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Przewodnik wolny czy z licencją? Wraca spór o deregulację

Wiadomości Inwestycje Komunikacja Sport Kultura Magazyn Krakowski Więcej Kontakt Ogłoszenia Miasta

Aleksander Gurgul  02.04.2015 11:00

Zdaniem krakowskich przewodników, którzy pracują bez licencji, pomysły
ponownego wprowadzenia regulacji w ich zawodzie to zamach na wolność
słowa i prawa rynkowe. Zaprzecza temu radny Aleksander Miszalski,
przewodniczący komisji promocji i turystyki Rady Miasta Krakowa.
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Turyści pod kościołem Mariackim słuchają hejnału (Fot. Jakub Ociepa / Agencja Gazeta)

Na prośbę środowiska przewodników miejscy radni zastanawiają się nad tym, jak
poprawić jakość informacji przekazywanych turystom, a także nad sposobem
nobilitacji przewodników licencjonowanych. Jednym z wysuwanych rozwiązań jest
regulacja na poziomie przepisów o Parku Kulturowym.  Naszym zadaniem jest
chronić lokalny rynek. Niech te pieniądze trafią do naszych, a nie przyjezdnych
pilotów wycieczek, którzy często zniekształcają przekaz  argumentują.

Te pomysły ostro krytykują przewodnicy, którzy nie ukończyli kursów i nie zdawali
egzaminów przewodnickich. Niespełna dwa lata temu deregulacja otworzyła im
drzwi do uprawiania zawodu. Za swoje usługi biorą od turystów co łaska.
Przewodniczącemu komisji promocji i turystyki Rady Miasta Krakowa
Aleksandrowi Miszalskiemu zarzucają, że chce ich wykończyć, żeby pozbyć się
konkurencji. Radny jest bowiem współwłaścicielem trzech krakowskich hosteli
oraz firmy świadczącej usługi przewodnickie.

Aleksander Gurgul: Dziś turysta, chcąc wykupić wycieczkę po mieście, ma
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do wyboru darmową (za którą płaci się co łaska) albo drogą wycieczkę z
przewodnikiem licencjonowanym, od której hostel otrzymuje prowizję. Pan
jest współwłaścicielem firmy, która w ofercie ma wycieczki po  ,
oraz trzech hosteli.

Aleksander Miszalski: Nawet więcej niż trzech i naszych gości również wysyłamy
na wycieczki "darmowe". Ten zarzut to jakaś totalna bzdura. Uważam, że te
wycieczki są właśnie dla klienta hostelowego, którego nie stać na drogich
przewodników. Zresztą grupy do hosteli przyjeżdżają tylko przez kilka miesięcy w
roku. Prowizja od usług przewodnickich to promil w naszych dochodach. Jestem
zaszokowany tą zupełnie nietrafioną tezą. W radzie pracuję dla mieszkańców i
wizerunku miasta, a nie po to, by pomóc sobie w biznesie.

Na ostatnim posiedzeniu komisji promocji i turystyki pojawiły się głosy, że
miasto powinno dbać o jakość informacji przekazywanych turystom. Czy to
oznacza powrót do licencjonowania przewodników?

 Rozmawiać chcemy o zawodzie przewodnika i o problematyce dotyczącej tego
zawodu. W Krakowie mamy około 1,5 tys. przewodników. Deregulacja tego
zawodu na pewno przyniosła nam szkody. Jestem za zwalnianiem barier
zawodowych, ale należy to robić rozsądnie. Przewodnik to zawód, który bardzo
wpływa na wizerunek miasta.

Jest wielu przewodników, którzy dzięki deregulacji mogą zarabiać na życie.

 Chcemy przede wszystkim chronić rynek lokalny i zmiany w przepisach służyć
będą temu, by pieniądze za usługi przewodnickie zostawały w Krakowie.
Tymczasem przyjeżdżają do nas wycieczki ze Skandynawii, Rosji czy Izraela z
własnymi pilotami  przewodnikami i w wielu przypadkach przekaz może zostać
odrobinę zniekształcony, co działa na niekorzyść Krakowa. No i nie zarabiamy.

Pojawienie się regulacji może uderzyć w tzw. Free Walking Tour, czyli
darmowe wycieczki z miejskim przewodnikiem.

 Problem jest rzeczywiście złożony, bo "darmowi" mogą oprowadzać równie
dobrze jak licencjonowani. Nie podejmuję się oceny ich usług, ale uważam, że
należałoby sprawdzić jakość przekazywanych przez nich informacji. Prawnicy
powinni sprawdzić, czy działają zgodnie z prawem. Nie otrzymują  ,
lecz jedynie napiwki co łaska. Pojawiają się znaki zapytania: Czy nie powinni
rozliczać się z nich z fiskusem? Czy działalność przewodnicka może być
prowadzona pod szyldem fundacji? A taka właśnie fundacja przewodników działa
w Krakowie. Jasno podkreślę, że moim celem nie jest antagonizowanie
środowiska przewodników. Skupmy się na tym, by chronić rynek lokalny.

