SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KRAJOWEGO SAMORZĄDU PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK
za okres od 20 marca 2010 r. do 22 marca 2014 r.
W dniach 19 – 21 marca 2010 r. w Ustroniu Jaszowcu odbyła się X Krajowa Narada Aktywu
Przewodnickiego. Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK na swoim pierwszym
posiedzeniu ukonstytuował się w następujący sposób:
1. Stanisław Kawęcki
Cieszyn
przewodniczący
2. Barbara Kopydłowska
Wrocław
wiceprzewodnicząca
3. Anna Bogucka
Białystok
wiceprzewodnicząca
4. Jacek Delert
Warszawa
wiceprzewodniczący
5. Krzysztof Hudzik
Chrzanów
sekretarz
6. Robert Kamioski
Ostrowiec Święt. członek Prezydium ds. finans.
7. Witold Brol
Gliwice
członek Prezydium
8. Wiesław Piprek
Nowy Sącz
wiceprzewodniczący
9. Ryszard Ziernicki
Chorzów
członek Samorządu
10. Witold Haspel
Rzeszów
członek Samorządu
11. Adam Jakubowski
Międzyzdroje
członek Samorządu
12. Joanna Lipioska
Warszawa
członek Samorządu
13. Ewa Samiec
Puławy
członek Prezydium
14. Jolanta Szulc
Grudziądz
członek Samorządu
15. Barbara Ząbczyk-Chmielewska Gdaosk
członek Samorządu
W trakcie kadencji dokonano zmiany na stanowisku sekretarza KSPT. Został nim kol. Robert
Kamioski, a kol. Krzysztof Hudzik pozostał członkiem Prezydium.
Podstawą działao programowo-statutowych i organizacyjnych Krajowego Samorządu
Przewodników Turystycznych PTTK jest Uchwała nr 132/XVI/2006 Zarządu Głównego PTTK z dnia
16.12.2006 roku w sprawie „Zasad działania samorządu przewodników turystycznych PTTK”,
Uchwała nr 47/XVII/09 Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 grudnia 2009 r. w sprawie nowelizacji
„Zasad działania Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK”, Uchwała nr 192/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 stycznia 2011 r. w sprawie nowelizacji „Zasad działania samorządu przewodników turystycznych PTTK”, Uchwała nr 12/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 19
października 2013 r. w sprawie nowelizacji „Zasad działania Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK” oraz Uchwała nr 191/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 stycznia 2011 r. w
sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Komisji Przewodnickiej ZG PTTK. Bezpośredni podział
zadao i obowiązków wśród członków Samorządu dokonał swoim postanowieniem sam Samorząd
na posiedzeniu w dniu 8 maja 2010 r. w Warszawie. Ponadto Samorząd powoływał własne podkomisje do spraw zmian w przepisach prawnych dotyczących przewodnictwa turystycznego na
szczeblu krajowym oraz do spraw opracowania własnych (wewnątrz Towarzystwa) przepisów dotyczących funkcjonowania w PTTK przewodnictwa terenowego i miejskiego
Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych odbył w kadencji 2005 – 2010 ogółem 13
posiedzeo (w tym dwa posiedzenia zostały poszerzone o udział przewodniczących wojewódzkich
struktur przewodnickich). Komisja Przewodnicka w tym samym okresie odbyła 3 posiedzenia, w
tym 1 posiedzenie (nadzwyczajne) Prezydium Komisji Przewodnickiej (tab. 1).
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Tab. 1. Ilośd posiedzeo Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK oraz
Komisji Przewodnickiej ZG PTTK
Data

Miejsce

KSPT

8.05.2010
25.08.2010
28 – 29.01.2011
11.02.2011
20.05.2011
27.08.2011
14 – 15.01.2012
16.06.2012
29.08.2012
19.09.2012
11.11.2012
8.02.2013
23.06.2013
27.08.2013
1.10.2013
7.02.2014
21.03.2014

Warszawa
Karpacz
Warszawa
Białystok
Gdaosk
Wysowa-Zdrój
Szczyrk
Katowice
Mąchocice-Ameliówka
Warszawa
Warszawa
Chorzów
Warszawa
Rzeszów
Warszawa
Olsztyn
Łódź*

+
+
+
+
+
+

Legenda:
KSPT
KP
KPT. + Woj. SP
Prezydium KP
*

KP

Prezydium
KP

KSPT +
Woj. SP

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

– posiedzenie Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK
– posiedzenie Komisji Przewodnickiej ZG PTTK
– posiedzenie Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK z udziałem przewodniczących
wojewódzkich struktur przewodnickich
– posiedzenie Prezydium Komisji Przewodnickiej ZG PTTK
– posiedzenie nadzwyczajne

Posiedzenia KSPT odbywały się w różnych regionach kraju, a ich miejsce dobierane było w
taki sposób, by maksymalnie ograniczyd koszty organizacyjne. Większośd członków KSPT pochodzi
z południa kraju i dlatego posiedzenia odbywały się głównie na południu Polski, a także w miejscowościach, w których organizowane były Ogólnopolskie Górskie Rajdy Przewodników oraz
Ogólnopolskie Fora Przewodnickie. Warto tu zaznaczyd, że prawie 70% przewodników PTTK zgrupowanych jest w kołach i klubach w województwach południowych (dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Tabela 2 ilustruje udział członków Krajowego
Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK w posiedzeniach KSPT i KP ZG PTTK.
W mijającej kadencji w środowisku przewodnickim PTTK bardzo ważnym zadaniem stało
się opracowanie dokumentów: Uchwała nr 194/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29
stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Przewodnickiej ZG PTTK i KSPT PTTK
na lata 2011 – 2014, Uchwała nr 193/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 stycznia 2011 r.
w sprawie Regulaminu Instruktora Przewodnictwa PTTK i ramowego programu szkolenia instruktorów przewodnictwa PTTK, Uchwała nr 192/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 stycznia
2011 r. w sprawie nowelizacji „Zasad działania Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK”
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stanowiących załącznik do Uchwały nr 132/XVI/2006 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 grudnia
2006 r. i Uchwały nr 47/XVII/09 Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 grudnia 2009 r., Uchwała nr
191/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian
w Regulaminie Komisji Przewodnickiej ZG PTTK, Uchwała nr 317/XVII/2012 Zarządu Głównego
PTTK z dnia 25 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia Roku 2013 Rokiem Przewodników Turystycznych, Uchwała nr 362/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 października 2012 r. w
sprawie przyjęcia Harmonogramu działao podejmowanych przez PTTK w ramach Roku Przewodników Turystycznych w 2013 r., Uchwała nr 317/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Przewodników Turystycznych (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałą ZG PTTK nr 374/XVII/2013 z dnia 26 stycznia
2013 r.).

