o cykl kursu - pierwszy podzielo-
no na dwa etapy. Etap nr 1 - XI.1964r. - VI.1965r. + etap
nr 2 - XI.1965r. - VI.1966r. Cykl pracy studium uregulowa-
no po w/w kursie. Od roku 1967, po lata siedemdziesi¹te,
czasookres kszta³cenia zamyka³ siê w jednym roku kalenda-
rzowym. £¹czna iloœæ godzin trudna jest do ustalenia. Lata
siedemdziesi¹te sta³y siê rocznym cyklem kszta³cenia zaocz-
nego5.

Szeroka rozbie¿noœæ w czasie kszta³cenia by³a efektyw-
nym zjawiskiem. Od kilkudniowego, szkolenia wyd³u¿ono
do cyklu rocznego. Zwi¹zek miêdzy doborem kandydatów
i czasookresem kursu by³ œcis³y i adekwatny do zachodz¹-
cych zmian. Regulacja czasu nauczania mia³a stanowiæ me-
ritum w ukszta³towaniu pilota na wysokim poziomie.

Tematyka prowadzonych zajêæ ulega³a ci¹g³ym mody-
fikacjom. Do roku 1938 trudno sprecyzowaæ problematykê
szkolenia. Bli¿sze informacje o treœciach pojawi³y siê w 1957r.
Tematyka dotyczy³a organizacji, techniki obs³ugi wycieczek
w oparciu o nabyte doœwiadczenia. W rok póŸniej wprowa-
dzono tematykê spo³eczno - polityczn¹, geografiê Europy, roz-
liczenia finansowo - dewizowe. Rozszerzenie treœci dykto-
wane by³o naborem kandydatów „z zewn¹trz”. W roku 1959
zwiêkszono zakres metodyki prowadzenia grup. Czêsto wy-
stêpuj¹ce trudnoœci i ich przezwyciê¿anie znalaz³y odbicie
w treœciach kszta³cenia. W latach 1959 - 1960 treœci uzupe³-
niano tematyk¹ paszportowo - dewizow¹ oraz technik¹ i spo-
sobami prowadzenia wycieczek. W roku 1962 zaproponowa-
no program, który po czêœci zbli¿ony by³ do obowi¹zuj¹cego
aktualnie. Cykl szkolenia podzielono na dwa etapy: I - trzy
bloki zagadnieñ teoretycznych, II - czêœæ praktyczna. G³ów-
ne zagadnienia dotyczy³y geografii turystycznej Polski,
informacji o najwa¿niejszych szlakach turystycznych, a tak-
¿e o znajduj¹cych siê na nich zabytkach kulturowych i histo-
rycznych. Kolejnymi blokami by³y: rola, zadania i postawa
kierowania wycieczki, metodyka kierowania grup¹, przygo-
towanie, organizacja, realizacja wycieczki turystycznej.
Trzeci blok obejmowa³ wiadomoœci spo³eczno - polityczne,
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Ryc.  1.  Zaleznoœæ  liczby  pilotów  w  stosunku  do  liczby  turystów 
w latach 1957 - 1964.

Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie Skrudlik C., 1977, Zadania
i zakres czynnoœci pilota, a wiadomoœci, umiejêtnoœci i zestaw cech psychofi-
zycznych, niezbêdnych do wykonywania tej funkcji - I etap.
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podstawowe przepisy paszportowe, celne i dewizowe. Wdro-
¿ono II etap szkolenia - praktykê u boku doœwiadczonego
kierownika wycieczki.   W roku 1963 pierwszy raz podano
konstytutywne przyk³ady przezwyciê¿ania nieprzewidzianych
trudnoœci organizacyjnych. Program, oparty o metodê prób
i b³êdów stanowi³ rudyment szkoleñ lat kolejnych.

