
Formularz dla kwalifikacji - podgląd
Typ wniosku
Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK

Nazwa kwalifikacji*
Prowadzenie wycieczek turystyki kolarskiej

Skrót nazwy
Przewodnik turystyki kolarskiej

Rodzaj kwalifikacji*
kwalifikacja cząstkowa

Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji*
5

Krótka charakterystyka kwalifikacji, obejmująca informacje o działaniach lub zadaniach, które
potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikacje oraz orientacyjny koszt uzyskania dokumentu
potwierdzającego otrzymanie danej kwalifikacji*
Osoba posiadająca kwalifikację jest gotowa do samodzielnego zaplanowania, zorganizowania i
przeprowadzenia wycieczki kolarskiej. Posługuje się wiedzą z zakresu terenoznawstwa,
krajoznawstwa i ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru, w którym prowadzi
swoje działania. Potrafi zaplanować wycieczkę jednodniową oraz formy kilkudniowe np. rajdy,
zloty, biwaki, obozy wędrowne. W czasie trwania wycieczki dba o bezpieczeństwo jej
uczestników, w szczególności przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz przekazuje
informacje krajoznawcze. W razie konieczności dokonuje drobnych napraw rowerów. Osoba
posiadająca kwalifikację może znaleźć zatrudnienie jako przewodnik i organizator turystycznych
imprez rowerowych w biurach turystycznych, w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych,
społecznych organizacjach turystycznych lub samorządowych ośrodkach sportu i rekreacji (np.
MOSiR, OSiR). Orientacyjny koszt uzyskania kwalifikacji wynosi 700 zł

Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji [godz.]*
190

Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji*
Szczególnie zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji mogą być: - przewodnicy turystyczni, -
przodownicy turystyki kolarskiej PTTK, - osoby aktywne fizyczne, które chciałyby uzyskać
kwalifikacje pozwalające na rozpoczęcie działalności lub poszukujący nowych, atrakcyjnych
dróg rozwoju zawodowego (np. byli sportowcy wyczynowi), - studenci i absolwenci studiów
wyższych w szczególności o kierunkach związanych z kulturą fizyczną, turystyką i rekreacją, -
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absolwenci szkół mistrzostwa sportowego i klas sportowych o profilach narciarskich, - osoby
poszukujące miejsca na rynku pracy w sektorze turystyki i rekreacji.

Należy zaznaczyć poniższe pole jeśli dotyczy (pole wprowadzone od 1.09.2019 r.)

Możliwe jest przygotowanie do uzyskania kwalifikacji w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego (branżowa szkoła I stopnia, technikum, szkoła
policealna) Rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 r.

Wskazanie zawodów szkolnictwa zawodowego, z którymi związana jest kwalifikacja
BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA (HGT) - Technik organizacji
turystyki (422104) od 1 września 2019r.
BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA (HGT) - Technik turystyki na
obszarach wiejskich (515205) od 1 września 2019r.

Wymagane kwalifikacje poprzedzające
Opis
wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Lista