Stanisław
Kawęcki
Barbara
Kopydłowska
Anna
Sierpioska
Jacek
Delert
Robert
Kamioski
Krzysztof
Hudzik
Witold
Brol
Wiesław
Piprek
Ryszard
Ziemnicki
Witold
Haspel
Adam
Jakubowski
Joanna
Lipioska
Ewa
Samiec
Jolanta
Szulc
Barbara
ZąbczykChmielewska

Frekwencja (%)

Olsztyn
07.02.2014 r.

Warszawa (KP)
01.10.2013 r.

Rzeszów
27.08.2013 r.

Warszawa
23.06.2013 r.

Chorzów
08.02.2013 r.

Warszawa
11.11.2012 r.

Warszawa (Prezydium)
19.09.2012 r.

Mąchocice-Ameliówka
29.08.2012 r.

Katowice (KP)
16.06.2012 r.

Szczyrk
14 – 15.01.2012 r.

Wysowa
27.08.2011 r.

Gdaosk
20 .05.2011 r.

Białystok
11.02.2011 r.

Warszawa
28 – 29.01.2011 r.

Karpacz
25.08.2010 r.8

Warszawa
08.05.2010 r.

Tab. 2. Udział członków KSPT w posiedzeniach Samorządu
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Opracowanie na podstawie protokołów w posiedzeo KSPT w kadencji 2010 - 2014
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W mijającej kadencji KSPT pracował nad zmianami w Ustawie o usługach turystycznych
oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeo biorąc czynny udział w pracach zespołu powołanego
przez Ministra Sportu i Turystyki (zmiany ogłoszone w Dz. U. 2010 nr 106 poz. 672 z dnia 29 kwietnia 2010). W następstwie wejścia w życie Ustawy zostało opracowane rozporządzenie Ministra
Sportu i Turystyki w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Również w pracach tego zespołu aktywny dział brali przedstawiciele KSPT wnosząc wiele poprawek do istniejącego stanu prawnego (ogłoszone w Dz. U. 2011 nr 60 poz. 302 z dnia 4 marca 2011 r.).
Przez cały 2012 r. KSPT brał udział w konsultacjach i spotkaniach (w wydawnictwie „AGORA”, w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Urzędach Marszałkowskich w poszczególnych województwach, w Sejmie) dotyczących deregulacji zawodów przewodnickich. Opracowano stanowisko KSPT, które stało się stanowiskiem całego PTTK w sprawie rządowego projektu ustawy o
zmianie niektórych ustaw. Dokument został przesłany m.in. do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ustawa deregulacyjna została uchwalona przez Sejm. Prezydent
podpisał ją w lipcu 2013 r. jako obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013
r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów została ogłoszona w Dz. U.
2013 poz. 829.
W obliczu nieuchronnej deregulacji (Rząd i Sejm praktycznie nie reagowały na nasze przesyłane propozycje i próby rozwiązania spraw dotyczących przewodnictwa terenowego i miejskiego) KSPT rozpoczął prace nad zasadami szkolenia, egzaminowania i nadawania uprawnieo przewodników terenowych i miejskich przez struktury PTTK. Po półrocznym okresie dyskusji na różnych szczeblach struktur przewodnickich, KSPT przedstawił Zarządowi Głównemu propozycje dotyczące szkolenia, zasad egzaminowania oraz certyfikowania i nadawania uprawnieo przewodnickich w strukturach PTTK. W efekcie długotrwałych dyskusji udało się wypracowad dokument pod
nazwą: „Regulamin szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnieo przewodników turystycznych PTTK” wraz z siedmioma załącznikami: Załącznik nr 1 – Ramowy Program Szkolenia kandydatów na przewodników
turystycznych miejskich i terenowych PTTK, Załącznik nr 2 – Zaświadczenie ukooczenia szkolenia
dla kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych, Załącznik nr 3 – Zasady
postępowania egzaminacyjnego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK miejskich i
terenowych, Załącznik nr 4 – Świadectwo zdania egzaminu przez kandydata na przewodnika miejskiego/terenowego, Załącznik nr 5 – Wniosek do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczego za pośrednictwem Zarządu Oddziału PTTK o nadanie uprawnieo przewodnika turystycznego PTTK miejskiego/ terenowego, Załącznik nr 6 – Certyfikat, Załącznik nr 7 –
Legitymacja przewodnicka. Dokumenty te wprowadziła w życie z dniem 1 marca 2014 r. Uchwała
nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i
egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnieo przewodników turystycznych PTTK.
W czwartym kwartale 2013 r. KSPT opiniował projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki dotyczącego przewodników górskich. Odbyły się konsultacje społeczne, w których uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Krajowego. Rozporządzenie jest aktualnie na etapie opracowywania w Ministerstwie i konsultacji związanych z formułowaniem niektórych jego artykułów.
KSPT żywi nadzieję, że przy opracowywaniu ostatecznej wersji Rozporządzenia MSiT w sprawie
przewodników turystycznych górskich zostaną uwzględnione postulaty przewodnictwa PTTK (dotyczące obszaru uprawnieo i klas przewodników sudeckich i beskidzkich) wynikające z wieloletnich doświadczeo oraz dorobku Towarzystwa.
Każdy dokument przedkładany do zatwierdzenia i wprowadzenia w życie przez Zarząd
Główny PTTK wymagał ze strony KSPT dokonywania wielokrotnych poprawek poprzedzonych
4