Jak miasto chce kontrolować treści przekazywane przez przewodników?

 Deregulacja zawodu odbywa się na poziomie sejmowym. My zastanawiamy się
nad zmianą w przepisach o Parku Kulturowym, by nobilitować przewodników
licencjonowanych, czyli tych, którzy przeszli szkolenia, zdali egzaminy, podjęli
wysiłek dokształcenia się w zawodzie. To nie oznaczałoby zakazu dla innych. 
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Zaloguj się  lub komentuj jako gość Skomentuj

najnowsze  popularne

Gość: Renata Majewska  wczoraj Oceniono 6 razy  6   

Odpowiedz

Gość: Barbara  pół godziny temu Oceniono 1 raz  1    

Odpowiedz

Gość: ziuta  7 godzin temu Oceniono 1 raz  1    

Odpowiedz

Gość: jyg  wczoraj Oceniono 5 razy  1   

Odpowiedz

To przewodnicy mogą pracować "za darmo", to znaczy w praktyce brać napiwki (ostatnio ciągnęli
za sobą z 90 Hiszpanów) i nie płacić podatków?.... ja też tak chcę! To może dogadam się z
kumplami i też stworzymy fundację i będziemy szerzyć misje, żeby każdy pokochał Kraków...
Wow. Fajnie. Tymczasem przy Bagateli babka wydaje paragon za każdego kupionego
obwarzanka.... Rozkręcić taką firmę, wysyłać przewodników (kilkunastu dziennie), zdobyć opinie
na TripAdvisor, brać od każdego przewodnika odpowiedni haracz, pożyłoby się dłużej... Eh,
marzenia...

Pytanie do pana Gurgula: czy był w choć jednym hostelu i widział czyje są tam ulotki? Hostele
zalane są reklamą Free Walking Tour, więc pytanie zadane radnemu Miszalskiemu trąci
oszczerstwem i każe się zastanowić pod kogo pan Gurgul przeprowadził ten wywiad? Nie nurtuje
jego głowy problem, czy przewodnik "co łaska" wydaje jakiekolwiek pokwitowanie, jak są
rozliczane "datki" na "Fundację", tutaj jest wszystko i cacy, bo najlepiej, żeby wszyscy pracowali w
szarej strefie. "Profesjonalizm" pana Gurgula nie pozwala mi go nazwać dziennikarzem, raczej
ignorantem lub piszącym teksty na zamówienie.

Panie Gurgul  jaki k...a Free Walking Tour? Jak kogoś nie stać na płacenie za przewodnika czy
wstęp do muzeum to niech siedzi w domu. Czy chleb, wódka, papierosy, paliwo i buty oraz gazeta
wyborcza są za darmo? Nie są! To dlaczego kultura i wypoczynek mają być za darmo. To może
Pan też zacznij pisać za darmo, a GW niech nie każe płacić za czytanie. Jak Free, to Free.
Wszystko.

Absolutnie żadnych licencji .To wszystko po to aby ograniczyć dostęp do zawodu .
Powiem tak ,oprowadzenie wycieczki wymaga ścisłych ,najważniejszych informacji o obiektach i
zdarzeniach a nie kilkugodzinnych wykładów z historii ,ze szczegółami jak reagował dwór ,gdy
dostojnik puścił bąka przy stole . W mojej ocenie to rynek zweryfikuje jakość świadczonych usług .
Natomiast nie rozumiem jaka jest różnica czy monolog przewodnik wygłasza do 10 czy 40 osób i
zdaję sobie sprawę ,że gdy ktoś organizuje 1 przewodnika dla 100 osób to będzie dziadostwo.
Tego rodzaju nagonki i lobbing uprawiany przez zazdrosne o kasę środowisko dotychczasowych
przewodników jest niedopuszczalne i podłe,bo pod pozorem jakości próbują zawłaszczyć rynek
usług przewodniczych w Krakowie.

Przewodnik ma
prawo do wolności
wypowiedzi [LIST]

Jak zdobyć wizę
turystyczną i
wjechać do Polski

Turyści w Krakowie.
Ile i na co wydają,
co zwiedzają?

Lokalność,
romantyzm - jak
Kraków powalczy o
turystów
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Oscar dla "Idy!". Wszystko o
tegorocznej gali - wyniki, ciekawostki,
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Marcin Zamoyski: Odzyskałem kawałek
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Wietnamczykom

Edward Lucas: Czy jesteśmy gotowi na
nową erę w Rosji? Taką, przy której
ostatnie 15 lat wyda się nam zaledwie
łagodną niedogodnością
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