W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji*
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe; - 18 lat; - zaświadczenie o ukończeniu kursu
pierwszej pomocy, który odbył się nie wcześniej niż 3 lata przed rozpoczęciem walidacji i
obejmował następujące zagadnienia: ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku; ocena
stanu poszkodowanego; kontrola czynności życiowych; postępowanie z poszkodowanym
nieprzytomnym; podstawowe czynności podtrzymywania życia; postępowanie w przypadku
zachorowań i stanów nagłych, bólu w klatce piersiowej, drgawek; postępowanie w przypadku
krwotoków, poważnych ran i oparzeń; postępowanie w przypadku urazów kostno-stawowych oraz
urazów głowy i kręgosłupa; - rower wyposażony zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Zapotrzebowanie na kwalifikację*
Zmiany kulturalne oraz cywilizacyjne skutkujące z jednej strony wzrostem natężenia ruchu
drogowego, a z drugiej strony poczuciem większej odpowiedzialności za czystość powietrza,
spowodowały wzrost zainteresowania rowerami. Niewątpliwie atrakcyjność jednośladów związana
jest z przewagą jaką dają w czasie poruszania się po mieście (zajmują mało miejsca na jezdni,
swobodniej poruszanie się po zatłoczonych ulicach, łatwo je zaparkować, mogą dojechać prawie
w każde miejsce, są wygodne w przetransportowaniu w inne miejsce), co zostało szybko
dostrzeżone przez mieszkańców miast. Rowery wykorzystują ludzie dojeżdżający do pracy, na
zakupy, używają ich kurierzy, listonosze, nierzadko strażnicy miejscy i policjanci. Z aktualnych
szacunków wynika, iż w Polsce w skali roku sprzedaje się milion rowerów. Dane GUS dowodzą, że
61,6 % gospodarstw domowych w Polsce posiada rower. W około 77 % domów zamieszkałych
przez co najmniej 4 osoby są rowery; około połowa (47,5 %) gospodarstw rolnych wyposażona
jest w jednoślady. Latem, a więc w szczycie sezonu rowerowego, z rowerów korzysta 100 000
warszawiaków. Coraz popularniejsze się stają stacje rowerów miejskich, funkcjonujące nie tylko w
miastach wojewódzkich, ale też w miasteczkach takich jak Myszków czy Żarki w woj. śląskim. W
2019 r. w Poznaniu pojazd w stacjach rowerów miejskich wypożyczono 13 mln razy. Posiadanie
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roweru jest modne, wygodne i ekonomiczne. Sprzyja temu systematycznie się rozwijająca sieć
dróg dla rowerów. Turystyka czyli niezarobkowe wędrowanie tylko wówczas przynosi pożytek,
gdy uprawiający ją człowiek poświęca nieco czasu na poznawanie mijanych okolic. Środkiem
lokomocji najbardziej nadającym się do krajoznawczych wędrówek jest rower. Cyklista jadący
spokojnym tempem ma czas na rozejrzenie się po okolicy, możliwość dotarcia prawie do każdego
zakątka, z łatwością może swój pojazd wszędzie zaparkować, w razie potrzeby nadać go jako
bagaż kolejowy bądź autobusowy, a dla usunięcia usterki nie musi wyzwać specjalistycznego
pogotowia technicznego. Wycieczka rowerowa ma z reguły dwa główne cele: wypoczynkowy i
poznawczy. Nawet w sytuacji wyjazdu do innej miejscowości z zamiarem zwiedzenia rezerwatu
czy muzeum należy pamiętać o relaksie. Turystyka to nie tylko połykanie kilometrów i
ustawiczne poznawanie czegoś nowego; turystyka, to także wypoczynek na łonie przyrody.
Podstawowym zyskiem z uprawiania turystyki rowerowej jest właśnie przebywanie na świeżym
powietrzu, kontakt z przyrodą, poznawanie własnego (bądź obcego) kraju. Z myślą o
rowerzystach, przede wszystkim dla zachęcenia ich do peregrynacji po ojczystym kraju Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze opracowało i wcieliło w życie system odznak. Ich
zdobywanie nie jest obligatoryjne, ale posiadanie określonego stopnia którejś z nich, jest
pewnego rodzaju nobilitacją w rowerowym światku. Turystykę rowerową można uprawiać
indywidualnie, w gronie rodzinnym bądź koleżeńskim, będąc stowarzyszonym w jednym z
licznych klubów lub w ramach struktur organizacji promujących turystykę rowerową np. PTTK. Co
roku formalne organizacje lub grupy nieformalne organizują różnego rodzaju wydarzenia. Od
jednodniowych wyjazdów po wielodniowe zloty, rajdy czy też obozy wędrowne. Do
wykorzystywania jednośladów do rekreacji i wypoczynku zachęca, funkcjonująca w naszym kraju
od 1996 r., sieć znakowanych szlaków turystyki rowerowej. W 2019 r. długość szlaków
rowerowych, oznakowanych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, wynosiła 14
184 km, oraz dodatkowych 4990 km wykonanych przez inne podmioty (np. gminy, hotele,
nadleśnictwa). Z danych udostępnionych przez Zarząd Główny PTTK wynika, iż w 2019 r.
turystykę kolarską, zwaną też rowerową, organizowało 89 klubów i 94 komisje turystyki
kolarskiej; w 3255 wycieczkach uczestniczyło 71 428 rowerzystów. Rowerowe życie turystyczne
organizowało 1160 działaczy posiadających uprawnienia przodownika turystyki kolarskiej
(nadawane, po odbyciu przez kandydata szkolenia i złożeniu przed komisją powołaną przez
Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK z pozytywnym wynikiem egzaminu z części
praktycznej i teoretycznej). Działalność turystyczną na niwie rowerowej organizują także inne
podmioty (np. szkoły, parafie, świetlice wiejskie i osiedlowe, domy kultury), co oznacza, iż liczba
rekreacyjnego użytkowania jednośladów jest znacznie większa. W PTTK osoba chcąca
organizować turystykę rowerową musi legitymować się tytułem posiadać "przodownik turystyki
kolarskiej PTTK". Historia tego tytułu sięga lat 50 tych XX wieku. Od 2002 r. przez różne podmioty
merkantylne wprowadzana jest w życie funkcja instruktora turystyki kwalifikowanej w
specjalności turystyka rowerowa osadzona na rozporządzeniu [w chwili obecnej obowiązuje:
Rozporządzenie MEN z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055)]
ministra edukacji narodowej i sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki mówiącym, iż kierownikiem
wycieczki szkolnej może być osoba pełnoletnia, nie będąca pracownikiem pedagogicznym szkoły,
która ma uprawnienia przewodnika, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej.
Program odpłatnego szkolenia obejmuje 1 dzień zajęć teoretycznych oraz 1-dniową wycieczkę
rowerową. Spośród 7750 wyszkolonych do tej pory przez PTTK przodowników turystyki kolarskiej,
w życiu turystycznym aktywnie uczestniczy i poddaje się okresowym weryfikacjom 1160
członków kadry programowej. Nie jest znana liczebność grona instruktorów turystyki
kwalifikowanej o specjalności turystyka rowerowa. Z uwagi na stosunkowo krótki okres istnienia
tej funkcji liczba przeszkolonych osób w tym zakresie prawdopodobnie nie jest zbyt wielka. Z