konsultacjami i wielogodzinnymi dyskusjami. Dokumenty regulujące tryb funkcjonowania Samorządu Przewodnickiego i Komisji Przewodnickiej ukazywały się w następujących terminach:
1. Uchwała nr 114/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK i Krajowego Samorządu
Przewodników Turystycznych PTTK,
2. Uchwała nr 191/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Komisji Przewodnickiej ZG PTTK,
3. Uchwała nr 192/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 stycznia 2011 r. w sprawie
nowelizacji „Zasad działania Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK” stanowiących
załącznik do Uchwały nr 132/XVI/2006 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 grudnia 2006 r. i
Uchwały nr 47/XVII/09 Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 grudnia 2009 r.,
4. Uchwała nr 193/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 stycznia 2011 r. w sprawie
Regulaminu Instruktora Przewodnictwa PTTK i ramowego programu szkolenia instruktorów
przewodnictwa PTTK,
5. Uchwała nr 194/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 29 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK i Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK na lata 2011 – 2014,
6. Uchwała nr 317/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 25 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia roku 2013 rokiem przewodników turystycznych,
7. Uchwała nr 362/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 października 2012 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu działao podejmowanych przez PTTK w ramach roku przewodników turystycznych w 2013 r.,
8. Uchwała nr 374/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 stycznia 2013 r. w sprawie
zmiany Uchwały nr 317/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 25 lutego 2012 r. dotyczącej
ustanowienia roku 2013 rokiem przewodników turystycznych,
9. Uchwała 12/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 19 października 2013 r. w sprawie nowelizacji „Zasad działania Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK” stanowiących załącznik do Uchwały nr 132/XVI/2006 Zarządu Głównego PTTK z 16 grudnia 2006 r.,
10. Uchwała 13/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 19 października 2013 r. w sprawie „Zatwierdzenia terminu obrad i regulaminów wyborczych na XI Krajową Konferencję Przewodników Turystycznych PTTK (KKPT) oraz na Wojewódzkie (Regionalne) Konferencje
Przewodników Turystycznych PTTK,
11. Uchwała nr 40/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 r. w sprawie wydawania przez PTTK potwierdzeo uprawnieo przewodnika turystycznego miejskiego i terenowego,’
12. Uchwała nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i
terenowych oraz nadawania uprawnieo przewodników turystycznych PTTK.
Sprawy przewodnickie, jak już wspomniano wyżej, były wielokrotnie tematem posiedzeo
Zarządu Głównego PTTK. Posiedzenie Zarządu Głównego w dniu 29 stycznia 2011 r. w części poświęcone było spotkaniu z członkami Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK.
Członkowie KSPT przedstawili swoje uwagi i propozycje dotyczące dotychczasowej współpracy, a
także oczekiwania wobec Zarządu Głównego w najbliższej kadencji oraz zaproponowali, by Zarząd
Główny PTTK ustanowił rok 2013 Rokiem Przewodników Turystycznych w PTTK.
Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych proponował (trzykrotnie w 2011 r. wysyłając pisma do Komisji Statutowej), by w nowym Statucie PTTK znalazły się sformułowania doty5

czące roli przewodnictwa, jego struktur oraz uprawnieo. Jako członkowie Towarzystwa oczekiwaliśmy zapisów zgodnych z aktualną sytuacją prawną polskiego przewodnictwa, jednak w Statucie
PTTK niewiele się zmieniło w tym zakresie.
Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK w mijającej kadencji uporządkował
sprawy związane z trybem ustalenia zasad działania, szkolenia, nadawania i przedłużania uprawnieo instruktorom przewodnictwa PTTK. Ogłoszono konkurs, dzięki któremu przyjęto w PTTK nowy wzór odznaki instruktora przewodnictwa. Do marca 2014 r. w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym zweryfikowano 792 uprawnienia instruktorskie. Wykaz wszystkich instruktorów przewodnictwa (z podziałem na województwa) znajduje się na stronie internetowej
ZG PTTK w zakładce „Przewodnicy – Instruktorzy przewodnictwa” i jest na bieżąco aktualizowany.
W zakładce „Przewodnicy – Przepisy” zostały umieszczone informacje dotyczące trybu naboru,
szkolenia, nadawania uprawnieo i ich przedłużania.
Na bieżąco pracuje Kapituła Honorowej Odznaki „Zasłużony Przewodnik PTTK”. Do marca
2014 r. kapituła przyznała odznakę 798 przewodnikom. Wykaz wszystkich odznaczonych znajduje
się na stronie internetowej ZG PTTK w zakładce „Przewodnicy” i jest na bieżąco aktualizowany. W
zakładce tej zostały również umieszczone informacje dotyczące trybu nadawania i dystrybucji odznaki „Zasłużony Przewodnik PTTK” oraz przykładowy wzór (sposób wypełnienia) wniosku o nadanie tej odznaki.
KSPT w minionej kadencji przeanalizował wszystkie propozycje zmian w Kodeksie Etycznym
Przewodnika Turystycznego PTTK. W dniu 27 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu w Wysowej-Zdroju
przyjęto poprawioną treśd Kodeksu Etycznego. Z „nowego” Kodeksu Etycznego Przewodnika Turystycznego PTTK korzystają niektóre stowarzyszenia przewodnickie skupione w Polskiej Federacji
Pilotażu i Przewodnictwa.
Wg sprawozdao TKO z oddziałów PTTK na koniec 2012 r. działało 170 kół i klubów przewodników turystycznych PTTK (w tym 7 kół i klubów w środowisku akademickim, zrzeszających
przede wszystkim przewodników górskich). Ponadto w strukturze Towarzystwa na koniec kadencji działało 5 samodzielnych środowiskowych przewodnickich oddziałów PTTK w Warszawie,
Toruniu, Gdaosku, Malborku i Częstochowie.
Na koniec 2012 r. liczba przewodników turystycznych PTTK liczonych jako osoby fizyczne
wyniosła 6 743 osób, w tym 6 166 posiadało uprawnienia paostwowe, 577 posiadało tylko wewnętrzne uprawnienia PTTK, natomiast liczba uprawnieo przewodnickich wyniosła 8 549. W
grupie przewodników posiadających uprawnienia paostwowe 1 065 osób posiadało dodatkowe
uprawnienia do oprowadzania wycieczek w językach obcych oraz 3 392 osób posiadało uprawnienia paostwowe pilota wycieczek.
W okresie kadencji łączna ilośd przewodników turystycznych liczonych jako osoby fizyczne nieznacznie się zmniejszyła. Ma na to wpływ malejąca liczba organizowanych przez jednostki
PTTK kursów dla kandydatów na przewodników turystycznych oraz ilośd kandydatów na przewodników uczestniczących w tych kursach. Wielu z absolwentów kursów odchodzi z Kół przewodnickich, szczególnie tych, w których brak właściwej działalności szkoleniowej, słaba jest praca z nowymi przewodnikami w celu ich zatrzymania w kołach oraz brak jakiejkolwiek działalności gospodarczej Oddziału. W dalszym ciągu odsetek młodych przewodników pozostających w
kołach przewodnickich jest mały i wynosi ok. 30%.
W poszczególnych rodzajach przewodnictwa (osoby fizyczne) na koniec 2012 r. stan ten
przedstawiał się następująco:
 1 162 to przewodnicy miejscy, w tym 1 079 posiadających uprawnienia paostwowe i 83
posiadających uprawnienia PTTK (tj. 17,2% wszystkich przewodników PTTK),
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 2 829 to przewodnicy terenowi, w tym 2 537 posiadających uprawnienia paostwowe i
292 posiadających uprawnienia PTTK (tj. 42% wszystkich przewodników PTTK),
 2 752 to przewodnicy górscy, w tym 2 550 posiadających uprawnienia paostwowe i 202
posiadających uprawnienia PTTK (tj. 40,8% wszystkich przewodników PTTK).
Według danych uzyskanych z Departamentu Turystyki Ministerstwie Sportu i Turystyki w
Urzędach Marszałkowskich do dnia 18 marca 2014 r. zarejestrowanych jest 13 165 uprawnieo
przewodnickich u 12 305 osób. Wynika stąd, że w jednostkach organizacyjnych PTTK aktualnie
skupionych jest ok. 55% ogółu wszystkich przewodników turystycznych (dane trudne do porównania, gdyż pochodzą z2012 r – PTTK oraz z 2014 r. – Urzędy Marszałkowskie). Czyni to nadal z PTTK najpotężniejszą organizację skupiającą przewodników w Polsce. Ilośd pilotów wycieczek zarejestrowanych w Urzędach Marszałkowskich do dnia 18 marca 2014 r. wyniosła 40 059
osób. Piloci wycieczek, zrzeszeni w kołach i klubach PTTK, stanowią 8,5 % ogólnej rzeszy pilotów
wycieczek w Polsce.
Dokładne dane statystyczne za okres kadencji i inne wybrane liczby dotyczące przewodnictwa PTTK i jego stanu w Towarzystwie przedstawia tab. 3. (opracowana w oparciu o sprawozdania TKO).
Tab. 3. Dane statystyczne z działalności przewodnickiej w latach 2009 – 2013

