
 

Konferencja Przygotowawcza Kongresu Turystyki Polskiej organizowana 21 i 22 października 2015 

roku  w Świdnicy, będzie wstępem do dalszych spotkań i rozmów o problemach nurtujących branżę 

turystyczną oraz samorządy, 

pomiędzy organizacjami. Stworzy możliwość określenia głównych założeń i celów planowanego na 

2016 rok, również w Świdnicy, Kongresu Turystyki Polskiej

Podczas konferencji odbędzie się p

przedstawiciele kluczowych organizacji i 

zadaniem będzie wytyczenie kierunków i opracowanie zakresu merytorycznego 

wydarzenia. 

Praca członków grup roboczych i ekspertów, skupiać się będzie wokół pięciu wątków

� INTERWENCJONIZM PAŃSTWA: PRAWNE I FINANSOWE INSTRUMENTY POŚREDNIEGO I 

BEZPOŚREDNIEGO WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TURYSTYCE

� ZARZADZANIE PROMOCJĄ TURYSTYCZNĄ

� SAMORZĄD GOSPODARCZY 

� ROZWÓJ TURYSTYKI W POLSCE W PERSPERTYWIE 2030

� MIEJSCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I JEGO ZADANIA W PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ

Podczas sesji podsumowującej 

reprezentującymi branżę turystyczną przedstawią główne założenia 

Kongresu. 

Pracom grup roboczych będą towarzyszyły liczne wydarzenia towarzyszące m.in. warsztaty 

w turystyce – wybór podmiotu prywatnego

turystycznych i e-marketing obiektów noclegowych, 

przyrodnicza szansą dla gmin, koncert w ramach wydarzenia specjalnego 

Festiwalu Bachowskiego, koncert Grzegorza Hyżego.

Szczegóły programu poniżej: 

Warsztaty  

Warsztaty organizowane w ramach Konferencji Przygotowawczej 
Turystyki Polskiej w Świdnicy

Przygotowawcza Kongresu Turystyki Polskiej organizowana 21 i 22 października 2015 

będzie wstępem do dalszych spotkań i rozmów o problemach nurtujących branżę 

 jak również przyczyni się do utworzenia platformy współpracy 

pomiędzy organizacjami. Stworzy możliwość określenia głównych założeń i celów planowanego na 

2016 rok, również w Świdnicy, Kongresu Turystyki Polskiej. 

Podczas konferencji odbędzie się pierwsze posiedzenie zespołów, w których skład wchodzą 

wiciele kluczowych organizacji i jednostek działających w sektorze turystycznym

ie kierunków i opracowanie zakresu merytorycznego 

nków grup roboczych i ekspertów, skupiać się będzie wokół pięciu wątków

INTERWENCJONIZM PAŃSTWA: PRAWNE I FINANSOWE INSTRUMENTY POŚREDNIEGO I 

BEZPOŚREDNIEGO WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TURYSTYCE 

ZARZADZANIE PROMOCJĄ TURYSTYCZNĄ 

PODARCZY – PRZESZKODA CZY SZANSA W ROZWOJU TURYSTYKI

ROZWÓJ TURYSTYKI W POLSCE W PERSPERTYWIE 2030 

MIEJSCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I JEGO ZADANIA W PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ

Podczas sesji podsumowującej konferencję eksperci wraz z honorowymi gośćmi 

reprezentującymi branżę turystyczną przedstawią główne założenia i cele planowanego na 2016 r. 

Pracom grup roboczych będą towarzyszyły liczne wydarzenia towarzyszące m.in. warsztaty 

otu prywatnego do realizacji projektu w PPP, tworz

marketing obiektów noclegowych, panele turystyka senioralna i turystyka 

przyrodnicza szansą dla gmin, koncert w ramach wydarzenia specjalnego 

, koncert Grzegorza Hyżego. 