powyższego wynika potrzeba włączenia kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę przewodników turystyki rowerowej potwierdzają
także liczby. Na przykład ogniwa turystyki kolarskiej skupione w Oddziale Regionalnym PTTK w
Częstochowie w czteroleciu 1997-2000 zorganizowały 174 wycieczki rowerowe, w 4-leciu
2001-2004 - 244 wycieczki, w następnym 283 wycieczki, a w kolejnym, tj. 2009-2012 - 419
wycieczek dla rowerzystów [A.Wojtasik - Podstawy prawne i zasady organizacyjne PTTK na
przykładzie Klubu Osiedlowego PTTK M-2 w Myszkowie (praca mgr)];. Celem krajowych wyjazdów
krótko- i długookresowych staje się turystyka poznawcza i wypoczynkowa (44% zwiedzanie
zabytków, 14% wypoczynek i 5% poznawanie historii i miejscowych zwyczajów) [wg Przegląd
statystyczny m. Warszawa [cyt. za: ...]] dla zrealizowania których konieczna jest fachowa obsługa
przewodnicka. Współczesny turysta oczekuje wygody, chce zwiedzać, ale pod opieką
przewodnika. Potrzebny jest profesjonalista, fachowo opiekujący się grupą rowerzystów, znający
teren, dbający o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece ludzi, umiejący nawiązać kontakt z
różnymi grupami odbiorców. Włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
będzie istotne dla osób chcących nabyć i potwierdzić efekty uczenia się opisane w kwalifikacji,
dla instytucji turystycznych zatrudniających pracowników organizujących merkantylne imprezy
turystyczne oraz dla firm kształcących w obszarach związanych z kwalifikacją. Zainteresowani
pozyskaniem i potwierdzeniem efektów uczenia się opisanych w kwalifikacji będą mogli bez
większych trudności porównać i ocenić ofertę kursów i szkoleń dotyczących kwalifikacji, a tym
samym trafniej wybrać instytucję lub firmę szkoleniową przygotowującą do nabycia kwalifikacji.
Organizatorzy turystyki będą mogli obniżyć koszty prowadzenia rekrutacji i łatwiej ocenić
kompetencje kandydatów zgłaszających się do pracy, a w efekcie ograniczyć ryzyko kosztownych
błędów przy rekrutacji. Instytucje lub firmy szkoleniowe będą miały możliwość przygotowywania
kursów i szkoleń, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji, w oparciu o opisy efektów uczenia się zawarte w opisie kwalifikacji.

Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w ZRK
zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się*
Kwalifikacja posiada wspólne efekty uczenia się z kwalifikacjami z obszaru przewodnictwa
turystycznego: “Wiedza o wybranym obszarze”.

Należy zaznaczyć poniższe pole jeśli dotyczy (pole wprowadzone od 1.09.2019 r.)

Kwalifikacja zawiera wspólne lub zbliżone zestawy efektów kształcenia z „dodatkowymi
umiejętnościami zawodowymi” w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
Dodatkowe umiejętności zawodowe

Wskazanie „dodatkowych umiejętności zawodowych” w zakresie wybranych zawodów
szkolnictwa branżowego zawierających wspólne lub zbliżone zestawy efektów kształcenia
Branża Zawód Umiejętność

BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA (HGT)
Technik hotelarstwa (422402) od 1 września 2019r.
BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA (HGT)
Technik organizacji turystyki (422104) od 1 września 2019r.
BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA (HGT)
Technik turystyki na obszarach wiejskich (515205) od 1 września 2019r.
Pilotaż wycieczek
BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA (HGT)
Technik hotelarstwa (422402) od 1 września 2019r.

http://gamma.infor.pl/zalaczniki/dzu/2019/102/dzu.2019.102.991.0033.pdf


BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA (HGT)
Technik organizacji turystyki (422104) od 1 września 2019r.
BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA (HGT)
Technik turystyki na obszarach wiejskich (515205) od 1 września 2019r.
Przewodnictwo turystyczne

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji*
Osoba posiadająca kwalifikację może znaleźć zatrudnienie między innymi: - w biurach
turystycznych jako przewodnik i organizator turystycznych imprez rowerowych; - w hotelach i
ośrodkach wypoczynkowych; - społecznych organizacjach turystycznych; - samorządowych
ośrodkach sportu i rekreacji (np. MOSiR, OSiR). Może znaleźć zatrudnienie również jako
przewodnik turystyki kolarskiej. Kwalifikacja kierowana jest również do osób, które w ramach
własnej działalności gospodarczej chcą prowadzić wycieczki rowerowe. Kwalifikacja może być
również wykorzystana przez nauczycieli realizujących zajęcia w placówkach oświatowych oraz
kołach zainteresowań dla uczniów (turystyka rowerowa). Posiadacz kwalifikacji może również
zdobywać inne kwalifikacje w obszarze przewodnictwa.

Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację*
1. Etap weryfikacji 1.1. Metody Na etapie weryfikacji stosuje się następujące metody: • test
teoretyczny; • analiza dowodów i deklaracji; • rozmowa z komisją; • obserwacja w warunkach
rzeczywistych lub symulowanych. 1.2. Zasoby kadrowe Komisja walidacja składa się z minimum
3 osób, z których każda spełnia co najmniej wymagania Dużej Srebrnej odznaki Kolarskiej
Odznaki Turystycznej PTTK (KOT PTTK) t.j.: • 1200 punktów - gdzie jeden dzień wycieczkowy
wycieczki jednodniowej równa się 10 pkt. a jeden dzień wycieczkowy wycieczki wielodniowej
wynosi 15 pkt.; • uczestnictwo w 2 wycieczkach 6-dniowych; • zwiedzenie 3 parków narodowych;
• zwiedzenie co najmniej 15 pomników historii
(https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii) • posiadają
kwalifikacje “Prowadzenie wycieczek turystyki kolarskiej” lub inny dokument potwierdzający
opisane w niej efekty uczenia się; • posiadają doświadczenie w prowadzeniu wycieczek turystyki
kolarskiej w wymiarze minimum 5 lat; • posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z
zakresu turystyki kolarskiej w wymiarze minimum 20 godzin. 1.3. Warunki organizacyjne i
materialne Efekty uczenia się zawarte w Zestawach 1 i 2 weryfikowane są za pomocą metody
testu teoretycznego. Efekty uczenia się z Zestawu 2 dotyczą terenu Polski oraz obszaru, na
którym będzie prowadzona walidacja Zestawu 4 (obszar wycieczki, którą będzie prowadził
kandydat w ramach weryfikacji Zestawu 4 powinien mieć odzwierciedlenie w pytaniach
testowych z zestawu 2). Efekty uczenia się zawarte w zestawie 3 weryfikowane są za pomocą
metody analizy dowodów połączonej z rozmową z komisją - każdy kandydat przygotowuje plan
wycieczki jednodniowej (efekt uczenia się a: organizuje/planuje wycieczkę jednodniową), plan
rajdu albo zlotu (efekt uczenia się b: planuje kilkudniową imprezę kolarską - rajd lub zlot) i plan
biwaku albo obozu wędrownego (efekt uczenia się c: planuje kilkudniową imprezę kolarską -
biwak lub obóz wędrowny). Efekty uczenia się zawarte w zestawie 4 weryfikowane są za pomocą
metody obserwacji w warunkach rzeczywistych lub symulowanych. Przez “wybrany obszar”
rozumie się obszar wycieczki, którą realizuje kandydat w ramach Zestawu 4. Komisja walidacyjna
wyznacza trasę wycieczki. 2. Etap identyfikacji i dokumentowania Nie określa się.

Propozycja odniesienia do poziomu sektorowych ram kwalifikacji (o ile dotyczy)
5 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Turystyce



Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się*
Osoba posiadająca kwalifikację jest gotowa do samodzielnego zaplanowania, zorganizowania i
przeprowadzenia wycieczki kolarskiej. Posługuje się wiedzą z zakresu terenoznawstwa,
krajoznawstwa i ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru, w którym prowadzi
swoje działania. Potrafi zaplanować wycieczkę jednodniową oraz formy kilkudniowe np. rajdy,
zloty, biwaki, obozy wędrowne. W czasie trwania wycieczki dba o bezpieczeństwo jej
uczestników, w szczególności przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz przekazuje
informacje krajoznawcze. W razie konieczności dokonuje drobnych napraw rowerów.

Numer zestawu w kwalifikacji*
1

Nazwa zestawu*
Wiedza na temat organizowania turystyki rowerowej

Poziom PRK*
4

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
30

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
01.Omawia sprzęt i ekwipunek

Kryteria weryfikacji*
• omawia konstrukcję roweru; • omawia sposoby przystosowania roweru do turysty i
turystyki rowerowej; • omawia ekwipunek wycieczkowy i biwakowy; • omawia sposoby
konserwacji sprzętu rowerowego; • omawia sytuacje, w których należy poddać sprzęt
naprawie; • omawia strój rowerzysty.

Efekt uczenia się
02.Omawia zagadnienia prawne dotyczące pracy przewodnika turystyki rowerowej

Kryteria weryfikacji*
• omawia przepisy prawa w części mającej wpływ na organizowanie i realizację wycieczki
rowerowej (np. prawo o ruchu drogowym, ustawa o lasach, ustawa o ochronie środowiska,
prawo oświatowe); • omawia odpowiedzialność prawną przewodnika; • omawia rodzaje
ubezpieczenia przewodnika turystyki rowerowej; • omawia system odznak turystyki kolarskiej
i warunki ich zdobywania.

