
 

 

 

 

 

    

 

Cena za kurs na przewodnika miejskiego 

przy min. 20 osobach: 

 

Płatne w jednej racie:880 zł /830  zł+50zl wpisowe/. Istnieje możliwość opłaty w 3 ratach

 
 

 Termin realizacji;    

                                 5.02-19.06.18     
                                            
 

 

52 godziny  wykładów / 110 godzin wykładów w ramach przedmiotów na studiach/   + 83  godziny szkolenia praktycznego z 

przewodnikiem  wg poniższego harmonogramu: 

+ 40 godzin  szkolenia praktyczne podczas wycieczek * 

KURS NA PRZEWODNIKA MIEJSKIEGO  

PO WARSZAWIE w 2018 r. 

 

RZ 

ZAKRES: 



Dodatkowo : 1 wycieczka autokarowa    
 

 

PRZEDMIOT   

Zakresy tematyczne   

Forma zajęć Wykładowca DNI TYGODNIA  GODZINY Sob. /niedz. zwiedzanie 

Ćwiczenia praktyczne z przewodnikami 

Wybrane zagadnienia z 

psychologii i socjologii  

  

4 godzin łącznie/ 

 

 

Wykład 

2 godz.  pon. 

2 godz. wt. 

 

 Pon.wt. 

 

 

 

5,6.02.18 

 

Cmentarze /  6 godz.  Niedziela  11.02.18 

Zbiórka przed I bramą  

Stare Powązki /niedziela/  g. 10.00 

/Stare Powązki, Komunalny, Ewangelicki,  

 Nowe Miasto/  3  godz.  sobota/  10.06.17 

/zbiórka pod Kolumną Zygmunta 

 

zagadnienia z psychologii i socjologii  /4 godziny łącznie/ 

Psychologia i socjologia grupy wycieczkowej. Przewodnik 

jako kierownik zespołu. Opis pożądanej sylwetki, cech 

psychofizycznych i walorów osobistych przewodnika. 

Zasady organizacji i kierowania zespołami ludzkimi, 

systemy komunikacji, grupy nieformalne. Psychologia 

młodzieży. Znużenie fizyczne i psychiczne, sposoby 

zapobiegania. Metody rozwiązywania konfliktów w grupie 

turystycznej oraz zapobiegania i likwidacji negatywnych 

zjawisk występujących w turystyce. Kształtowanie postaw 

proekologicznych u organizatorów i uczestników ruchu 

turystycznego 

Szkolenia praktyczne odbywają się w formie ćwiczeń w mieście i wycieczek szkoleniowych, które polegają na 

samodzielnym przeprowadzeniu wybranych odcinków tras pod kierunkiem instruktora. Wycieczki 

autokarowe i piesze obejmują w swoim programie także zajęcia z następujących przedmiotów - w wymiarze co 

najmniej  40 godzin : 

1) historia miasta na tle historii Polski - 5 godz.;                            *    

2) kultura i sztuka miasta - 6 godz.; 

3) miasto współczesne - 6 godz.; 

4) geografia turystyczna miasta i regionu - 5 godz.; 

5) topografia miasta i strefy podmiejskiej - 9 godz.;6) metodyka i technika prowadzenia wycieczek miejskich - 

9 godz.        

 

Historia Polski 

 /  4 godzin łącznie/ 

 

Podstawowe wiadomości z 

historii Polski 

Wykład 

2 godziny 

 wtorek, środa 

razem 4 godz. 

 

 

                                           

 

 

 

Od g. 17 

 

 

13.02.18 

Od godz.17 

 

 

14.02.18 

/Sobota/ 5 godzin/ 

  17.02.18 

  

Kościoły; zb.g.10.00 przed katedrą 

Św. Jana  , dalej  zwiedz. Św. Krzyża, Św. 

Anny ,Św. Trójcy  

   

Niedziela /3 godz./  18.02.18 

   

 Synagoga Nożyków  zbiórka. godz. 10.00  

 

Zwiedzanie; pomnik Bohaterów Getta, Umschlagplatz i Cm. Żydowski 



 

Podstawy i przepisy prawne w 

turystyce 

4 godzin łącznie 

 

Wykład  

4 godziny 

pon. 

         

                                            

 

19.02.18 

sobota/ 3, 5 godz.    24.02.18 

 

Trakt Królewski /zbiórka. przed Empikiem g. 10. 

+ ul. Miodowa, Kredytowa, Traugutta 

 

Podstawy i przepisy prawne w turystyce 

 

Ustawa o usługach turystycznych. Umowy w turystyce, ich rodzaje, prawa i obowiązki stron. 

