Sprawozdanie z działalności KSPT i KP ZG PTTK
w okresie od 23 marca do 31.12.2014 roku
Odbyte posiedzenia:
1. Posiedzenia KSPT i KP ZG PTTK w dniu 26 kwietnia 2014 roku w Warszawie
2. Posiedzenia KSPT i KP ZG PTTK w dniu 28 sierpnia 2014 roku w Ząbkowicach
Śląskich
3. Posiedzenia KSPT i KP ZG PTTK w dniu 9 listopada 2014 roku w Poroninie
Zrealizowane działania:
 podział zadań między nowych członków KSPT i KP ZG PTTK;
 powołanie zespołu prawnego w składzie: Krzysztof Mikucki (przewodniczący),
Tomasz Simiński-Stanny, Dariusz Kużelewski, Małgorzata Janota;
 powołanie składu Kapituły Odznaki „Zasłużony Przewodnik PTTK”: Anna
Sierpińska, Jolanta Szulc, Swietłana Koniuszewska, Wiesław Piprek, Marek
Korbecki;
 powołanie zespołu do opracowania dokumentu „Zasady działania Samorządu
Przewodników Turystycznych PTTK”, w składzie: Ryszard Ziernicki –
przewodniczący, Włodzimierz Pawełczyk, Anna Sierpińska, Andrzej Bobrowicz.
 realizacja Uchwały 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
uprawnień przewodników turystycznych PTTK – wdrożenie procedury
powoływania WKE i wydawania legitymacji;
 opracowanie stanowiska w sprawie wprowadzenia umowy licencyjnej na
używanie odznaki „Przewodnik Świętokrzyski”;
 przygotowanie stanowiska do MSiT w sprawie parametrów przejść w
warunkach zimowych dla przewodników beskidzkich, sudeckich i tatrzańskich
ubiegających się o zmianę klasy z II na I;
 przygotowanie stanowiska do MSiT w sprawie stażu adaptacyjnego i testu
umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do
wykonywania zawodu przewodnika turystycznego;
 przygotowanie projektu zmian do Regulaminu Instruktora Przewodnictwa
Turystycznego PTTK;
 przygotowanie projektu zmian do Regulaminu przyznawania tytułu
honorowego przewodnika PTTK;
 udział w pracach zespołu eksperckiego projektu IBE „Sektorowa rama
kwalifikacji dla sektora turystyki” ( Anna Sierpińska, Jacek Delert);
 przygotowanie projektu dokumentu dotyczącego przewodnictwa beskidzkiego;
 podjęcie próby rozwiązania konfliktu w zachodniopomorskim środowisku
przewodnickim;
 podjęcie rozmów z przedstawicielami Oddziału PTTK w Golubiu – Dobrzyniu w
sprawie przyszłości przewodnickich konkursów krasomówczych;
 projekt opracowania i wdrożenia bazy on-line przewodników turystycznych
PTTK;
 koordynacja przygotowań do XXXII Ogólnopolskiego Rajdu Przewodnickiego
„Góry Bardzkie, Sowie, Złote i Przedgórze Sudeckie”;
 koordynacja przygotowań do imprez 2015 roku (V Forum w Przemyślu,
Pielgrzymka Przewodnicka, Konkurs Krasomówczy w Pszczynie, XIX
Ogólnopolski Zlot Nizinny w Międzyzdrojach, XXXIII Ogólnopolski Rajd
Przewodnicki w Białce Tatrzańskiej, kurs instruktorski);






przygotowanie do druku publikacji z III i IV Forum Przewodników
Turystycznych;
przygotowanie i złożenie wniosku o finansowanie ze środków MSiT
wydawnictwa „Vademecum przewodnika turystycznego”;
aktualizacja składów WSPT;
aktualizacja danych na stronie internetowej i Facebooku.

opracowała: Anna Sierpińska