Lata siedemdziesi¹te obfitowa³y w zwiêkszon¹ iloœæ oraz
ró¿norodnoœæ form turystyki, od wycieczek krajoznawczych,
poprzez okolicznoœciowe (wczasy œwi¹teczne, Dzieñ Kobiet
itp.), specjalistyczne, lecznicze i wypoczynkowe. Zwiêksza-
j¹ca siê iloœæ   i rozbudowany wachlarz imprez zmusza³ pilo-
tów do elastycznego dzia³ania w trakcie diametralnie ró¿-
nych potrzeb turystów. Brak odpowiedniego przygotowania
teoretycznego jak i praktycznego, zmiennoœæ rodzajów imprez
w krótkim czasie, skutkowa³y obni¿eniem jakoœci pracy pi-
lota. Szkolnictwo wy¿sze zainteresowa³o siê programami
i przygotowaniem kadr do bezpoœredniej obs³ugi turystów.
W trakcie Sesji Naukowej z 1976 r. zaznaczono, ¿e resort
zajmuje siê tym w sposób eksperymentalny, co ma swoje od-
bicie w jakoœci œwiadczonych us³ug. Wy³oniono kwestie,
i¿ „istnieje powszechna akceptacja tezy, ¿e jakoœæ kadr jest
w¹skim gard³em na drodze do wy¿szej jakoœci kadr dzia³añ
i efektów turystyki w Polsce i ¿e teza ta dotyczy wszystkich
grup zawodowych zatrudnionych w turystyce i obs³uguj¹-
cych rosn¹ce rzesze turystów w sposób bezpoœredni lub po-
œredni”6.

Autopsja powodowa³a modyfikacjê treœci poszczególnych
bloków. Szczególnie istotn¹ sta³a siê tematyka sytuacji trud-
nych i niepewnych, czêsto spotykanych w specyfice tego za-
wodu. Wa¿n¹ decyzj¹ by³o wprowadzenie praktycznej czêœci
kszta³cenia, która pozwoli³a przeœledziæ umiejêtnoœci nabyte
w trakcie szkolenia i wyeliminowaæ b³êdy.

Forma egzaminu w³aœciwie do koñca lat piêædziesi¹tych
dok³adnie nie zosta³a okreœlona. W roku 1958 wy³oniono ko-
misjê weryfikuj¹c¹ osoby pe³ni¹ce dot¹d funkcjê pilota
i kandydatów na pilotów. Pierwszy raz zastosowano prakty-
kê       u boku doœwiadczonego praktyka, trwaj¹c¹ 2 tygodnie
w roku 1961. W roku 1973 zmieniono formê egzaminu. Po-
lega³ na odbyciu przeszkolenia, a nastêpnie na przyst¹pieniu
do egzaminu, lub zgodzie na przyst¹pienie do egzaminu eks-
ternistycznego wraz z odbyciem praktyki, tzn. obs³ugi 2 wy-
cieczek przyje¿d¿aj¹cych do Polski. 

Egzamin zdany przed Komisj¹ pañstwow¹ powo³an¹
z  GKKFiT, Orbisu i PTE stanowi³ podstawê do otrzymania
uprawnieñ pilota wycieczek. 

Forma egzaminu ulega³a modyfikacji. Analogicznie do
zmian programowych rozszerzono treœci egzaminu. Czêœæ prak-
tyczna stanowi³a integralny element g³ównego ogniwa teore-
tycznego. Powo³anie do ¿ycia Komisji Egzaminacyjnej mia-
³o charakter krajowy. 

Dane dotycz¹ce iloœci przeszkolonych osób nie by³y spre-
cyzowane do roku 1957. W³aœciwie, w roku 1958 wyraŸnie
zanotowano przeszkolonych 87 osób spoza biura. Wraz ze
wzrostem zainteresowania wycieczkami, w latach kolejnych
równoczeœnie ros³o zainteresowanie nowym zawodem. Iloœæ
kszta³conych pilotów nie by³a wspó³mierna z rosn¹c¹ rzesz¹
turystów. Zauwa¿alny sta³ siê wzrost przygotowanych do za-
wodu pilota wycieczek w roku 1959. Kolejne lata kszta³to-
wa³y siê podobnie. Rok 1964 stanowi³ prze³om w liczbie przy-

gotowuj¹cych siê do pe³nienia funkcji pilota.
Ponad 300 osób kszta³cono w trakcie 5 edycji kursów,

a Orbis skierowa³ ponad 600 pilotów do Studium utworzonym
przy PTE. Po dwóch latach dzia³ania Komisji zweryfikowa-
no ponad 2500 osób. Dane z roku 1973 œwiadcz¹, i¿ od oko-
³o 7 lat /1967 - 1973/, szkoleniem objêto oko³o 600 - 800
kandydatów rocznie na terenie kraju.