Warsztaty organizowane w ramach Konferencji Przygotowawczej 
Świdnicy 

 

Przygotowawcza Kongresu Turystyki Polskiej organizowana 21 i 22 października 2015 

będzie wstępem do dalszych spotkań i rozmów o problemach nurtujących branżę 

jak również przyczyni się do utworzenia platformy współpracy 

pomiędzy organizacjami. Stworzy możliwość określenia głównych założeń i celów planowanego na 

posiedzenie zespołów, w których skład wchodzą 

torze turystycznym, których 

ie kierunków i opracowanie zakresu merytorycznego przyszłorocznego 

nków grup roboczych i ekspertów, skupiać się będzie wokół pięciu wątków tematycznych: 

INTERWENCJONIZM PAŃSTWA: PRAWNE I FINANSOWE INSTRUMENTY POŚREDNIEGO I 

PRZESZKODA CZY SZANSA W ROZWOJU TURYSTYKI 

MIEJSCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I JEGO ZADANIA W PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ 

eksperci wraz z honorowymi gośćmi 

i cele planowanego na 2016 r. 

Pracom grup roboczych będą towarzyszyły liczne wydarzenia towarzyszące m.in. warsztaty PPP  

worzenie produktów 

rystyka senioralna i turystyka 

przyrodnicza szansą dla gmin, koncert w ramach wydarzenia specjalnego Międzynarodowego 

 

Warsztaty organizowane w ramach Konferencji Przygotowawczej – Kongres 

 



21 października 2015 roku (środa): 

10:00 – 13:30 Warsztaty* 

Miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Galeria Fotografii, Hotel Piast 

13:30 – 14:30 Obiad 
 
14:30 – 18:00 Warsztaty*  

Miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Galeria Fotografii, Hotel Piast 

19:30 – 00:00 Oficjalne otwarcie konferencji:  

Przywitanie i wystąpienia honorowych gości, wręczenie nagród w rankingu „Przyjazna 
Gmina 2015 – Samorząd 25-lecia”, 
poczęstunek, występ artystyczny Lidii Kopani, prowadzący Piotr Bałtorczyk. 

 

 

 

Miejsce: Klub Bolko, Plac Grunwaldzki 11 

 



22 października 2015 roku (czwartek): 

  9:00 – 12: 30 Warsztaty*  

Miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Galeria Fotografii, Hotel Piast 

13:00 – 14:15 Sesja podsumowująca  

– podsumowanie przez ekspertów, podpisanie listu intencyjnego, konferencja prasowa, 
występ artystyczny. 

Miejsce: Teatr Miejski, Rynek 

14:15 – 15:15 Obiad 
 
15:30 – 17:30 Wydarzenie specjalne Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego – 
Świdnica: 

Akademia Bachowska Świdnica, Capella Cracoviensis, Jan Tomasz Adamus / organy, 
Jorge Jimenez / skrzypce, dyrygent zapraszają uczestników na spotkanie z Bachem.  
W kaŜdym z obiektów:  Kościele w Makowicach, Pałacu w Makowicach, Pałacu  
w Krzy Ŝowej i  Kościele Pokoju w Świdnicy uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać 
muzyki na instrumentach z epoki, idealnie dopasowanej do historycznych wnętrz.  
W Pałacu w Makowicach uczestnicy będą mogli skosztować wina z lokalnej winnicy. 

lub 

15:30 – 17:00 Wycieczka z przewodnikiem po historycznej Świdnicy  

– WieŜa Ratuszowa (widokowa), świdnicka starówka, Świdnicka Katedra  –  miejsce 
zbiórki dziedziniec pod WieŜą Ratuszową. 

 

*Tematy warsztatów: 

1. PPP w turystyce – wybór podmiotu prywatnego do realizacji projektu  
w PPP 

Prowadzący: dr Rafał Cieślak - Doktor nauk prawnych, radca prawny, załoŜyciel 
Kancelarii , Bartosz Mysiorski - Wiceprezes Zarządu Fundacji Centrum PPP, Karolina 
Szuppe - starszy specjalista w Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu  
i Turystyki.  