Wyszczególnienie
Liczba kół i klubów przewodnickich
Liczba przewodników ogółem:
- w tym przewodnicy z uprawnieniami paostwowymi
Liczba uprawnieo przewodnickich ogółem
Liczba kursów organizowanych
przez PTTK na uprawnienia
przewodnickie
Liczba absolwentów kursów
przewodnickich
Liczba wycieczek oprowadzanych przez przewodników:
- w tym wycieczki zlecone przez
jednostki PTTK;
- w tym wycieczki oprowadzane
społecznie
Liczba oprowadzonych turystów

2009

2010

2011

2012

2013

177
7 220

179
6 847

172
6 799

170
6 743

brak TKO

6 560

6 270

6 223

6 166

10 135

8 850

8 941

8 549

19

20

48

31

357

458

713

645

27 528

29 151

24 708

24 689

4 473

5 784

7 548

7 631

3 808

3 290

3 874

2 558

926 570

1 135 272

831 350

787 290

Na podstawie danych z TKO na koniec 2012 r. liczba osób fizycznych posiadających jedno lub więcej uprawnieo kadry programowej PTTK wyniosła 16 952. Wynika stąd, że przewodnicy turystycz7

ni stanowią 39,8% liczby członków kadry programowej Towarzystwa posiadających jedno i więcej
uprawnieo. Stan ten przekłada się również na stopieo zaangażowania tej kadry w działaniach organizacyjno-programowych w macierzystych oddziałach jako kadry funkcyjnej. Aktywnośd i zaangażowanie społeczne przewodników PTTK w ok. 150 oddziałach PTTK, w których strukturze znajdują się koła lub kluby przewodnickie, jest bardzo znacząca, a w wielu przypadkach wręcz dominująca i decydująca dla działalności organizacyjno-programowej tych oddziałów.
Istotną rolę integracyjno-szkoleniową, opiniotwórczą i koordynacją w środowisku przewodników PTTK odgrywają wojewódzkie (regionalne) samorządy przewodników PTTK powoływane z inicjatywy oddolnej oddziałów, kół i klubów przewodnickich. Częśd tych samorządów podejmowała szereg działao współpracując z innymi stowarzyszeniami zrzeszającymi przewodników i
pilotów spoza PTTK. Do dzisiaj nie zostały powołane samorządy przewodnickie w województwach
lubuskim i pomorskim. Do najbardziej aktywnych wojewódzkich struktur przewodnickich PTTK
należą: Samorząd Przewodników Turystycznych woj. śląskiego, Samorząd Przewodników Turystycznych woj. dolnośląskiego, Samorząd Przewodników Turystycznych woj. zachodniopomorskiego, Samorząd Przewodników Turystycznych woj. świętokrzyskiego, Samorząd Przewodników
Turystycznych woj. podlaskiego oraz Pomorska Federacja Kół Przewodnickich. Z inicjatywy KSPT
organizowane są coroczne Ogólnopolskie Fora Przewodników Turystycznych, w których uczestniczą przewodnicy bez względu na swoją przynależnośd. Fora stały się imprezą cykliczną i integracyjną. Uczestniczy w nich każdorazowo ok. 150 przewodników. Na forach prowadzone są wykłady
na bardzo wysokim poziomie (z wykorzystaniem kadry naukowej miejscowych uczelni). Materiały
pokonferencyjne wydawane są drukiem. Dotychczas odbyły się: I Forum w Białymstoku, II Forum
w Międzyzdrojach, III Forum w Katowicach i IV Forum Olsztynie.
Na stałe do kalendarza imprez ogólnopolskich weszło wiele imprez organizowane przez
poszczególne koła i kluby turystyczne lub Samorządy Wojewódzkie. W tab. 4 przedstawiono najważniejsze imprezy przewodnickie organizowane cyklicznie o charakterze ogólnopolskim lub lokalnym.
Tab. 4. Najważniejsze imprezy w środowisku przewodnickim

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa

Organizator

Przewodnickie Śpiewogranie
Zjazd Przewodników Świętokrzyskich
Warsztaty Przewodnickie
Guide Tour
Spotkanie Pielgrzymkowe na Groniu
Jana Pawła II
6. Ogólnopolskie Forum Przewodników

11
43
35
10
9

7.
8.