Do chwili utworzenia Studium Pilotów, rocznie kszta³co-
no w granicach stu osób. Powo³anie rocznej szko³y zwi¹zane
by³o z zapotrzebowaniem na profesjonalnie wyszkolonych
pilotów. Po utworzeniu szko³y pilotów zanotowano natych-
miastowy wzrost liczby przygotowanych do profesji.

Przy zachodz¹cych zmianach tematycznych dokszta³ca-
nie pilotów na przestrzeni lat nie by³o siln¹ stron¹ organiza-
torów szkoleñ. Od chwili ukoñczenia kursu nie proponowa-
no pilotom cyklicznego dokszta³cania, co w efekcie tworzy³o
bariery w pokonywaniu przemian cywilizacyjnych w zmienia-
j¹cym siê œwiecie i rozumieniu potrzeb turystów. Tworzenie
stowarzyszeñ mo¿liwe by³o w oparciu o ustawê z roku
19327, jednak dopiero rok 1962 zmieni³ sytuacjê wi¹¿¹c¹ siê
z dokszta³caniem pilotów. Do ¿ycia zosta³y powo³ane Kluby
Pilota. Zadaniem ich by³o dokszta³canie, organizowanie spo-
tkañ informacyjnych i dyskusyjnych na wa¿ne, interesuj¹ce
t¹ grupê zawodow¹ tematy. Szczególnie wa¿ne by³o dosko-
nalenie umiejêtnoœci pilotów czasowo, okresowo wspó³pracu-
j¹cych  z grupami turystów, co w efekcie doprowadzi³o w ro-
ku 1964 do zorganizowania dodatkowego kursu dokszta³caj¹cego
pilotom dorywczo wspó³pracuj¹cym z Orbisem. 

Nie istnia³a ci¹g³oœæ kszta³cenia od chwili ukoñczenia szko-
lenia, nie istnia³a te¿ placówka zrzeszaj¹ca omawian¹ grupê
zawodow¹. Kluby Pilotów powsta³y w póŸniejszym okresie.
Celem takiego stowarzyszenia by³o przekazywanie najnow-
szych informacji, dokszta³canie i wymiana doœwiadczeniami. 

Podzia³ na kategorie. Podzia³ na kategorie, klasy obo-
wi¹zywa³ w zawodzie przewodnika turystycznego. Zapewne
tak¿e kieruj¹c siê tymi doœwiadczeniami, jak i jakoœci¹ wy-
konywanej pracy pilotów podjêto decyzjê o wyodrêbnieniu pi-
lotów o najwy¿szych kwalifikacjach zawodowych, poprzez
uœrednione, a¿ po najni¿sze. Przy czym, kwalifikacje zapisy-
wano w legitymacjach. Podzia³ taki wi¹za³ siê nie tylko z wiêk-
szym zakresem wiedzy, podwy¿szon¹ trudnoœci¹ powierzo-
nych zadañ przez organizatora, ale ci¹gn¹³ tak¿e za sob¹ korzyœci
finansowe. 
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Ryc. 2. Iloœæ przeszkolonych pilotów w latach 1958-1973.

Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie Skrudlik C., 1977, Zadania i za-
kres czynnoœci pilota, a wiadomoœci, umiejêtnoœci i zestaw cech psychofizycz-
nych, niezbêdnych do wykonywania tej funkcji - I etap.
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Do roku 1957 nie istnia³y podzia³y na kategorie, natomi-
ast w 1958 roku pierwszy raz pojawi³ siê podzia³ na: I, IIA,
IIB i III; po czym w 1961 kategorie zminimalizowano do trzech,
które to zmodyfikowano w 1964 roku.