Tematyka warsztatów: 

• Tryby proceduralne wyboru partnera prywatnego – PPP vs koncesja 
• Negocjacje i wybór najkorzystniejszej oferty 
• Instytucjonalne PPP vs kontraktualne PPP 
• Rola doradcy w procesie wyboru partnera prywatnego 



• Analizy przedrealizacyjne w projektach PPP 
• Kluczowe elementy dokumentacji przetargowej (ogłoszenie, SIWZ, umowa) 
• Konstruowanie umów PPP (istotne zagadnienia) 

2. Tworzenie produktów turystycznych 

Prowadzący: Rajmund Papiernik - Dyrektor Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 

Tematyka warsztatów: 

• Produkt turystyczny na przykładzie Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców i współpracy  

z Europejskim Instytutem Szlaków Kulturowych przy Radzie Europy 
• Szlak turystyczny jako obiektem zainteresowania klienta 
• Jak kreować liniowy produkt turystyczny, aby spełniał oczekiwania i pozwalał każdej ze 

stron czerpać optymalne korzyści 
• Zapewnienie produktowi stałego rozwoju i stałego zainteresowania. 

3.  E-marketing obiektów noclegowych 

Prowadzący: Marek Hrycak - Od ponad 10 lat współpracuje z firm ą RST. Współtwórca 
startupów BedBooking dedykowanych dla branŜy turystycznej. 

  

Tematyka warsztatów: 

• Analiza rynku serwisów noclegowych i rezerwacyjnych w Polsce oraz potrzeb klientów z 

nich korzystających 
• Profesjonalne zarządzanie obiektem w Internecie czyli prezentacja produktów dostępnych 

na rynku 
• Jakie źródła informacji bierze Twój klient potencjalny pod uwagę planując podróż? 
• Jakie cechy obiektu wpływają na jego decyzję o rezerwacji? 
• Jak wyglądasz mobilnie? 
• Odpowiadać na opinie o moim obiekcie? 

Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy. KaŜdy Uczestnik będzie brał udział w trzech 
blokach tematycznych 

  



Wydarzenia towarzyszące 

 

Wydarzenia towarzyszące w ramach Konferencji Przygotowawczej – Kongres 
Turystyki Polskiej w Świdnicy 

 

21 października 2015 roku (środa): 

08:00 – 14:30 XXIV Przegląd Piosenki Turystycznej i Ekologicznej „Na szlaku” 

Organizator: MłodzieŜowy Dom Kultury w Świdnicy, Świdnicki Ośrodek Kultury. Miejsce: 
Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11 (wstęp wolny) 

14:00 – 14:45 Pokaz kulinarny Tomasza Jakubiaka – kucharza i dziennikarza 
kulinarnego (drugi pokaz w godz. 16:00 – 16:45) 

Tomasz Jakubiak jest równieŜ szefem kuchni w autorskiej restauracji „GAR JAKUBIAKA” 
oraz gospodarzem programu „Jakubiak lokalnie” w telewizji Kuchnia+. 
Miejsce: Rynek (wstęp wolny) 

 

 

 

17:00 – 18:15 Panel dyskusyjny – Turystyka senioralna 

Paneliści: Dr Jarosław Szandurski Społeczna Akademia Nauk Wydział  
w Świdnicy,  Beata Szyszka – Radna Rady Gminy Świdnica,  Zbigniew 
Curyl Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Świdnicy,  Maria Kociuba 
Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Dr Joanna Mesjasz – Społeczna 
Akademia Nauk w Świdnicy 



18:15 – 18:30 Przerwa kawowa 

Premiera ksiąŜki pt. „Wilki” autorstwa Adama Wajraka, spotkanie  
z autorem z moŜliwością zakupu ksiąŜek i uzyskania autografu autora 

18:30 – 19:45 Panel dyskusyjny – Turystyka przyrodnicza szansą dla gmin 

Paneliści: Jan Dzięcielski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica, Robert 
Lewandowski - Burmistrz Gminy śmigród, Dorota Konieczna-Enozel - 
Burmistrz Pieszyc, Adam Wajrak - dziennikarz związany z „Gazetą 
Wyborczą”  