5
7

9.
10.
11.

KP w Tychach
SPT woj. świętokrzyskiego
SPT woj. śląskiego
SPT woj. zachodniopomorskiego
SPT woj. małopolskiego
SPT woj. śląskiego
KSPT
wojewódzkie SPT
Rajd Przewodników na Ukrainie
KP w Rzeszowie
Sesja Naukowa „Śladami Piastów Ślą- SPT woj. dolnośląskiego
skich”
SPT woj. śląskiego
Uroczystości św. Wawrzyoca na Śnieżce KP w Jeleniej Górze
Rajd Przewodnicki „Wetlina”
KP w Rzeszowie
Ogólnopolskie Spotkania Przewodników

Ilośd imprez

4

34
12
14
8

Ewangelików
12. Pomorski Zlot Przewodników
13.
14.
15.
16.
17.

SPA czyli Spotkania Pełne Atrakcji
Krzeszowska Biesiada Przewodnicka
Przewodnickie Spotkania „Przy miedzy”
Miscellanea Cieszyoskie
Śląski Sejmik Przewodnicki

Pomorska Federacja Kół Przewodnickich
KP w Grudziądzu
KP w Kamiennej Górze
KP w Chrzanowie
KP w Cieszynie
SPT woj. śląskiego

10
4
24
9
26
10

W działalności organizacyjno-szkoleniowej w środowisku przewodnickim istotną rolę odgrywają instruktorzy przewodnictwa PTTK, którzy dzięki nowelizacji Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek z 2004 r. uzyskali
pełne prawo prowadzenia zajęd praktycznych na kursach dla kandydatów na przewodników turystycznych. Jeszcze dobitniej rola instruktorów przewodnictwa w zakresie szkolenia kadry nowych
przewodników określona jest w Uchwale nr 55/XVIII/2014 Zarządu głównego PTTK z 27 lutego
2014 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnieo przewodników turystycznych PTTK.
Komisja Przewodnicka zorganizowała w okresie kadencji 3 kursy dla kandydatów na instruktorów
przewodnictwa wg znowelizowanej i rozszerzonej formuły (Krynica, Sanok). Kursy te ukooczyło
132 przewodników. Na stronie internetowej ZG PTTK w zakładce „Przewodnicy” znajdują się wykazy instruktorów przewodnictwa w poszczególnych województw.
W dniach 18 – 20 października 2013 r. odbył się II Krajowy Zlot Instruktorów Przewodnictwa PTTK
w Górach Sowich (Rzeczka). Dyskusję tam prowadzona dotyczyła szkolenia i pracy instruktorów przewodnictwa, a także sytuacji przewodnictwa w świetle postanowieo ustawy deregulacyjnej. Po wejściu w życie
ustawy deregulującej zawód przewodnika miejskiego i terenowego instruktorzy powinni odgrywad w PTTK
bardzo ważną rolę w zakresie szkolenia kadry przyszłych przewodników.