Zestawy efektów uczenia się



Efekt uczenia się
03. Omawia kwestie bezpieczeństwa w czasie wycieczki rowerowej

Kryteria weryfikacji*
• wymienia przeciwwskazania do uczestniczenia w wycieczce rowerowej; • wymienia zasady
organizacji grupy rowerowej w czasie wycieczki; • wymienia zasady poruszania się po
drogach publicznych; • wymienia zagrożenia w czasie wycieczki rowerowej; • omawia zasady
bezpieczeństwa na postojach.

Efekt uczenia się
04.Omawia znakowane szlaki rowerowe

Kryteria weryfikacji*
• odróżnia drogę dla rowerów od znakowanego szlaku rowerowego; • rozróżnia znaki szlaku
rowerowego i wyjaśnia ich znaczenie.

Efekt uczenia się
05.Omawia metodykę turystyki kolarskiej

Kryteria weryfikacji*
• omawia sposoby prowadzenia grupy wycieczkowej w różnych warunkach atmosferycznych i
terenowych; • rozróżnia formy turystyki rowerowej (wycieczka, rajd, zlot, obóz wędrowny); •
omawia czynniki mające wpływ na organizację trasy np. wiek, kondycja, warunki terenowe,
forma turystyki;

Numer zestawu w kwalifikacji*
2

Nazwa zestawu*
Wiedza o wybranym obszarze

Poziom PRK*
5

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
100

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
01. Omawia wiedzę historyczną



Kryteria weryfikacji*
• omawia historię wybranego obszaru na tle historii Polski; • omawia wydarzenia i procesy,
które wpłynęły na obecny charakter wybranego obszaru; • omawia kluczowe postaci,
związane z wybranym obszarem.

Efekt uczenia się
02. Omawia wiedzę z zakresu architektura i kultury

Kryteria weryfikacji*
• rozróżnia style architektoniczne występujące w Polsce, w tym cechy charakterystyczne
poszczególnych stylów; • podaje przykłady budowli poszczególnych stylów występujących na
wybranym obszarze; • omawia zabytki architektury drewnianej w Polsce; • rozróżnia formy
ochrony zabytków w Polsce; • wymienia muzea i inne instytucje kultury działające na
wybranym obszarze; • omawia pomniki i upamiętnienia na wybranym obszarze.

Efekt uczenia się
03. Omawia wiedzę geograficzno-przyrodniczą

Kryteria weryfikacji*
• omawia krainy/regiony geograficzne w Polsce; • omawia podział administracyjny
wybranego obszaru; • charakteryzuje demografię wybranego obszaru z uwzględnieniem
mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych; • charakteryzuje gospodarkę wybranego
obszaru (np. gałęzie przemysłu, profil rolnictwa, ważniejsze przedsiębiorstwa); • omawia
występujące na wybranym obszarze: ukształtowanie terenu, wody (np. rzeki, jeziora), zasoby
naturalne; • rozróżnia formy ochrony przyrody w Polsce; • wymienia formy ochrony przyrody
występujące na wybranym obszarze; • omawia charakterystyczną dla wybranego obszaru
faunę i florę; • omawia infrastrukturę turystyczną wybranego obszaru (np. szlaki turystyczne,
baza noclegowa, obiekty rekreacyjne).

Efekt uczenia się
04. Omawia wiedzę etnograficzną

Kryteria weryfikacji*
• omawia kulturę występującą na wybranym obszarze (np. stroje ludowe, legendy, obrzędy,
tradycje, dialekt); • omawia tradycyjne budownictwo wybranego obszaru.