Turystyka przyrodnicza staje się modą na spędzanie czasu. Zarówno tereny 
cenne przyrodniczo jak Stawy Milickie i Puszcza Białowieska jak i tereny 
atrakcyjne do uprawiania turystyki narciarskiej (Góry Sowie) stwarzają realne 
moŜliwości rozwoju gmin. Otwartość Lasów Państwowych na takie działania 
powoduje naturalne skazanie na wzajemne partnerstwo we wspólnej promocji  
i wspólnych działań na rzecz lokalnych społeczności. 

19:45 – 20:00 Przerwa kawowa 

Premiera ksiąŜki pt. „Wilki” autorstwa Adama Wajraka, spotkanie 
 z autorem z moŜliwością zakupu ksiąŜek i uzyskania autografu autora 

20:00 – 21:00 Koncert Grzegorza HyŜego 

Wstęp na wydarzenia organizowane w Teatrze w godz. od 16:30 do 17:30 
Miejsce: Teatr Miejski, Rynek* 

* Bezpłatne wejściówki do odebrania w Informacji Turystycznej mieszczącej się przy  
ul. Wewnętrznej 2 (Rynek) w Świdnicy – liczba miejsc ograniczona. 

 

 

 



22 października 2015 roku (czwartek): 

15:30 – 17:30 Wydarzenie Specjalne Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego – 
Świdnica 

Akademia Bachowska Świdnica, Capella Cracoviensis, Jan Tomasz Adamus / organy, Jorge 
Jimenez / skrzypce, dyrygent zapraszają uczestników na spotkanie z Bachem. W kaŜdym  
z obiektów: Kościele w Makowicach, Pałacu w Makowicach, Pałacu w KrzyŜowej i Kościele 
Pokoju w Świdnicy uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać muzyki na instrumentach  
z epoki, idealnie dopasowanej do historycznych wnętrz. W Pałacu w Makowicach uczestnicy 
będą mogli skosztować wina z lokalnej winnicy. Odjazd wycieczki ze Świdnicy,  
pl. Grunwaldzki (wstęp wolny) – liczba miejsc ograniczona* 

* Bezpłatne wejściówki do odebrania w Informacji Turystycznej mieszczącej się przy  
ul. Wewnętrznej 2 (Rynek) w Świdnicy – liczba miejsc ograniczona. 

16:00 – 18:00 Gra miejska „Dziki trop” 

Zgłoszenia do 19 X 2015 r. osobiście do WypoŜyczalni i Czytelni dla Dzieci i MłodzieŜy 
MBP w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18 (II piętro) lub mailem na adres 
oddz@mbp.swidnica.pl lub faksem na nr 74 640 09 46.  

17:15 – 18:15 Koncert muzyki klasycznej 

Felix Mendelssohn-Bartholdy – Trzy motety op. 69 Johann Christoph Altnikol – motet 
Befiehl du deine Wege Johann Sebastian Bach – Tilge, Höchster, meine Sünden BWV 1083, 
kontrafaktura Stabat Mater G.B. Pergolesiego 

Miejsce: Kościół Pokoju w Świdnicy (wstęp wolny) 

 

Dodatkowo w dniu 21 i 22 X 2015 
Bezpłatna ścianka wspinaczkowa, zewnętrzne wystawy fotograficzne: „GOPR – 
ratownictwo górskie“, zdjęcia przyrodnicze autorstwa Adama Wajraka, stoiska 
promocyjne na których będzie moŜna zakupić regionalne specjały m.in. wędliny, słodycze, 
miody i wyroby pszczelarskie, biŜuterię, wyroby z drewna. 
 
Miejsce: Rynek, Świdnica (Wstęp wolny) 

 

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej www.kongresturystyki.pl i naszego profilu na 
facebooku KongresTurystykiPolskiej 

 

 


