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WspółpracaJednostka wdrażająca

Organizowane od 2003 roku, jest platformą spotkań środowisk naukowych, 
samorządowych i  biznesowych sektora turystyki oraz władz rządowych 
i samorządowych mające na celu wzajemną integrację i zacieśnienie współpracy. 
GREMIUM jest wydarzeniem cyklicznym (odbywającym się co 2 lata), jest 
spotkaniem naukowo-branżowym ugruntowanym w tradycji polskiej myśli nauk 
o turystyce oraz polskiego biznesu turystycznego. Dotychczas odbyło się dziewięć 
edycji GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI. Najbliższe 10 – jubileuszowe spotkanie 
odbędzie się w Łodzi.

To odpowiedź na potrzeby dzisiejszego rynku. Jest wewnętrzną marką całego 
obszaru działań FORUM na który składają się: szkolenia, warsztaty, konferencje, 
doradztwo branżowe, badania, opracowana eksperckie itp. Jednym z obszarów 
tej aktywności jest CENTRUM SZKOLEŃ TURYSTYCZNYCH utworzone wspólnie 
z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Turystyki ZART, w ramach którego 
przeszkoliliśmy już ponad 2500 osób podnosząc kwalifikacje zawodowe kadr 
sektora turystyki w Polsce.

Od samego początku swojej działalności, Forum Turystyki Regionów za cel obrało 
sobie integrację środowisk branżowych i aktuwizację ich działalności. To z naszej 
inicjatywy Regionalne Izby Turystyki działające w Polsce w 1995 roku rozpoczęły 
współpracę, tworząc w efekcie Radę Krajową Izb Turystyki. Szczególnie aktywnie 
włączyliśmy się w tworzenie i wsparcie funkcjonowania Regionalnych i Lokalnych 
Organizacji Turystycznych poprzez krzewienie aktywnej współpracy między 
przedsiębiorcami i władzami samorządowymi.

Szczecińska Akademia Enologiczna to aktywność grupy hobbystycznej 
turystycznych enofilów łączącej pasje turystyczne i enologiczne. Enoturystyka, 
która jest przedmiotem tego obszaru aktywności Forum – to podróże w regiony 
winiarskie, podczas których odwiedzamy miejsca związane z produkcją wina. 
Oprócz tego uczestniczymy w imprezach o profilu winiarskim np. degustacje, 
wystawy wini festiwale, przy okazji odwiedzając turystyczne atrakcje.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020

LEWIATAN



Na całym świecie turystyka ma ogromne znaczenie jako interdyscyplinarny obszar aktywności obywatelskiej i od-
działywania na rozwój społeczno-gospodarczy. Wg danych portalu NGO.pl w Polsce jest zarejestrowanych ponad 
6600 NGO, które mają słowo „turystyka” (odmieniane w różnych przypadkach) wpisane w nazwę swojej organizacji 
co wskazuje, że organizacje te działają w obszarze szeroko rozumianego sektora turystyki. 

Wśród nich są zarówno małe organizacje hobbystyczne jak i duże o  charakterze branżowym. Podmioty te mają 
prawo, a nawet obowiązek, uczestniczyć w procesie kreowania warunków dla rozwoju sektora turystyki w Polsce. 
Szczególną rolę w tym zakresie mają Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne, izby gospodarcze sektora tury-
styki oraz stowarzyszenia branżowe. 

Niniejszy projekt ma na celu wsparcie wszystkich NGO zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju polskiej tu-
rystyki, poprzez przekazanie im wiedzy eksperckiej zwiększającej efektywność ich udziału w procesie stanowienia 
prawa w Polsce. RAZEM można LEPIEJ kształtować prawo.

 Zapraszam do współpracy 

 Marek Migdal
 Prezes Forum Turystyki Regionów

Działania projektowe dedykowane są dla przedstawicieli NGO sektora turystyki z całej Polski. 
W szczególności zaproszenia kierowane są do członków Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycz-

nych (ROT i LOT), izb gospodarczych sektora turystyki, stowarzyszeń branżowych, związków pracodawców, organizacji sku-
piających pilotów wycieczek i  przewodników turystycznych oraz innych podmiotów trzeciego sektora zaangażowanych 
w działania na rzecz kształtowania i rozwoju polskiej turystyki. Uczestnikami mogą być również urzędnicy jednostek samo-
rządów terytorialnych współpracujący z branżą turystyczną w ramach organizacji pozarządowych. 

Projekt ma zasięg ogólnopolski i składa się z 3 części:

Szkolenia grupowe w zakresie czterech obszarów  
tematycznych, do wyboru w ramach  
poszczególnych subregionów 
 
Doradztwo i konsultacje indywidualne
 
Szkolenia i warsztaty branżowe podczas  
X edycji Gremium Ekspertów Turystyki 

X GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI 

to spotkanie dające okazję do dialogu i  budowania „mostów” 
łączących środowisko naukowe, branżę turystyczną i samorządy. 
Podczas konferencji prowadzone są panele, warsztaty, debaty, 
dyskusje kuluarowe dotyczące aktualnych wyzwań i  proble-
mów, z  którymi zmaga się polska turystyka. Prowadzą one do 
wypracowania wniosków i rekomendacji, a co za tym idzie, roz-
wiązywania problemów i wyznaczania kierunku rozwoju polskiej 
gospodarki turystycznej.

www.gremium.forumturystyki.pl
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1. ZARZĄDZANIE  
–  wpływ na stanowienie 
prawa