Pocz¹tek lat siedemdziesi¹tych wniós³ ponowne zmiany.
Wzmo¿ony ruch turystów, zwiêkszaj¹ca siê ró¿norodnoœæ form
turystyki, podwy¿szone oczekiwania turystów w okreœlo-
nych przedzia³ach wiekowych odzwierciedlone zosta³y
w kolejnych podzia³ach ustawowych w roku 1973 na grupy
i kategorie pilotów. Pierwsz¹ z grup byli piloci wycieczek m³o-
dzie¿owych /organizowanych przez Almatur i Juventur/, na-
tomiast drug¹ - piloci wycieczek zagranicznych podzieleni we-
d³ug nastêpuj¹cych, w kolejnoœci od najni¿szych do najwy¿szych
/IV,III,II,I/ kategorii, które przyznawa³a G³ówna Komisja
Egzaminacyjna na podstawie odrêbnoœci systemów szkole-
nia /Almatur, Juventur/: grupa - uprawnienia pilota m³odzie-
¿owego - wnioski przedk³adane przez biura zagranicznej tu-
rystyki m³odzie¿y.

Kategorie:

IV - œwiadectwo ukoñczenia Studium dla pilotów i odbyta
praktyka.

III - 50 dni przepracowanych przy obs³udze wycieczek za-
granicznych od chwili uzyskania IV kategorii w okresie
nie d³u¿szym ni¿ 3 lata, uzyskanie jednej specjalizacji

i z³o¿enie egzaminu przed komisj¹ biura podró¿y,
II - przepracowanie 100 dni przy obs³udze wycieczek za-

granicznych od chwili uzyskania kategorii III, w okresie
nie d³u¿szym ni¿ 5 lat, uzyskanie dwóch specjalizacji
i z³o¿enie egzaminu przed komisj¹ biura podró¿y,

I - znajomoœæ 2 jêzyków obcych, przepracowanie 150 dni
przy obs³udze wycieczek zagranicznych od chwili uzyska-
nia II kategorii, w okresie nie d³u¿szym ni¿ 5 lat oraz
z³o¿enie egzaminu przed G³ówn¹ Komisj¹ Egzaminacyj-
n¹.

Istotn¹ zaistnia³¹ zmian¹ sta³ siê podzia³ na odpowiednie
kategorie ca³ego szeregu przeszkolonych pilotów, który nast¹-
pi³ dopiero pod koniec lat piêædziesi¹tych. Celem gradacji
by³o wyodrêbnienie pilotów, których kompetencje stawiano
na najwy¿szym poziomie. Na przestrzeni lat kszta³towa³ siê
tak¿e podzia³ na grupy i kategorie,   co okreœla³o wiedzê i prak-
tykê w zawodzie. Uzyskanie wy¿szej kategorii wymaga³o od
pilota lat praktyki, znajomoœci jêzyków obcych i podwy¿sze-
nia wiedzy z ró¿nych dziedzin. Dziêki takim uwarunkowa-
niom, organizatorzy mieli u³atwion¹ pracê. Dobór pilota do
grupy turystycznej sta³ siê ³atwiejszy.

Iloœæ osób z wyodrêbnionymi kategoriami trudno okre-
œliæ w poszczególnych latach, ale kategorie wyodrêbnione
iloœciowo w roku 1960 wyraŸnie okreœla³y jakoœæ œwiadczo-
nych us³ug (rycina 3). W dwa lata póŸniej mo¿na uznaæ,
¿e sytuacja nie uleg³a poprawie bior¹c pod uwagê zapotrze-
bowanie na pilotów i wzrastaj¹c¹ liczbê turystów.

Na przyk³adzie dwóch lat mo¿na konstatowaæ, ¿e zainte-
resowanie zawodem wzrasta³o, przy czym porównuj¹c od naj-
wy¿szych do najni¿szych kategorii - podnoszenie kwalifika-
cji pozostawa³o na tym samym poziomie, a nawet mala³o.
W kolejnych latach liczba osób z okreœlonymi kategoriami
trudna by³a do ustalenia.

