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05-500 PIASECZNO UL. DWORCOWA 18 lokal użytkowy 4 POLAND 

TEL/FAX 22- 716 71 11 TEL 22- 716 71 17, 737 12 26 
WARSZAWA Centrum Pieniądza 

Wizyta w Centrum Pieniądza zwiedzanie + lekcja: 

Zajęcia na ekspozycji ( szkoły średnie)  

1. Bank i pieniądz - Czas trwania zajęć około 90 min.; czas pobytu w CP NBP około 2 godz. 
Tematem zajęć jest historia bankowości i zasady działania różnych typów banków. Wiele uwagi jest poświęcone roli  
i zadaniom banku centralnego. 
Zajęcia są prowadzone w salach: Antyk–średniowiecze–nowożytność, Ulica Bankowa, Bank centralny, Skarbiec, 
Laboratorium autentyczności. 

2. Pieniądz z historią w tle - Czas trwania zajęć około 90 min.; czas pobytu w CP NBP około 2 godz. 
W czasie zajęć Pieniądz z historią w tle uczniowie odkrywają powiązania między etapami kształtowania się pieniądza  
i systemów pieniężnych a przełomowymi wydarzeniami w dziejach świata i Polski. 
Zajęcia są prowadzone w salach: Antyk–średniowiecze–nowożytność, Systemy pieniężne, Gabinet numizmatyka, 
Wojny, Twórca pieniądza i produkcja pieniądza. 

3. Zwiedzanie ogólne Centrum Pieniądza NBP - Czas zwiedzania około 90 min.; czas pobytu w CP NBP około 2 godz. 
Tę formę wizyty polecamy grupom szkolnym, które przyjeżdżają do Warszawy na wycieczkę i dla których pobyt  
w Centrum Pieniądza NBP jest jedną z licznych atrakcji tego dnia. 
Zwiedzanie ekspozycji z animatorem trwa około 90 minut. W tym czasie uczniowie zwiedzą najważniejsze sale 
ekspozycyjne i zobaczą najciekawsze eksponaty. 

4. Wojenne losy polskiego złota - Czas trwania zajęć około 60 – 90 min.; czas pobytu w CP NBP 
około 1,5 – 2 godz. 
Przedmiotem zajęć jest fascynujący, ale stosunkowo mało znany epizod z okresu II wojny światowej, jakim była 
wieloletnia dramatyczna odyseja rezerw kruszcowych Banku Polskiego SA. Władze II Rzeczypospolitej traktowały 
złoto znajdujące się w zasobach Banku Polskiego SA jako skarb narodowy, który mógłby być wykorzystany  
w krytycznym dla państwa momencie. Podczas zajęć wyjaśnimy znaczenie rezerw kruszcowych dla systemu 
pieniężnego, który obowiązywał przed II wojną światową, opowiemy o funkcjonowaniu pieniądza na terenie Generalnej 
Guberni, a także wyjaśnimy znaczenie złota we współczesnych systemach monetarnych. 
Zajęcia składają się z projekcji filmu dokumentalnego przedstawiającego wojenne losy polskiego złota oraz zwiedzania 
części ekspozycji, która dotyczy tematu zajęć. Uwaga! Można wybrać opcję zajęć bez projekcji filmu. 

5. Dzieje złotego - Czas trwania zajęć około 90 min.; czas pobytu w CP NBP około 2 godz. 
Podczas zajęć uczniowie poznają historię polskiej waluty począwszy od „złotego wieku” Rzeczpospolitej, przez okres 
międzywojenny, aż do denominacji z 1995 r. Dowiadują się, w jaki sposób najważniejsze wydarzenia w dziejach Polski 
znalazły swoje odzwierciedlenie w rozwoju złotego. 
Zajęcia prowadzone są w salach: Antyk-średniowiecze-nowożytność, Gabinet numizmatyka, Bank centralny, Twórca 
pieniądza i produkcja pieniądza. 

