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Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek
Zagranicznych w sprawie tzw. deregulacji zawodów pilota wycieczek i
przewodnika turystycznego

Środowisko pilotów i przewodników turystycznych z niepokojem i
dezaprobatą przyjęło założenia zmian zaproponowanych przez
Ministerstwo Sprawiedliwości a dotyczących faktycznie deprecjacji
pozycji pilota wycieczek i przewodnika turystycznego.
Wejście w życie nowych przepisów spowoduje
1. Niższą jakość usług na rynku turystycznym (część biur podróży
będzie zatrudniać w charakterze pilotów i przewodników
turystycznych osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji
za to po niższych cenach).
2. Brak ochrony rynku dla polskich pilotów i przewodników (
zagraniczne biura podróży w sposób nieskrępowany będą mogły
korzystać wyłącznie z usług swoich tour leaderów a także ,co się
zdarza , z usług kierowców autobusów jako przewodników) brak
licencji nie będzie już przeszkodą bo polskie prawo będzie
pozwalało na zupełną swobodę.
3. Znaczne utrudnienie pracy pilotów wycieczek polskich za
granicą – brak licencji(nie będzie przecież odpowiednich
certyfikatów) będzie skutkowało nieuznawaniem uprawnień

przez odpowiednie instytucje w krajach Unii Europejskiej (do tej
pory odbywało się to na zasadach wzajemności).
Trzeba też zwrócić uwagę na całkowicie niezasadne sformułowanie o
tzw .uwolnieniu zawodu w przypadku pilota czy przewodnika
turystycznego.
Dostęp do niego jest niczym nieskrępowany. Wystarczy przecież
legitymować się wykształceniem średnim i po ukończeniu kursów(tu
można dyskutować nad ew .poszerzeniem możliwości zdawania
egzaminu w systemie eksternistycznym))
zdać odpowiednie egzaminy w komisji powoływanej przez Urząd
Marszałkowski ( czyli instytucję państwową). Nie jest wymagana
przynależność do żadnych stowarzyszeń czy instytucji
korporacyjnych. Brak jest więc jakichkolwiek ograniczeń, które by
hamowały dostęp do tych zawodów – trudno za takie przecież uznać
posiadanie wykształcenia i odpowiednich kwalifikacji.
Argumenty ekonomiczne zwolenników deregulacji w odniesieniu do
pilotów i przewodników turystycznych również są nietrafne. Państwo
na skutek zawężenia rynku( grupy zagraniczne będą w dużej części
obsługiwane wyłącznie przez cudzoziemców a polskie wycieczki bądź
„na dziko” bądź w ogóle bez profesjonalnego przewodnika) otrzyma
do budżetu mniejszą kwotę z podatków. Z tych samych powodów
rynek pracy po „uwolnieniu” nie otworzy się bardziej dla młodych
adeptów w branży turystycznej.
Wreszcie, na proponowanej zmianie ucierpi wizerunek całej branży
turystycznej, a także Polski jako kraju gdzie wykwalifikowani piloci i
przewodnicy uważani do tej pory za pewnego rodzaju ambasadorów
naszego państwa w kontaktach z zagranicznymi turystami zostaną
zastąpieni przez przypadkowych „wolnych” opiekunów.

Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych sprzeciwia
się w sposób zdecydowany propozycji deregulacji w odniesieniu do
zawodu przewodnika turystycznego i pilota wycieczek i apeluje do
Rządu Rzeczypospolitej o odstąpienie od tych zamiarów.
Solidaryzujemy się w tym zakresie i popieramy w całej rozciągłości
stanowiska innych stowarzyszeń przewodnickich i pilockich.
Szczególnie jesteśmy zgodni z argumentacją zaprezentowaną przez
Polską Federację Pilotażu i Przewodnictwa( której jesteśmy
członkiem) i Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystyki
Kulturowej z Poznania.
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