Akty prawne. Turystyka w okresie przedwojennym, jak
i powojennym pozostawa³a pod opiek¹ Rady Turystycznej przy
Ministerstwie Komunikacji. W powy¿szym okresie nie ist-
nia³y przepisy reguluj¹ce dzia³alnoœæ kierowników wycieczek.
Normalizowanie przepisów uœciœlaj¹cych zawód pilota mia-
³o miejsce dopiero w roku 1960. Utworzenie Komitetu Kul-
tury Fizycznej i Turystyki8 znormalizowa³o przepisy prawne
dotycz¹ce pilota¿u i przewodnictwa. Zarz¹dzenie9 dotycz¹ce
obowi¹zku anga¿owania pilota do wycieczek krajowych po-
jawi³o siê w roku 1960. Dlatego zapewne wzros³o zapotrze-
bowanie na kszta³cenie w/w kadry. Rok póŸniej wydano ko-
lejne zarz¹dzenie10 dotycz¹ce obowi¹zku anga¿owania pilota
do wycieczek zagranicznych przybywaj¹cych na teren Pol-
ski. Natomiast rok 1962 wprowadzi³ zarz¹dzenie11 GKKFiT,
w którym okreœlono wymagania stawiane pilotom. Zadania
skierowano na zapewnienie uczestnikom wszystkich przewi-
dzianych programowo us³ug, prócz przewodnickich. W ra-
mach prac badawczych przedstawiono okreœlone kwalifika-
cje do zawodu, gdzie po raz pierwszy u¿yto s³owa kompetencja
pilota12. Zgodnie z tym zarz¹dzeniem przeprowadzono wery-
fikacjê uprawnieñ nabytych inn¹ drog¹ i po³¹czono je z przy-
dzia³em kategorii, które da³y mo¿liwoœæ organizatorom do-
pasowania i doboru kompetencji pilotów do poszczególnych
grup turystów. Tylko osoby, których kwalifikacje zosta³y zwe-
ryfikowane mog³y prowadziæ wycieczkê. Uregulowany tryb
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Ryc. 3. Procentowa iloœæ pilotów w Polsce z kategoriami I, II i III w roku
1960.

III kategoria
216 osób
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I kategoria
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Ryc. 4. Procentowa iloœæ pilotów w Polsce z kategoriami I, II i III
w roku 1962.
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Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie Skrudlik C., 1977, Zadania i zakres
czynnoœci pilota, a wiadomoœci, umiejêtnoœci i zestaw cech psychofizycznych,
niezbêdnych do wykonywania tej funkcji - I etap.
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szkolenia okreœli³ zadania kierownika    wycieczek krajowych.
Rok 1964 przyniós³ kolejne zmiany. Obowi¹zuj¹ce przepisy
uzupe³niono zarz¹dzeniem wydanym przez GKKFiT /doty-
cz¹cym utrzymania dotychczasowych uprawnieñ, które uza-
le¿nione by³y od uzupe³nienia kwalifikacji/. 

W trzy lata po utworzeniu Studium Pilotów przy PTE za-
stosowano unormowania prawne13 dotycz¹ce nabywania upraw-
nieñ pañstwowych po przed³o¿eniu œwiadectwa ukoñczenia
Studium Ekonomiczno - Organizacyjnego. Okreœlono okres
wa¿noœci legitymacji pilota. Od tego czasu wa¿noœæ legityma-
cji wynosi³a dwa lata. Przed³u¿enie uprawnieñ nastêpowa³o
na podstawie wniosku biura turystycznego, w którym udzie-
la³ siê pilot. Natomiast w roku 1973 ukaza³o siê zarz¹dze-
nie14 stanowi¹ce uœciœlenie przepisów wydanych wczeœniej
i ustanowienie regulaminu pracy pilota bêd¹cego za³¹cznikiem
do w/w zarz¹dzenia. 

Kszta³towanie siê zawodu pilota wycieczek odznacza³o
siê z³o¿onym, trudnym i d³ugotrwa³ym procesem. Profesja ta
formu³owa³a siê na przestrzeni blisko piêædziesiêciu lat.
Pierwotnie Orbis by³ jedyn¹ jednostk¹ kszta³c¹c¹ pilotów. Przy
zwiêkszaj¹cym siê ruchu turystów powsta³a odrêbna jednost-
ka kszta³c¹ca osoby nowo powsta³ej profesji. Kompetencje na-
uczania zosta³y przejête przez Studium Pilotów w latach szeœæ-
dziesi¹tych XX w. 