6. Bank centralny - Nowość - od kwietnia 2019 r.  - Czas trwania zajęć około 90 min.; czas pobytu w CP NBP około 2 
godz. 
Podczas zajęć omawiana jest geneza banków centralnych na świecie i na ziemiach polskich. Uczniowie poznają 
okoliczności powstania jednych z najstarszych banków centralnych Europy, m.in. Banku Anglii, szwedzkiego 
Riksbanku czy Banku Francji. Szczególna uwaga poświęcona jest współczesnej działalności  Narodowego Banku 
Polskiego. 

Zajęcia prowadzone są w salach Antyk-średniowiecze-nowożytność oraz Bank centralny. 

Warsztaty w sali edukacyjnej - 1. Ale bank! (klasy I – II) 
Czas trwania zajęć około 90 min.; czas pobytu w CP NBP około 2 godz. 
Trudno dziś sobie wyobrazić świat bez telewizji, internetu czy banków. Są one ściśle związane z codziennym życiem. 
W banku można założyć konto osobiste, na które wpływa pensja lub jest wpłacane kieszonkowe od rodziców. Za 
pośrednictwem konta bankowego opłacamy rachunki, dokonujemy przelewów na inne konta, do firm czy instytucji. 
Warsztaty Ale Bank! wyjaśnią, jak powstały banki, jaka jest ich rola i jak korzystać z ich usług. 

 



NASZE WYCIECZKI DEDUKUJEMY DLA SZKÓŁ POZA WARSZAWSKICH  (do ok. 40 km od Warszawy)  
KTÓRE CHCĄ WYBRAĆ SIĘ DO STOLICY NA WYCIECZKĘ CAŁODNIOWĄ.  

 
ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOSC DOSTOSOWANIA SIĘ DO DNI I GODZIN „NARZUCONYCH”  

PRZEZ CENTRUM PIENIĄDZA  KOLEJNE PUNKTY PROGRAMU DOKŁADAMY W ZALEŻNOŚCI OD 
MOŻLIWOŚCI  ICH REALIZACJI.  

 
Przykładowo  może to być np. wizyta w Wilanowie, Łazienkach  czy na Stadionie Narodowym . Oczywiście 

istnieje tez możliwość sprawdzenia repertuaru do jednego z teatrów warszawskich czy wizyty w Parku 
Trampolin czy  Kręgielni. Ewentualnie możemy zaproponować spacer po Starym Mieście i krakowskim 

Przedmieściu, które nie wymagają dodatkowych opłat na bilety wstępu. 

 

Cena: 60 zł/min. 40 os. - max. 45 os. płacących  
Cena: 75 zł/min. 35 os. - max. 39 os. płacących 
Cena: 90 zł/min. 30 os. - max  34 os. płacących  

+dodatkowo ewentualne bilety wstępu i przewodnicy muzealni w zależności od wybranej dodatkowej 
atrakcji turystycznej.  

KWOTĘ NA BILETY WSTĘPU POTWIERDZAMY PRZED DOPŁATĄ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI CENNIKAMI 
 

Cena wycieczki nie obejmuje ubezpieczenia NNW. Jest to świadczenie nieobowiązkowe na terenie RP 

*możliwość zjedzenia obiadu w cenie:  

25zł/os (zupa, drugie danie, napój) lub 20 zł/os (drugie danie, napój) lub 15 zł/os (pół pizzy, picie)  

 
Świadczenia: 
- transport  lux autokarem marki, np. Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Neoplan  z WC, DVD, barkiem, uchylnymi 
siedzeniami 
- realizacja programu turystycznego 
- opieka pilota 
- VAT 
- grupy 30 os. - 2 miejsca gratis dla nauczycieli, od  30 do 45 os. – 3 miejsca gratis dla nauczycieli 
 

Standardowy rozmiar naszych autokarów to 49 miejsc (do dyspozycji grupy wraz z opiekunami).  

Na Państwa życzenie możemy zarezerwować autokary 57-70 miejsc (w tym przypadku prosimy o kontakt z biurem  
w celu sprawdzenia kalkulacji na ponadstandardowy pojazd i jego dostępności w wybranym przez Państwa terminie). 

W celu podpisania umowy i rezerwacji konkretnego terminu prosimy o telefon do biura 0 22 716 71 11  
lub 0 22 716 71 17  lub mail viola@wordtravel.com.pl 

Zaliczka konieczna do podpisania umowy:  50 zł/os.  