Zarówno oddziały przewodnickie, jak i wiele kół przewodnickich PTTK działa w swym środowisku aktywnie i prowadzi systematyczną działalnośd programowo-szkoleniową i dokształcającą. Potwierdzeniem tego zaangażowania jest zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie kadencji ok. 100 kursów dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz szkoleo teoretycznych i praktycznych dla przewodników pragnących rozszerzyd swoje uprawnienia.
Ze sprawozdao TKO wynika, że przewodnicy turystyczni PTTK w okresie minionej kadencji
(2009 – 2012) prowadzili na zlecenie różnych biur podróży i organizatorów turystyki 73 542 wycieczki, w których uczestniczyło 2 453 322 osób. Ilośd wycieczek obsługiwanych przez przewodników i zlecanych przez jednostki PTTK utrzymuje się od kilku lat (z niewielkim spadkiem) na mniej
więcej tym samym poziomie. Podobnie na tym samym poziomie kształtuje się od kilku lat ilośd
wycieczek oprowadzanych społecznie przez przewodników PTTK na rzecz własnego lokalnego
środowiska i mieszkaoców. Łącznie przewodnicy PTTK w okresie kadencji oprowadzili społecznie
14 705 wycieczki, w których uczestniczyło 1 214 958 osób.
W okresie kadencji z inicjatywy Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK i
Komisji Przewodnickiej ZG PTTK przy współpracy i zaangażowaniu wielu kół, klubów i oddziałów
przewodnickich zostało zrealizowanych wiele imprez ważnych dla środowisk przewodnickich o
zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Imprezy te realizowały cele szkoleniowe i integracyjne. W
trakcie kadencji Samorząd Krajowy opracowywał i publikował coroczne kalendarze imprez przewodnickich zgłaszanych przez koła, kluby i oddziały przewodnickie. Kalendarze te publikowane
były na stronie internetowej ZG PTTK w zakładce „Przewodnicy – Imprezy”.
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Spośród najważniejszych corocznych imprez organizowanych przez przewodników należy
wymienid:
 Ogólnopolskie Pielgrzymki na Jasną Górę w Częstochowie, w których co roku uczestniczy ok.
1 500 osób. W kolejnych latach bezpośrednimi organizatorami przewodnickich spotkao na
Jasnej Górze byli: XXVI pielgrzymka w 2010 r. – przewodnicy ze Starachowic i Miedzianej Góry; XXVII pielgrzymki w 2011 r. – przewodnicy Warszawskiego Oddziału Przewodnickiego;
XXVIII pielgrzymki w 2012 r. – przewodnicy z kół krakowskich; XXIX pielgrzymki w 2013 r. –
przewodnicy z Kłodzka, Lądka Zdroju i Ząbkowic Śląskich; XXX pielgrzymki w 2014 r. – przewodnicy z Częstochowy.
 Ogólnopolskie Górskie Rajdy Przewodników w różnych regionach górskich kraju, w których
uczestniczy średnio ok. 250 osób. W kolejnych latach organizatorami tych imprez byli: XXVIII
rajd w 2010 r. w Karkonoszach (baza w Karpaczu) – przewodnicy z Wrocławia (koło „Rzepiór”); XXIX rajd w 2011 r. w Beskidzie Niskim (baza w Wysowej-Zdroju) – przewodnicy z
Nowego Sącza; XXX rajd w 2012 r. w Górach Świętokrzyskich (baza w MąchocicachAmeliówce) – przewodnicy z Kielc, XXXI rajd w 2013 r. w Gorganach i Czarnohorze (baza w
Polanicy na Huculszczyźnie) – przewodnicy z Rzeszowa.
 Nizinne Ogólnopolskie Zloty Przewodników mające najkrótszą tradycję. W zlotach, organizowanych na wiosnę w wybitnie urokliwych nizinnych regionach kraju, uczestniczy corocznie
ok. 70 – 150 osób. W kolejnych latach organizatorami tych imprez byli: XIV zlot w 2010 r. w
Dolinie Biebrzy z bazą w Osowcu – przewodnicy z Białegostoku; XV zlot w 2011 r. na Ziemi
Elbląskiej z bazą w Elblągu – przewodnicy z Elbląga; XVI zlot w 2012 r. w Puławach, Kazimierzu nad Wisłą i Nałęczowie z bazą w Puławach – przewodnicy z Puław; XVII zlot w 2013 r. po
Ziemi Słowioskiej z bazą w Łebie – przewodnicy z Lęborka.
Najstarszą imprezą przewodnicką PTTK jest coroczny Międzynarodowy Konkurs Krasomówczy Przewodników na Zamku Golubskim organizowany przez Oddział PTTK w GolubiuDobrzyniu i KSPT. Konkurs ten służy sprawie profesjonalnego podnoszenia poziomu wiedzy przewodnickiej i wykonywania zawodu przewodnika z uwzględnieniem dbałości o czystośd i piękno
języka polskiego. W ostatnich latach jego laureatami byli: XXXIX w 2010 r. – Jacek Buzalski (Grudziądz); XL w 2011 r. – Bartosz Płatek (Warszawa).
Od kilku lat można obserwowad coraz większą aktywnośd kół i klubów przewodnickich oraz
Samorządów i innych struktur środowiskowych przewodnickich w organizowaniu obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych. Obchody te organizowane są w dwóch płaszczyznach: uroczystej, gdzie przewodnicy spotykają się z przedstawicielami władz paostwowych i
samorządowych by otrzymad odznaczenia i wyróżnienia oraz tej, gdzie przewodnicy przedstawiają
się lokalnemu społeczeostwu oprowadzając społecznie dorosłych i młodzież szkolną, albo uczestnicząc w innych akcjach promujących ich pracę. W ostatnim roku do akcji włączyły się nowe środowiska. Na stałe do kalendarza działalności Samorządów Przewodnickich weszły obchody Dnia
Przewodnictwa w województwach: małopolskim, dolnośląskim, śląskim, podlaskim, pomorskim i
zachodniopomorskim.
W trakcie mijającej kadencji w środowiskach przewodnickich najważniejszym wydarzeniem
był ogłoszony przez Zarząd Główny PTTK rok 2013 jako Rok Przewodników Turystycznych. W całym kraju doszło do niespotykanego uaktywnienia się kół, klubów i samorządów przewodnickich.
W ramach ogólnopolskich kampanii: „Przewodnicy zapraszają” (popularyzacja regionu, miasta,
gór), „Z przewodnikiem ciekawiej” (adresowaną do dzieci i młodzieży), „Z przewodnikiem przez
jesieo życia” (adresowaną do osób starszych) i „Z przewodnikiem najłatwiej” (adresowana do
osób niepełnosprawnych), a także w ramach przedsięwzięd: „Z przewodnikiem profesjonalnie”
(adresowane do organizatorów turystyki), „Kulturalnie z przewodnikiem” (adresowane do anima10

torów kultury), „Poznaj swój kraj z przewodnikiem” (adresowaną do nauczycieli) przeprowadzono
setki imprez dla przedstawicieli różnych środowisk w kraju. W celu podniesienia jakości świadczonych usług przewodnickich powołana została Akademia Przewodnicka (dokształcanie i doskonalenie zawodowe przewodników turystycznych), w ramach której opracowano na portalu społecznościowym Facebook profil Przewodnik PTTK, zorganizowano III Forum Przewodników Turystycznych w Katowicach, zorganizowano kurs Instruktorów Przewodnictwa Turystycznego w Sanoku,
zorganizowano XVII Ogólnopolskiego Zlotu Nizinnego Przewodników PTTK w Lęborku, Zlot Górskich Przewodników Turystycznych na Śnieżce, XXXI Ogólnopolski Górski Rajd Przewodników PTTK
na Huculszczyznie, II Zlot Instruktorów Przewodnictwa PTTK w Górach Sowich, zorganizowano
sesję popularno-naukowych: Pionierzy przewodnictwa turystycznego w Karłowie, Śladami Piastów
Śląskich cz. VII na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej oraz Uwarunkowania pracy przewodnika turystycznego na terenie nekropolii w Warszawie.
Dla ułatwienia wypełniania trudnej i odpowiedzialnej misji przewodnickiej Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych za pośrednictwem Zarządu Głównego PTTK wydał materiały
Koła przewodnickie w Polsce, ich historia, patroni i odznaki (na początku 2014 r.), Vademecum
przewodnika turystycznego (do kooca 2014 r.), Nasi Nauczyciele – biogramy wybitnych przewodników turystycznych PTTK woj. śląskiego (wydawnictwo Samorządu Przewodników Turystycznych
PTTK woj. śląskiego), Współczesne problemy przewodnictwa turystycznego w Polsce (Materiały I i
II Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych). W celu upowszechnienia wiedzy dotyczącej przewodników i ich pracy został ogłoszony Konkurs na „Wspomnienia przewodnickie”.
Konkurs ten skierowany był do przewodników, członków Kół, Klubów i Oddziałów Przewodnickich
PTTK, członków PTTK i innych osób dorosłych spoza PTTK, uczniów szkół podstawowych, uczniów
szkół gimnazjalnych, oraz uczniów szkół ponad-gimnazjalnych. Polegał na przygotowaniu pracy w
formie reportażu, opowiadania, rozprawki lub eseju. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 30 listopada 2013 r. Grand Prix otrzymał kol. Zbigniew Kresek z Krakowa.
Uroczysta inauguracja Roku Przewodników Turystycznych odbyła się w Niepołomicach, a
podsumowanie w Olsztynie w trakcie trwania IV Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych. Obchody Roku Przewodników Turystycznych poprzedziły działania promocyjne:
• Film promujący przewodnictwo turystyczne PTTK zrealizowany podczas wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego w Kołobrzegu.
• Utworzenie profilu Przewodnicy turystyczni PTTK na portalu społecznościowym Facebook.
• Opracowanie logo Roku Przewodników Turystycznych.
• Przygotowanie plakatów Roku Przewodników Turystycznych (3 rodzaje) – 3 000 szt.
• Przygotowanie toreb z nadrukiem Roku – 1 000 szt.
• Przygotowanie roll-up i plansz tematycznych ( 3 szt.)
• Wizualizacja stoisk targowych – targi turystyczne (Łódź, Katowice, Gdaosk, Sosnowiec,
Warszawa).
• Przygotowanie gadżetów promocyjnych: zakładki (6 000 szt.), długopisy (2 500 sz.), elementy odblaskowe (3 000 szt.), portfele turystyczne (350 szt.)
• Przygotowanie kalendarzy ściennych trójdzielnych – 1 500 szt.
• Kalendarz imprez PTTK z logiem Roku – 2 000 szt.
Efekty obchodów Roku Przewodników Turystycznych:
1. Realizacja kampanii „Przewodnicy zapraszają”:
• Łączna liczba akcji i imprez – 391
• Łączna liczba uczestników akcji i imprez – 52 942
• Liczba zaangażowanych przewodników – 1 289
2. Realizacja kampanii „Z przewodnikiem ciekawiej”:
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• Łączna liczba akcji i imprez – 244
• Łączna liczba uczestników akcji i imprez – 22 958
• Liczba zaangażowanych przewodników – 750
3. Realizacja kampanii „Z przewodnikiem przez jesieo życia”:
• Łączna liczba akcji i imprez – 141
• Łączna liczba uczestników akcji i imprez – 11 023
• Liczba zaangażowanych przewodników – 267
4. Realizacja kampanii „Z przewodnikiem najłatwiej”:
• Łączna liczba akcji i imprez – 33
• Łączna liczba uczestników akcji i imprez – 1 494
• Liczba zaangażowanych przewodników – 59
5. „Akademia przewodnicka”:

Ilośd szkoleo – 231

Liczba uczestniczących – 7 134
Dane powyższe nie są pełne, gdyż nie wszystkie koła i kluby przesłały sprawozdania z odbytych
imprez w ramach obchodów Roku Przewodników Turystycznych.
W dniu 19 kwietnia 2013 r. podczas Targów Turystycznych „Lato 2013” w Warszawie odbyła się konferencja pod hasłem „Z przewodnikiem profesjonalnie”. W imieniu KSPT i Komisji Przewodnickiej ZG PTTK udział wzięli Jacek Delert i Witold Brol, prezentując treści dotyczące jakości
usług przewodnickich w świetle deregulacji zawodu oraz relacji przewodnik turystyczny, a organizator turystyki na współczesnym rynku usług turystycznych.
Nie zrealizowano w ramach obchodów Roku Przewodników następujących imprez i przedsięwzięd:

szkolenie metodyczne Przewodnictwo turystyczne na obszarach przyrodniczo cennych,

szkolenie metodyczne Rola parków krajobrazowych w poznaniu dziedzictwa przyrodniczego i
historycznego regionu,

szkolenie metodyczne Rola przewodnika turystycznego PTTK w wychowaniu dzieci i młodzieży,

wydanie numeru Gościoca poświęconego przewodnictwu turystycznemu,

wystawa okolicznościowa w Muzeum Sportu i Turystyki dotycząca historii przewodnictwa (wystąpiły trudności w nawiązaniu kontaktów z Muzeum Tatrzaoskim w Zakopanem,