Kryteria doboru, przydatnoœci do pe³nienia funkcji pilota
ulega³y znacznym modyfikacjom. Wymagania uczestników
zwiêksza³y siê, a za tym podwy¿szano kryteria doboru kan-
dydatów na szkolenie. G³ówna zmiana dotyczy³a naboru uczest-
ników spoza bran¿y turystycznej, których zwi¹zki z turysty-
k¹ by³y niejednokrotnie znikome. Decyzja dotycz¹ca doboru
kandydatów „z zewn¹trz” spowodowana by³a odci¹¿eniem
pracowników etatowych i narastaj¹cym ruchem grup turystycz-
nych.

Tematyka w pocz¹tkowym okresie kszta³cenia pilotów nie
by³a sprecyzowana. Poprzez doœwiadczenia turystów, jak
i pilotów zakres tematyczny kszta³cenia rozszerza³ siê. Suk-
cesywnie dodawane by³y do bloków tematycznych zagadnie-

nia mog¹ce s³u¿yæ w póŸniejszej praktyce. Po latach do-
œwiadczeñ istotna sta³a siê tematyka sytuacji trudnych
i skomplikowanych w specyfice zawodu. Wprowadzenie prak-
tycznej czêœci kszta³cenia, pozwoli³o sprawdziæ umiejêtnoœci
nabyte w trakcie szkolenia i wyeliminowaæ niezrozumia³e
dot¹d tematy. Zauwa¿ono szerok¹ rozbie¿noœæ w czasie kszta³-
cenia, pocz¹wszy od kilkudniowych szkoleñ przechodzono do
cyklu rocznego.

Forma egzaminu ulega³a przeobra¿eniom. Czêœæ praktycz-
na stanowi³a integralny element g³ównej czêœci teoretycznej.
Powo³anie do ¿ycia Komisji Egzaminacyjnej mia³o charakter
krajowy. Trudno dziœ dok³adnie okreœliæ iloœæ osób, które zg³o-
si³y akces podejœcia do egzaminui tych, które zda³y egzamin.
Do chwili utworzenia Studium Pilotów, rocznie kszta³cono
w granicach stu osób. Powo³anie rocznej szko³y zwi¹zane
by³o z zapotrzebowaniem na profesjonalnie wyszkolonych
pilotów. Okres ten spowodowa³ zwiêkszenie zainteresowania
zawodem.  Z badañ wynika, ¿e po utworzeniu szko³y kszta³-
ci³o siê oko³o 600 - 800 pilotów rocznie.

Doskonalenie umiejêtnoœci stanowi³o lukê a nauczaniu.
Nie istnia³a ci¹g³oœæ kszta³cenia od chwili ukoñczenia szko-
lenia. Stowarzyszenia mo¿na by³o powo³ywaæ przed wojn¹,
ale nie istnia³a placówka zrzeszaj¹ca pilotów wycieczek.
Kluby Pilotów, powsta³y dopiero w póŸniejszym okresie.
Celem ich by³o przekazywanie najnowszych informacji od-
nosz¹cych siê do wykonywania funkcji pilota, dokszta³canie
i wymiana doœwiadczeniami. 

Istotn¹ zaistnia³¹ zmian¹ by³ podzia³ na odpowiednie ka-
tegorie ca³ego szeregu przeszkolonych pilotów. Nast¹pi³ on
pod koniec lat piêædziesi¹tych. Celem gradacji by³o wyod-
rêbnienie pilotów, których kompetencje stawiano na najwy¿-
szym poziomie. Na przestrzeni lat kszta³towa³ siê podzia³ na
grupy i kategorie,  co sprecyzowa³o wiedzê i praktykê w za-
wodzie. Uzyskanie wy¿szej kategorii wymaga³o od pilota lat
pracy, znajomoœci j. obcych i podwy¿szenia wiedzy z ró¿-
nych dziedzin. Dobór pilota do grupy turystycznej sta³ siê
prostszy. Na podstawie zebranego materia³u mo¿na stwierdz-
iæ, ¿e piloci o najni¿szych kwalifikacjach stanowili wiêkszoœæ,
natomiast najlepiej wykwalifikowani byli przedstawicielami
grupy nielicznej.