Umowy biur podróży z klientami. Stosunek prawny przewodnik - uczestnik wycieczki. 

Podstawy prawne zatrudniania przewodników (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa 

zlecenia). Odpowiedzialność prawna przewodnika: karna, cywilna i służbowa. Przepisy 

związane z ruchem osobowym: meldunkowe, celne, graniczne i drogowe. Ubezpieczenia 

turystyczne 

 

Niedziela/ 5 g. ogrody i palac   

   25.02.18 

/ Wilanów, przed kasą żółty  kiosk g. 10.00, 

 

 

 

 

Historia miasta na tle 

historii 

Polski 5 godz. 

Wykład 

5 godziny  pon.   

  

 

 

 

26.02.18 

 

po  godz. 16 

 
Sobota 2godz. z przewodnikiem  /2 g. indyw./ 

Muzeum Narodowe sobota     3.03.18 

zbiórka  przed kasą 

Od g. 10.00 Przewodnik  z muzeum  .Od godz. 

12.00 ćwiczenia z oprowadzania – Starówka 

zbiórka przed Kolumną Zygmunta godz. 12.00    

Historia miasta na tle 

historii Polski 

Zabytki miasta na tle 

historii sztuki w Polsce. 

Rozwój urbanistyczny 

miasta. Okresy świetności w 

historii Polski. Zabytki 

architektury, rzeźby i 

malarstwa. Muzea, pomniki 

i tablice pamiątkowe. Place i 

ulice. Parki i ogrody. 

Instytucje naukowe i 

kulturalne. Szkolnictwo, 

wyższe uczelnie 

Wykład 

2 godziny środa 

   

 

  

 

7.03.18 

 

 

 

Sobota  3 godz.6 

                        

10.03.18 

 

Stare i Nowe Miasto 
/zbiórka pod Kolumną 

Zygmunta g.10.00 

zbiórka 

 

Niedziela 2  godz. Od godz. 12-ej 

     11.03.18 

Muzeum Pawiak ul. Dzielna 24/26 zbiórka: 11.30/   

 



 

Podstawy prawne i przepisy prawne w 

turystyce 
Podstawy programowe i prawne ochrony 

przyrody. Formy ochrony przyrody w 

Polsce. Krajowy system obszarów 

chronionych, międzynarodowe formy i 

systemy obszarów chronionych w Polsce. 

Zagrożenia środowiska przyrodniczego, w 

tym związane z zagospodarowaniem i 

ruchem turystycznym. Podstawowe pojęcia 

ekologii. Różnorodność biologiczna Polski - 

podstawowe pojęcia, stan, zagrożenia. 

Zasady ruchu turystycznego w lasach i na 

obszarach chronionych, bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe w lasach. Formy (rodzaje) 

turystyki sprzyjające ochronie i 

zrównoważonemu użytkowaniu środowiska 

przyrodniczego 

Wykład  

 2 

godziny 

 Pon.  

 

12.03.18 

Sobota   /zw.  4 g łącznie z parkiem/./ 17.03.18 

    

zbiorka g. 10.00 Łazienki Królewskie przed 

Pałacem na Wodzie, godz. 1,5  a od g. 11.30  Stara 

Pomarańczarnia 1,5 g. Domek  Myślewice. P 

 

Niedziela 4  godz.    18.03.18 

Place Warszawy g.10.00 pod Zachętą zbiórka, zwiedzanie Placów Małachowskiego, Piłsudskiego., 

Teatralnego i Bankowego +Cytadela, kościół Św. Kostki,  grób.  ST. Popiełuszki.  

 

  

                                                    

                                                                                       

                                                    

 

  

 

  Sobota,  zwiedzanie 3 godz.   

Muzeum Wojska Polskiego zbiórka przed 

kasą g. 10.00  przewodnik z muzeum.  

  7.04.18 
   



 

Niedziela , 5 godz. / ćwiczenia  miasto współczesne/ 

    8.04.18 

/ Zwiedzanie na rezerwację / Belwederu 

Sejmu , Senatu   

Zbiórka przed bramą Belwederu  g.  9.00 

 

 

 

 

Turystyka w Polsce łącznie 5 

godzin 
Podstawowe pojęcia z zakresu 

turystyki wg terminologii 

Światowej Organizacji 

Turystyki. Wartości społeczne, 

zdrowotne, wychowawcze i 

gospodarcze turystyki. 

Podstawowe pojęcia z zakresu 

krajoznawstwa. Pionierzy 

turystyki i krajoznawstwa. 

