VIII Forum Pilotażu i Przewodnictwa – Warszawa, 7–9 grudnia 2012
obrady w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Elektoralnej 12

7 grudnia (piątek)
10.30–11.00 – rozpoczęcie obrad, powitanie gości, wystąpienia oficjalne
11.00–13.30 – Sesja I. 12 lat regulacji zawodów przewodnika i pilota w Polsce
Ocena realizacji ustawy o usługach turystycznych przez urzędy wojewódzkie
i marszałkowskie – Piotr Szymanowski,
Ocena działania organizatorów szkoleń i komisji egzaminacyjnych - Hanna
Janicka,
Przewidywane skutki deregulacji dla przewodników miejskich. Studium przypadku –
Kraków - Barbara Bieniek, Monika Prylińska,

Ocena skutków deregulacji dla przewodnictwa górskiego -Stanisław Kawęcki,
Ocena skutków deregulacji dla przewodnika terenowego – Piotr Lisowski
13.30–14.30 – przerwa na obiad
14.30–16.00 – Sesja II
13 lat pracy Mazowieckiej Komisji Egzaminacyjnej – faktografia i wnioski,
Andrzej Świątecki,
Skutki deregulacji działalności pilota w zakresie bezpieczeństwa uczestników
- Ryszard Nowak,
Miejsce rezydentów i animatorów w systemie obsługi turystyki wyjazdowej
- Radosław Szafranowicz-Małozięć,
Nowy system kształcenia i certyfikacji pilotów wycieczek -Zygmunt Kruczek
16.00–16.30 – przerwa, kawa, herbata
16.30–18.00 – Sesja III
Nowy model kształcenia i certyfikacji przewodników lokalnych (miejskich)
– Armin Mikos von Rohrscheidt,
Piloci i przewodnicy we Francji oraz ich spojrzenie na turystykę z Polski
- Anna Derecka,
Czy dobra marka potrzebuje regulacji prawnych? Przypadek przewodnictwa
- Jarosław Kaczmarczyk,
Komu potrzebna jest unifikacja uprawnień turystycznych – Tomasz Herdzin
20.00
– kolacja integracyjna

8 grudnia (sobota)
9.30–12.00 – Sesja IV
Ustawa deregulacyjna a opinie przewodników miejskich na jej temat.
Prezentacja argumentów zwolenników i przeciwników ustawy na podstawie
indywidualnych wywiadów pogłębionych” - Michał Dobrołowicz,
Promocja usług pilota i przewodnika w mediach elektronicznych - zasady przegląd wybranych portali – Jan Żebrowski,
Możliwości wykorzystania Funduszu Wyszehradzkiego przez stowarzyszenia
pilotów i przewodników – Piotr Bajda,
Walory turystyczne Mazowsza – Paweł Dotryw
12.00–12.30 – przerwa na kawę
13.00–14.00 – Sesja V – Podsumowanie VIII Forum
19.30
– wieczór w restauracji witariańskiej

9 grudnia (niedziela)
10.00–14.30 – Warsztaty przewodnickie - zwiedzanie Warszawy i okolic