Ze względu na szczyt sezonu wycieczek szkolnych w miesiącach maj-czerwiec sugerujemy dokonanie rez. wstępnej.  

Cena wycieczki nie gwarantuje indywidualnego przygotowania posiłku dla osoby z dietą specjalistyczna np. dieta 
bezglutenowa. W ramach wniesionej opłaty gwarantujemy modyfikację menu w podobnym budżecie.  

 

WYCIĄG Z WARUNKÓW UCZESTNICTWA BP WORD TRAVEL 
 
Zgłoszenie uczestnictwa w wycieczce szkolnej dokonuje się poprzez zawarcie Umowy. Klient zawierający Umowę musi mieć 
ukończone 18 lat. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego małoletniego. 
Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może być wyrażona poprzez złożenie podpisu przez przedstawiciela ustawowego 
małoletniego pod Warunkami Uczestnictwa lub zawierać się w oddzielnym oświadczeniu.  

Klient zawierający Umowę na rzecz innych osób odpowiada za zapoznanie ich z Warunkami Uczestnictwa, postanowieniami 
Umowy oraz innymi istotnymi informacjami dotyczącymi imprezy turystycznej przekazywanymi przez Organizatora. Uczestnik 
imprezy turystycznej może również samodzielnie zasięgać informacji bezpośrednio od Organizatora.  Warunki Ubezpieczenia, 
Informacje Praktyczne oraz inne przydatne przed wyjazdem wskazówki znajdują się także na stronie internetowej Organizatora 
www.word.travel.pl  

Cena imprezy turystycznej może ulec podwyższeniu w przypadku wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, 
podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, 
wzrostu kursu walut, jednakże cena imprezy nie może ulec podwyższeniu w okresie 20 dni przed datą wyjazdu i nie więcej niż o 8% 
wartości ceny imprezy. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o proponowanym podwyższeniu 
ceny, przedstawiając kalkulację podwyższenia ceny. 

Klient odpowiada za szkody materialne wyrządzone w trakcie trwania imprezy. Opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za 
szkody spowodowane przez małoletniego. 

mailto:viola@wordtravel.com.pl
http://www.word.travel.pl/


Klient ma prawo odstąpienia od Umowy w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie osobiście albo przez pełnomocnika, 
listem poleconym, faksem albo e-mailem: rezygnacje@word.travel.pl 

W przypadku rezygnacji z wycieczki szkolnej lub nieuczestniczenia Klienta w wykupionej wycieczce Organizator ma prawo 
zatrzymać wartość rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z gotowością spełnienia świadczenia na rzecz Klienta 

Organizator wskazuje koszty anulacji informacyjnie, na bazie historycznie ukształtowanych średnich, które wyglądają następująco: 
- na 45 lub więcej dni przed datą wyjazdu - do 30% ceny wycieczki, 
- w terminie 44-15 dni przed datą wyjazdu - do 50% ceny wycieczki, 
- w terminie 14-7 dni przed datą wyjazdu - do 70% ceny wycieczki, 
- w terminie 6-1 dnia przed datą wyjazdu oraz w dniu wyjazdu - do 85% ceny wycieczki. 

 Naliczenie poniesionych przez Organizatora kosztów rezygnacji Klienta z wycieczki nastąpi po zakończeniu wycieczki, z której 
Klient zrezygnował. Gdy w wyniku dokonanej weryfikacji kosztów rzeczywiście poniesionych w indywidualnym przypadku okaże 
się, że istnieje różnica pomiędzy kwotą wpłaconą przez Klienta, a kosztami poniesionymi przez Organizatora, Organizator w 
terminie 21 dni od dnia zakończenia wycieczki dokona zwrotu różnicy. Zwrotu różnicy dokonuje się w miejscu podpisania Umowy 
lub na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. W przypadku gdy rzeczywiste koszty przygotowania imprezy 
turystycznej przekroczą wpłaconą przez Klienta zaliczkę, Klient ma obowiązek zwrotu Organizatorowi nieuiszczonej części 
poniesionych przez Organizatora kosztów. 
 