•  rodzaje i metody zarządzania 
•  planowanie strategiczne  

i działanie taktyczne
•  style zarządzania
•  współpraca i relacje z otoczeniem
•  wpływ zarządzania na proces 

stanowienia prawa

2.  PRAWO  
– obszary, procesy,  
standardy

•  rodzaje prawa i zakresy regulacji
•  prawo konstytucyjne
•  prawo administracyjne
•  prawo cywilne
•  prawo gospodarcze
•  prawo karne i procesowe
•  branżowe regulacje prawne

3.  EKONOMIA  
i analiza finansowa

•  mikro- i makroekonomia
•  ekonomia gospodarcza i społeczna
•  ekonomia przedsiębiorstwa i NGO
•  ocena sytuacji ekonomicznej
•  działanie sił rynkowych
•  analiza finansowa – rodzaje 

i zasady
•  instrumenty analizy finansowej

4.  POLITYKA  
– narzędzie kreowania 
rozwoju

•  polityka – istota, podział  
i obszary oddziaływania 

•  polityki sektorowe i horyzontalne 
•  polityki rozwoju (państwa,  

regionu, firmy, NGO itp.)
•  instrumenty działania i typy 

interwencji w realizacji polityk

Tematy do wyboru: 

Marek Migdal
Prezes Forum Turystyki 
Regionów, Wiceprezes Związku 
Pracodawców Turystyki LEWIATAN, 
ekspert branżowy, wykładowca 
akademicki, autor Poradnika 
współpracy JST-NGO sektora 
turystyki, propagator współpracy 
międzysektorowej w turystyce. 
Koordynator GREMIUM 
EKSPERTÓW TURYSTYKI. 

Hubert Gonera
Od 2007 roku zarządza firmą 
Landbrand, która pod jego okiem 
współtworzy krajobraz turystyczny 
polskich miast i regionów, 
opracowując strategie i programy 
rozwoju. Kierował m.in. pracami 
nad Polityką Turystyczną Warszawy. 
Obecnie ambasador World Food 
Travel Association (WFTA) oraz 
Culinary Heritage w Polsce.

Dariusz Rutkowski
Ekspert funduszy europejskich, 
wykładowca WSB Wydział 
Ekonomiczny w Szczecinie - 
specjalizacja ZARZĄDZANIE.  
Trener, doradca, ekspert w zakresie 
współpracy międzysektorowej NGO, 
administracji i przedsiębiorstw. 
Koordynator licznych projektów 
finansowanych z UE.

dr Piotr Cybula
Adiunkt w Zakładzie Prawa 
i Ochrony Dziedzictwa 
Kulturowego AWF w Krakowie, 
Radca prawny specjalizujący 
się w problematyce prawa 
turystycznego. Członek 
International Forum of Travel 
and Tourism Advocates, od 
2008 r. prowadzi blog: https://
prawoturystyczne.com/

W każdym subregionie odbędzie się komplet czterech szkoleń.

Szkolenia i działania doradcze realizowane będą  
w okresie maj – listopad 2022 r.

Działania zwieńczone zostaną cyklem szkoleniowym, który odbędzie się  
w ramach X GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI. 

ŁÓDŹ 6–8.12.2022 r.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest wzmocnienie wiedzy eksperckiej 
przedstawicieli organizacji pozarządowych sektora 
turystyki w zakresie niezbędnym do efektywnego udziału 
w procesie stanowienia prawa.

W ramach pierwszego etapu działań projektowych  
zrealizowane zostaną trzydniowe szkolenia specjalistyczne 
oraz cykl działań doradczych i konsultacji branżowych.

prof. dr hab. Piotr Gryszel
Profesor UE we Wrocławiu, 
pracownik naukowy Katedry 
Marketingu i Zarządzania 
Gospodarką Turystyczną. Autor 
i współautor ponad 140 publikacji 
naukowych oraz licznych 
strategii i ekspertyz dotyczących 
rynku turystycznego. Czynny 
pilot wycieczek i przewodnik 
turystyczny.

EKSPERCI

RAZEM można LEPIEJ 
kształtować prawo

Tematy wspólne:

◗  STAN AKTUALNY I KIERUNKI ZMIAN PRAWA W TURYSTYCE
◗  PODSTAWY PROCESU STANOWIENIA PRAWA
◗  GROMADZENIE DANYCH I WERYFIKACJA ICH WIARYGODNOŚCI W TURYSTYCE
◗  ANALIZA I PRZETWARZANIE ZGROMADZONYCH DANYCH W TURYSTYCE

DZIAŁANIA SZKOLENIOWE I DORADCZE obejmować będą następujące  
obszary tematyczne:
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samorządowych i  biznesowych sektora turystyki oraz władz rządowych 
i samorządowych mające na celu wzajemną integrację i zacieśnienie współpracy. 
GREMIUM jest wydarzeniem cyklicznym (odbywającym się co 2 lata), jest 
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z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Turystyki ZART, w ramach którego 
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Od samego początku swojej działalności, Forum Turystyki Regionów za cel obrało 
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Organizacji Turystycznych poprzez krzewienie aktywnej współpracy między 
przedsiębiorcami i władzami samorządowymi.

Szczecińska Akademia Enologiczna to aktywność grupy hobbystycznej 
turystycznych enofilów łączącej pasje turystyczne i enologiczne. Enoturystyka, 
która jest przedmiotem tego obszaru aktywności Forum – to podróże w regiony 
winiarskie, podczas których odwiedzamy miejsca związane z produkcją wina. 
Oprócz tego uczestniczymy w imprezach o profilu winiarskim np. degustacje, 
wystawy wini festiwale, przy okazji odwiedzając turystyczne atrakcje.
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