Akty prawne ukaza³y siê dopiero w latach szeœædziesi¹-
tych. Regulowa³y one kwestie pierwotnie stymulowane kon-
wencjonalnie. Obligowa³y organizatora do anga¿owania pi-
lota w trakcie wycieczek krajowych i zagranicznych, grupie
powy¿ej dziesiêciu osób, objêtej wspólnym programem. Okre-
œla³y zadania pilotów, wyznacza³y regulamin, regulowa³y
prekluzjê uprawnieñ pilota. Wydawane rozporz¹dzenia narzu-
ci³y okreœlone kompetencje pilotom i wprowadzi³y porz¹dek
profesjonalizacji zawodu. 

Przypisy

1. Por. profesjonalizacja kadr kierowniczych Encyk-
lopedia organizacji i zarz¹dzania (1981) PWE s. 392

2. Polskie Biuro Podró¿y „Orbis” /powsta³o w roku
1923 jako spó³ka prywatna/, od 1934r. po przejêciu przez bank
PKO przekszta³cono je w przedsiêbiorstwo pañstwowe 

3. Skrudlik C., Zadania i zakres czynnoœci pilota,
a wiadomoœci, umiejêtnoœci i zestaw cech psychofizycznych,
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Ryc. 5. Akty prawne normalizuj¹ce profesjonalizacjê zawodu w poszczegól-
nych latach.

Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie Skrudlik C., 1977, Zadania i za-
kres czynnoœci pilota, a wiadomoœci, umiejêtnoœci i zestaw cech psychofizycz-
nych, niezbêdnych do wykonywania tej funkcji - I etap.]
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niezbêdnych do wykonywania tej funkcji - I etap badañ. Re-
sortowy problem nr 111, temat 02-03-05, wykonawca poszczegól-
nych zadañ badawczych dr Skrudlik Czes³awa, kierownik
zespo³u tematycznego doc.dr Pauzewicz Krystyna, kierown-
ik zespo³u problemowego doc.dr Pauzewicz Krystyna, Insty-
tut Turystyki, Warszawa, 9.XI.77r s. 8, 1977.

4. w ramach podnoszenia kwalifikacji z jêzyków ob-
cych i zdawania egzaminów powo³ano Pañstwow¹ Komisjê
Egzaminacyjn¹ ZG PTTK i Zarz¹d „Orbis-u” w Warszawie
w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym,
Ÿród³o - Dudziñski Jan Roman, 1986, Monografia ko³a prze-
wodników PTTK w Bia³ymstoku, rozdzia³ IV, pkt 3c/ Kadra
przewodnicka - podnoszenie kwalifikacji poprzez uzyskiwanie
uprawnieñ w jêzykach obcych, (tabela nr 7, lata uzyskania
uprawnieñ z jêzyków obcych - do roku 1978), praca magis-
terska, UW Wydzia³ Pedagogiki w Bia³ymstoku, s. 78 - 80

5. J.I. - Oprócz materia³ów Ÿród³owych /pracy badaw-
czej zleconej przez Instytut Turystyki/, potwierdza w/w czasookresy
kszta³cenia pilotów pracownik Orbisu w latach 1974-1997,
obecnie wspó³w³aœciciel prywatnego biura podró¿y - I.J. - roz-
mowa przeprowadzona przez autora w dniu 9 grudnia 2005r. 