Numer zestawu w kwalifikacji*
3

Nazwa zestawu*
Planowanie imprezy turystyki kolarskiej

Poziom PRK*
5

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*



30

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
01.Organizuje/planuje wycieczkę jednodniową

Kryteria weryfikacji*
• wyznacza termin, miejsce rozpoczęcia wycieczki, punkty pośrednie oraz punkt docelowy; •
wyznacza punkty odpoczynku; • weryfikuje dostępność trasy (np. dróg, mostów); •
przygotowuje harmonogram; • przygotowuje ogłoszenie/komunikat (np. plakat, wydarzenie
na FB).

Efekt uczenia się
02. Planuje kilkudniową imprezę kolarską - rajd albo zlot

Kryteria weryfikacji*
• przygotowuje regulamin imprezy w tym informacje o długości i przebiegu trasy i lokalizacji
mety, atrakcjach turystycznych, terminach (zgłoszenie, opłaty, potwierdzenie, odwołanie),
warunkach uczestnictwa, kontakcie z organizatorami, świadczeniach dla uczestników,
prawach, obowiązkach, odpowiedzialności uczestników, odpowiedzialności i wyłączeniach
organizatora; • przygotowuje zakresy obowiązków kadry wydarzenia; • wyznacza osoby
funkcyjne; • opracowuje program imprezy uwzględniający trasy przejazdu i dodatkowe
atrakcje; • omawia przygotowanie budżetu imprezy

Efekt uczenia się
03. Planuje kilkudniową imprezę kolarską - biwak albo obóz wędrowny

Kryteria weryfikacji*
• przygotowuje program imprezy (w tym: trasa wędrówki, budżet); • określa warunki doboru
uczestników w grupy; • wyznacza trasę przejazdu z uwzględnieniem możliwości grupy
(zróżnicowanej wiekowo itp.); • omawia zasady współpracy z otoczeniem (np. uczestnikami,
rodzicami/opiekunami, innymi interesariuszami) i sposoby radzenia sobie z trudnymi
sytuacjami; • przygotowuje zakresy obowiązków kadry imprezy; • wyznacza osoby funkcyjne;

Numer zestawu w kwalifikacji*
4

Nazwa zestawu*
Prowadzenie wycieczki rowerowej

Poziom PRK*



4

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
30

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
01.Prowadzi grupę

Kryteria weryfikacji*
• sprawdza strój, ekwipunek i wyposażenie uczestników wycieczki; • sprawdza dopasowanie
roweru do uczestnika; • informuje uczestników o trasie wycieczki (np. rodzajach dróg,
kilometrażu); • przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa; • wyznacza miejsca
odpoczynku (w trakcie wycieczki); • opowiada o atrakcjach znajdujących się na trasie
wycieczki • dba o bezpieczeństwo uczestników • prowadzi dokumentację wycieczki (lista
uczestników, zdjęcia, karta wycieczki)

Efekt uczenia się
02. Usuwa usterki

Kryteria weryfikacji*
• omawia zawartość reperaturki rowerowej; • naprawia lub wymienia dętkę.

Informacje o instytucjach uprawnionych do nadawania kwalifikacji

Wnioskodawca*
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Minister właściwy*
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i warunki przedłużenia jego
ważności*
Certyfikat ważny jest przez 5 lat. W celu przedłużenia certyfikatu należy dostarczyć dowody
potwierdzające organizację i prowadzenie 10 imprez rowerowych.

Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji*
Certyfikat

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji*
nie dotyczy



Kod dziedziny kształcenia*
812 - Podróże, turystyka i wczasy

Kod PKD*
Kod Nazwa
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Status

Dokumenty
# Tytuł dokumentu
1 Opłata
2 Upoważnienie
3 Upoważnienie
4 ZRK_FKU_Przewodnik turystyki kolarskiej
5 ZRK_FKU_Przewodnik turystyki kolarskiej

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji są zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.*

Dane o podmiocie, który złożył wniosek
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Siedziba i adres: Senatorska 11, 00-075 Warszawa
NIP: 5260010044
Numer KRS: 0000100817
Reprezentacja: Joanna Kośnik

Adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek: joanna.kosnik@pttk.pl