Zarys historii turystyki w 

Polsce na tle krajów 

europejskich. Organizacja 

turystyki w Polsce: 

administracja rządowa i 

samorządowa, organizacje 

społeczne, izby gospodarcze, 

przedsiębiorstwa i biura 

turystyczne.  

Wykład 

5 godzin 

od 15.30 do 20.30 

 Pon.   

 

9.04.18 

Sobota   4 godz.  Miasto współczesne/  

  14.04.18 

zbiórka przed bramą Uniwersytetu,  zw. obiektów miasta 

współczesnego   

 

Niedziela   5 godz   15.04.18 

 zbiórka przed bramą Ogrodu Botanicznego w Al. Ujazdowskich. Plac Trzech Krzyży,                                     

 

 

Geografia turystyczna 

Polski/ 13 godzin łącznie/ 

Ogólna charakterystyka 

położenia geograficznego i 

środowiska przyrodniczego. 

Wykład 

4 godziny 

 

 

 

 

                                                    

                                           

 

 

 

Pon.   

 

16.04.18 

 

 Sobota  2,5 godz.    21.04.18 

   Królikarnia / w tym Park Rzeźby/ 

 zbiórka 10.00  przed bramą Królikarnia  

  

 



Krainy geograficzne i 

krajobrazy Polski, naturalne 

i przekształcone. Ogólna 

charakterystyka gospodarki 

Polski i zagadnienia 

demograficzne. Podział 

administracyjny. 

Charakterystyka 

ważniejszych regionów 

turystycznych. Mniejszości 

narodowe i religie. 

Religioznawstwo 

Niedziela  1,5  godz. 

  

  22.04.18 

niedziela Pałac Prezydencki  

Przewodnik na miejscu godz. 10.00  

Historia miasta na tle 

historii Polski 

 

Historia miast w Polsce 

(ogólna charakterystyka 

miast zabytkowych). 

Początki i przeszłość miasta. 

Miasto w okresie II 

Rzeczypospolitej i w czasie 

II wojny światowej. 

Odbudowa ze zniszczeń 

wojennych. Współczesny 

rozwój miasta. Życie 

społeczno-polityczne. 

Wybitne postacie 

historyczne związane z 

miastem 

Wykład 

2 godziny 

 

 

 

 

 

 

 

2 godziny 

                                                    

                                           

 

+ zajęcia 

praktyczne 

  

 

 

   

 

 

Od g. 17 

 

25.04.18 

 

 

 

środa od g. 15.00 

 

 26.04.18 

 

  

 

 

Sobota  

 28.04.18 

 Zw. g.10.00 Mauzoleum 

Walki i Męczeństwa 2 g.  

 

 

 

Niedziela  2,5 g.  

  29.04.18 

Zb. g. 10.00 

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska  79  Przewodnik z muzeum 

 

Geografia turystyczna 

Polski 

Wykład 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

. 

 

 

Czwartek  

10.05.18 

 

Sobota, 4 godz.  

    12.05.18 

Zb.  godz. 10.00Zamek Królewski  3  g. przewodnik 

 



 

5 godzin od 

15.00  

 

niedziela – Zb. Parking szkoła  

     13.05.18 

 

wycieczka jednodniowa  10 g. W-wa -Kampinos Żelazowa 

Wola- Łowicz lub inna do uzgodnienia 

 

 

Metodyka i etyka  

przewodnictwa  3 godzin 

Wykład   od godz. 15.00 

wtorek, 

     

           22.05.18          

Kultura osobista, etyka i moralność przewodnika. Kultura uprawiania 

 turystyki. Słowo jako narzędzie pracy przewodnika. Opanowanie języka polskiego i jego kultura, słownictwo, przykłady najczęstszych błędów językowych. Posługiwanie się 

mikrofonem w autokarze, pomieszczeniu zamkniętym i na wolnym powietrzu. Oprowadzanie grupy wycieczkowej w terenie otwartym i w pomieszczeniach zamkniętych, ze 

szczególnym uwzględnieniem obiektów sakralnych, muzealnych, cmentarzy i miejsc martyrologii. Problematyka wycieczek szkolnych, oddziaływanie wychowawcze na dzieci i 

młodzież. Oprowadzanie wycieczek osób niepełnosprawnych 

 

Ochrona  przyrody i 

środowiska / 

2godziny / 

 

Wykład 

2 godziny 

poniedziałek 

                                            

 

28.05.18 

 Podstawy programowe i prawne ochrony przyrody. Formy ochrony przyrody w Polsce. Krajowy system 

obszarów chronionych, międzynarodowe formy i systemy obszarów chronionych w Polsce. Zagrożenia 

środowiska przyrodniczego, w tym związane z zagospodarowaniem i ruchem turystycznym. 