sesja popularno-naukowa „Niepełnosprawny turysta”,

Ogólnopolski Sejmik Przewodnicki z udziałem przedstawicieli tour-operatorów w ramach
kampanii „Z przewodnikiem profesjonalnie” na temat: „Jakośd i przydatnośd wydawnictw turystycznych w pracy przewodnika turystycznego, pilota wycieczek oraz pracownika biura podróży” w ramach targów turystycznych w Poznaniu.
Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych przykłada dużą wagę do podnoszenia poziomu profesjonalnego wykonywania zawodu i funkcji przewodnika turystycznego. Stąd w programach szkolenia Samorządów Wojewódzkich, kół i klubów przewodnickich kładzie się duży nacisk na systematyczne organizowanie szkoleo, studiów przewodnickich, wycieczek szkoleniowokrajoznawczych, stałych zebrao organizacyjno-szkoleniowych oraz samokształcenie przewodników.
W okresie sprawozdawczym Pomorska Federacja Kół Przewodnickich zorganizowała II Międzynarodową Sejmik Przewodnicki na temat: „Przewodnictwo turystyczne i pilotaż we współczesnej Europie – wspólna przestrzeo, wspólne zadania, wspólne cele”. Sesja została zorganizowana na najwyższym poziomie, a wziąd w niej udział mógł praktycznie każdy przewodnik. W sesji
uczestniczyli przedstawiciele środowisk przewodnickich z Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii.
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Litwy i Rosji. Była więc okazja do kuluarowych rozmów, wymiany poglądów i uzyskania informacji
o funkcjonowaniu przewodnictwa w innych krajach.
W wielu środowiskach przewodnickich sprawy szkolenia prowadzone są na wysokim poziomie. Szkolenia są ciekawie prowadzone, a ich tematem są często sprawy trudne i drażliwe.
Przykładami środowiskowych dobrych działao w tym zakresie są:
 Warsztaty Przewodnickie organizowane kilka razy do roku przez Samorząd woj. śląskiego dla
całego środowiska,
 Zjazdy Przewodników Świętokrzyskich, podczas których poznaje się historię i zabytki poszczególnych gmin i miejscowości,
 Guide Tour po zachodnim wybrzeżu bałtyckim organizowany przez Samorząd Przewodników
woj. zachodniopomorskiego,
 Naprzemienne spotkania szkoleniowe przewodników małopolskich i śląskich organizowane
przez Samorządy Przewodników z obu województw,
 Sesja Naukowa „Śladami Piastów Śląskich” organizowana naprzemiennie przez Samorządy
Przewodnickie woj. dolnośląskiego i śląskiego,
 Pomorskie Zloty Przewodników organizowany przez Pomorska Federację Kół Przewodnickich
co roku w innej miejscowości,
 Ogólnopolskie Spotkania Przewodników Ewangelików organizowane przez środowisko przewodnickie tego wyznania co roku w innym regionie kraju,
 Krzeszowska Biesiada Przewodnicka organizowana przez przewodników z Kamiennej Góry,
 Przewodnickie Spotkania „Przy miedzy” integrujące przewodników z woj. śląskiego i małopolskiego, organizowane przez kolegów z Chrzanowa,
 Sesja popularno-naukowa „Miscellanea Cieszyoskie” nawiązująca do wybitnych osobowości,
historii, zabytków i przyrody Ziemi Cieszyoskiej organizowana przez przewodników cieszyoskich,
 Śląski Sejmik Przewodnicki organizowany przez Samorząd Przewodnicki woj. śląskiego.
Środowisko przewodników śląskich podjęło w swych działaniach akcję upamiętnienia zmarłego w 2009 r. wielkiego człowieka, nauczyciela przewodników i ich przyjaciela – ks. prałata dra
Jerzego Pawlika. Ufundowana tablica pamiątkowa zawisła w kaplicy na Groniu Jana Pawła II w
dniu 16 maja 2010 r. podczas mszy św. w ramach VI Spotkao Pielgrzymkowych.
W mijającej kadencji udało się zorganizowad w dniu 5 listopada 2012 r. spotkanie przedstawicieli KSPT z udziałem dyrektorów Parków Narodowych i przedstawicielami Ministerstwa Środowiska w sprawie współpracy z Parkami w zakresie obsługi ruchu turystycznego po obszarach
chronionych przez przewodników turystycznych. Na spotkaniu przedstawiono stanowisko przewodników i wysłuchano stanowiska Parków Narodowych. Dyrektorzy Parków wyrazili chęd nawiązania ścisłej współpracy z przewodnikami w zakresie szkoleo i wydawania licencji zezwalających
przewodnikom na oprowadzanie grup wycieczkowych po terenie Parków.
Nie udało się zorganizowad kursu dla kandydatów na Instruktorów przewodnictwa PTTK dla
przewodników terenowych i miejskich w Spale w marcu 2012 r. Było to spowodowane wielkim
szumem medialnym wynikającym z ogłoszenia prac nad deregulacją zawodu przewodnika turystycznego. W 2013 r. w kursie zorganizowanym w Sanoku wzięło udział 25 przewodników miejskich i terenowych oraz 30 przewodników górskich. W 2014 r. nie będzie organizowany kurs dla
kandydatów na instruktorów przewodnictwa ze względu na organizację w marcu Krajowej Konferencji Przewodników Turystycznych. Kurs taki przewidywany jest do zorganizowania w marcu
2015 r.(wspólny dla wszystkich grup przewodnickich). Nie udało się również zorganizowad Ogólnopolskiej narady przedstawicieli PTTK – członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników
13

turystycznych powoływanych przez marszałków województw. Narada nie doszła do skutku ze
względu na stałe zmiany w ustawie o usługach turystycznych (deregulacja zawodu) oraz w rozporządzeniu o przewodnikach turystycznych i pilotach wycieczek.
Nie udało się także w minionej kadencji zwoład sejmiku z udziałem prezesów kół przewodnickich, przewodniczących wojewódzkich samorządów przewodnickich i Ministerstwa Edukacji
Narodowej na temat: „Turystyka szkolna bezpieczna i dobrze zorganizowana” oraz narady z udziałem Samorządu Przewodnickiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie
opracowania zasad oprowadzania turystów po obiektach zamkniętych i muzeach. Główną przyczyną tego stanu rzeczy był brak środków finansowych na pokrycie kosztów dojazdu i utrzymania
uczestników spotkania. Nie doszła do skutku narada środowiska przewodników beskidzkich i sudeckich na temat bezpieczeostwa w Beskidach i Sudetach z udziałem GOPR w Szczyrku lub w innym ośrodku górskim. W tym przypadku winę ponosi Krajowy Samorząd Przewodników.
Na koniec Samorząd przedstawia, zdaje się, że niezbędną, informację na temat zasad finansowania i gospodarki finansowej KSPT i KP w okresie kadencji. Koszty działalności KSPT i KP były w
każdym roku finansowym określone w budżecie ZG PTTK uchwalanym corocznie przez Plenum
Zarządu Głównego. Wysokośd dofinansowania przedstawiała się następująco:
 dofinansowanie kosztów organizacyjnych KSPT i KP, tj. posiedzeo, przejazdów członkom KSPT i
KP, obsługi pocztowej – corocznie do 2012 r. – 6 000,00 PLN, a obecnie 9 000,00 PLN ;
 dofinansowanie wydatków programowych na podczas centralnych imprez przewodnickich
PTTK, tj. dofinansowanie Ogólnopolskich Forów Przewodników Turystycznych – ok. 3 000,00
PLN, Ogólnopolskich Rajdów Górskich Przewodników PTTK – 5 000,00 ÷ 8 000,00 PLN; Ogólnopolskich Zlotów Nizinnych Przewodników – ok. 2 000,00 PLN
 do 2011 r. fundowanie nagrody Prezesa ZG PTTK dla laureata Konkursu Krasomówczego w Golubiu-Dobrzyniu – 2 000,00 PLN (od 2012 r. Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych ze
względu na trudności w porozumieniu się z Oddziałem PTTK w Gołubiu-Dobrzynie zrezygnował
z udziału w pracach organizacyjnych tego konkursu).
Ze względu na brak osobowości prawnej KSPT nie miał bezpośrednich uprawnieo do występowania o uzyskanie dotacji celowych. Wnioski składane za pośrednictwem ZG PTTK do Ministerstwa
Sportu i Turystyki nie zyskały akceptacji resortu. Wniosek taki składany był w Ministerstwie w celu
zabezpieczenia środków finansowych na realizację obchodów Roku Przewodników Turystycznych.
Jednak po rozpatrzeniu przez właściwy zespół, został wpisany na listę rezerwową.
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