6. Materia³y z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej, 18-
19.12.1976 Poznañ, Rola i zadania studenckiego ruchu turysty-
cznego w rozwoju turystyki i wypoczynku w Polsce, wydaw-
ca Biuro Podró¿y i Turystyki Socjalistycznego Zwi¹zku
Studentów Polskich "Almatur", Warszawa 1977, s. 138

7. Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
27.X.1932r. w sprawie tworzenia stowarzyszeñ w Polsce
(Dz. U. Nr 94 poz. 808)

8. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 17.II.1960r.
(Dz. U. Nr 10, poz., 65) oraz (Dz. U. Nr 38 poz. 224) w spraw-
ie szczegó³owego dzia³ania GKKFiT

9. Zarz¹dzenie nr 46 z dnia 4.VII.1960r. - Dz.U. nr 8 poz. 28 
10. Zarz¹dzenie nr 82 z dnia 29.IV.1961r. - Dz.U. nr 3 poz. 24
11. Zarz¹dzenie nr 149 a dnia 8.VIII.1962 r. - Dz.U. nr 9 poz. 45
12. Skrudlik C., 1977, Zadania i zakres czynnoœci pi-

lota, a wiadomoœci, umiejêtnoœci i zestaw cech psychofizy-
cznych, niezbêdnych do wykonywania tej funkcji - I etap.
Resortowy problem nr 111, temat 02-03-05, wykonawca
poszczególnych zadañ badawczych dr Skrudlik Czes³awa,
kierownik zespo³u tematycznego doc.dr Pauzewicz Krysty-
na, kierownik zespo³u problemowego doc.dr Pauzewicz Krysty-
na, Instytut Turystyki w Warszawie, Warszawa, 9.XI.77r.

13. Zarz¹dzenie nr 13 Przewodnicz¹cego GKKFiT
z 26.I.1967r. /Dz.U. nr 2 poz.12/

14. Zarz¹dzenie nr 22 Przewodnicz¹cego GKKFiT
z dnia 17.IV.1973r. /Dz.U.nr 5, poz.24

Piśmiennictwo

1. Dudziñski J.R., Monografia ko³a przewodników
PTTK  w Bia³ymstoku, rozdzia³ IV, pkt 3c/ Kadra przewod-
nicka - podnoszenie kwalifikacji poprzez uzyskiwanie
uprawnieñ w jêzykach obcych, praca magisterska, UW Wy-
dzia³ Pedagogiki w Bia³ymstoku, 1986.

2. Encyklopedia organizacji i zarz¹dzania, PWE, Warsza-
wa, 1981.

3. Rola i zadania studenckiego ruchu turystycznego
w rozwoju turystyki i wypoczynku w Polsce, 18-19.12.1976,

Poznañ, Materia³y z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej, BPiTSZSP
„Almatur”, Warszawa, 1977.

4. Skrudlik C., Zadania i zakres czynnoœci pilota,
a wiadomoœci, umiejêtnoœci i zestaw cech psychofizycznych,
niezbêdnych do wykonywania tej funkcji - I etap. Resortowy
problem nr 111, temat 02-03-05, wykonawca poszczegól-
nych zadañ badawczych dr Skrudlik Czes³awa, kierownik
zespo³u tematycznego doc.dr Pauzewicz Krystyna, kierow-
nik zespo³u problemowego doc.dr Pauzewicz Krystyna, Insty-
tut Turystyki, Warszawa, 1977.

Materiały źródłowe:

1. Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
27.X.1932r. w sprawie tworzenia stowarzyszeñ w Polsce (Dz. U. Nr
94 poz. 808)

2. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 17.II.1960r. (Dz.
U. Nr 10, poz., 65) oraz (Dz. U. Nr 38 poz. 224) w sprawie szczegó-
³owego dzia³ania GKKFiT

3. Zarz¹dzenie  nr 46 z dnia 4.VII.1960r. - Dz.U. nr 8 poz. 28 
4. Zarz¹dzenie nr 82 z dnia 29.IV.1961r. - Dz.U. nr 3 poz. 24
5. Zarz¹dzenie nr 149 a dnia 8.VIII.1962 r. - Dz.U. nr 9 poz. 45
6. Zarz¹dzenie nr 13 Przewodnicz¹cego GKKFiTz 26.I.1967r.

/Dz.U. nr 2 poz.12/
7. Zarz¹dzenie nr 22 Przewodnicz¹cego GKKFiT z dnia

17.IV.1973r. /Dz.U.nr 5, poz.24/ 
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