Podstawowe pojęcia ekologii. Różnorodność biologiczna Polski - podstawowe pojęcia, stan, zagrożenia. 

Zasady ruchu turystycznego w lasach i na obszarach chronionych, bezpieczeństwo przeciwpożarowe w 

lasach. Formy (rodzaje) turystyki sprzyjające ochronie i zrównoważonemu użytkowaniu środowiska 

przyrodniczego 



 

Kultura i sztuka miasta  4 

godz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Od g. 17 

wtorek 

 

29.05.18 

Środa 

 

30.05.18 

 

Kultura i sztuka miasta  4 godz. 

Położenie, powierzchnia, liczba mieszkańców, podział administracyjny (dzielnice, osiedla). Życie 

społeczno-polityczne. Wybitne postacie współczesnego miasta. Historia i 

współczesna gospodarka miasta. Najważniejsze obiekty przemysłowe i ich produkcja. Ważniejsze 

obiekty użyteczności publicznej. Współczesna architektura i budownictwo. Urządzenia socjalne i 

służba zdrowia. Główne atrakcje miasta. Miasto w literaturze, piosence i anegdocie. Problemy i 

osiągnięcia ekologiczne miasta 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ochrona  przyrody i środowiska 

 

Wykład 

2 godziny 

pon. 

                                           Pon. Od 17.00 g. 

 

            

                  4.06.18 

 

Topografia miasta i strefy 

podmiejskiej 

/10 godzin/ 

Układ komunikacyjny miasta, 

arterie przelotowe. Lokalizacja 

obiektów zabytkowych, 

gospodarczych i użyteczności 

publicznej. Baza turystyczna, 

sportowa i rekreacyjna. 

Lokalizacja parkingów 

Wykład 

 2godziny 

   

 

 

środa 

 

6.06.18 

+ 7 g. zajęć praktycznych 

   8,9,10.06.18 

 piątek od g. 15.00 2 godziny, w  

sobotę i   w niedzielę od godz. 10.00  

po 2,5 godziny 

 

 

                                                  

                                            

                                          

Od g. 16 

 

Ogólne zasady bezpieczeństwa 

w  turystyce  

Ogólne zasady bezpieczeństwa 

w prowadzeniu wycieczek. 

Pierwsza pomoc przedlekarska 

w nagłych wypadkach, 

reanimacja, tamowanie 

krwotoków, unieruchamianie 

złamań. Podstawowy skład 

apteczki. 

Wykład 4 g. 

Wtorek/środa 

od 16.00 

   

wtorek 

 

 

12.6.18 

 

Środa 

 

13.6.18 

Metodyka i technika 

prowadzenia wycieczek 2 

godziny 

Wykład 

 

 

       

                                            

Wtorek  od 16-ej 

19.06.18 

 Metodyka i technika prowadzenia grup 

wycieczkowych w mieście. Pierwsza pomoc 

przedlekarska w nagłych wypadkach. 

Podstawowy skład apteczki. 

 

  

* Żelazowa Wola, Niepokalanów, Łowicz / autokarem/ 

 Park i Pałac Radziwiłłów w Nieborowie – muzeum wnętrz XVII-XIX w., Park barokowy, Muzeum F. Chopina w Żelazowej Woli (muzeum biograficzne z 

portretami muzyka i jego rodziny, stare meble, park); Niepokalanów Klasztor i kościół Franciszkanów (muzeum .św. Maksymiliana Kolbe zdjęcia, dokumenty i 

zbiory pochodzące z misji męczennika), wizyta u garncarza w Bolimowie.  

 

Cena:  ok. 100   PLN od osoby  za wycieczkę autokarową. 

2/ Dot. zwiedzania; ćwiczenia z przewodnikiem   90 godzin,  

      *     /zwiedzanie Belwederu, Sejmu, Parlamentu i Pałacu Prezydenckiego – zaplanowane w g grafiku 



       może ulec zmianie w przypadku  decyzji państwowych, 

 zwiedzanie  muzeów  po uprzedniej  rezerwacji, 

 

 po zwiedzaniu Synagogi Nożyków zwiedzanie pomnika Bohaterów Getta, Umschlagplatz + Cm. Żydowski  

 

Wszyscy uczestnicy kursu ponoszą opłaty dodatkowe;     - za wstępy do muzeów, - zaświadczenie o stanie zdrowia, za wystawienie zaświadczenia o 

ukończeniu kursu. 

 

 Mgr  Wieslawa Mońko 

Tel. 22 624 95 60 

E-mil: wieslawa.monko@wstijo.edu.pl 


