
Uchwała KSWSiW – przed sezonem letnim 2015 

1. Zakresy kompetencyjne a oferty szkoleniowe 

W Regulaminie Kadry Instruktorskiej PZA określone są konkretne obszary kompetencyjne, przyporządkowane 

stopniom instruktorskim PZA.  W związku z tym wszelkie oferty szkoleniowe oparte o tytuł "Instruktor PZA" muszą 

spełniad następujące warunki: 

a) przedstawiad dokładną nazwę stopnia instruktorskiego osoby prowadzącej kurs, taką samą jak figurująca w 

aktualnie posiadanej licencji, 

b) przedmiot oferty nie może wykraczad poza ramy kompetencyjne wynikające z licencji instruktora 

prowadzącego. 

Niedopuszczalne jest podpisywanie przez Instruktora PZA jakichkolwiek zaświadczeo o ukooczeniu kursu lub o 

uczestnictwie w kursie, jeśli nie przeprowadził danego szkolenia osobiście oraz jeśli przedmiot kursu wykracza poza 

posiadane kompetencje.    

Z powyższych zasad wynikają następujące postanowienia szczegółowe:   

A) Góry: 

Do prowadzenia szkoleo w górach lodowcowych upoważnieni są wyłącznie ci instruktorzy PZA, którzy posiadają 

stopieo Instruktor Alpinizmu. 

Praca Instruktora Taternictwa w jakichkolwiek górach lodowcowych jest dopuszczalna tylko pod warunkiem, że: 

a) zgłosił do KSWSiW swoją aspirację do stopnia Instr.Alpinizmu, 

b) uczestniczył (z pozytywnym wynikiem) w zajęciach unifikacyjnych Instruktorów Alpinizmu, 

c) działa pod bezpośrednim nadzorem Instruktora Alpinizmu.   

Do prowadzenia szkoleo powierzchniowych w terenie wysokogórskim nielodowcowym - włącznie z Tatrami - 

uprawnieni są wyłącznie Instruktorzy Alpinizmu, Instruktorzy Taternictwa oraz ci Instruktorzy Taternictwa 

Jaskiniowego, którzy zgłosili kurs do KSWSiW i uzyskali aprobatę. 

B) Wspinaczka skalna: 

Do nauczania wspinaczki skalnej na drogach nieubezpieczonych - niezależnie od form organizacyjnych i sposobu 

ich nazwania (kursy, "warsztaty", etc.) w oparciu o tytuł Instruktora PZA upoważnieni są wyłacznie Instruktorzy 

Wspinaczki Skalnej. Przekazywanie przez IWS prowadzenia takich zajęd Instruktorom wspinaczki sportowej (IS) 

jest niedopuszczalne nawet, jeśli uprawniony IWS pracuje równolegle z własną grupą lub wystepuje w 

strukturach tej samej szkoły. Analogicznie -  niedopuszczalne jest podpisywanie przez instruktora PZA 

zaświadczeo o ukooczeniu kursu skałkowego i skierowao na kurs taternicki, jeśli nie prowadził danego szkolenia 

osobiście. Zaświadczenia podpisywane przez IWS absolwentom tak przeprowadzanych kursów będą przez PZA 

traktowane jako nieważne, natomiast wobec instruktorów poświadczających swoim podpisem takie kursy, będą 

podejmowane kroki dyscyplinarne. Instruktorzy PZA współpracujący ze szkołami wspinaczkowymi lub innymi 

oferentami kursów wspinaczkowych zobowiązani są do niepodejmowania zleceo, o ile istnieje ryzyko 

powiązania z wyżej opisanym procederem.  

  C. Kursy instruktorskie:  

Instruktorzy PZA, przed przystąpieniem do pracy szkoleniowej na wszelkich wspinaczkowych kursach 

instruktorskich, zobowiązani są każdorazowo do uzyskiwania pisemnej zgody KSWiW PZA. 

     



2. Ochrona marki "Instruktor PZA" 

W trosce o kształtowanie społecznej świadomości marki oraz o ochronę interesu Instruktorów PZA, KSWSiW 

stwierdza, że tytuł "Instruktor Wspinaczki Wysokogórskiej" ma prawo towarzyszyd tytułowi "Instruktor PZA" 

tylko w przypadku, gdy został on nadany Instruktorowi Taternictwa PZA lub Instruktorowi Alpinizmu PZA w trybie 

uregulowanym do roku 2012 ustawą o sporcie - jako paostwowy tytuł zawodowy instruktora sportu o 

specjalizacji "wspinaczka wysokogórska". Zawód uległ co prawda deregulacji, jednak prawo do posługiwania się 

takim tytułem pozostaje nadal w mocy (jako nabyte). 

Formę nazewniczą brzmiącą "Instruktor Wspinaczki Wysokogórskiej" traktujemy wyłącznie jako skrót nazwy 

oficjalnej, bowiem ustawowa nazwa tego zawodu brzmi: "Instruktor Sportu Wspinaczka Wysokogórska". Formę 

skrótową uznaje się za dopuszczalną w reklamie, ale z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku będzie ona 

oznaczad posiadanie tytułu instruktora sportu o tej, a nie innej specjalności, faktycznie nadanego przez organ 

paostwowy. W przeciwnym razie będzie to sprzeczne z interesem PZA i marki jego instruktorów. 

Nie jest rzeczą PZA dochodzenie, za jaką przyczyną tego typu ogłoszenia znalazły się w internecie oraz kto 

i z jakiego upoważnienia administruje w sieci danymi instruktora. 

Instruktorzy wspinaczki skalnej (IWS) oraz Instruktorzy wspinaczki sportowej (IS) zostają zobowiązani do 

zadbania o zniknięcie z internetu wszelkich "wizytówek", w których personalia instruktora są opatrzone tytułem 

"Instruktor Wspinaczki Wysokogórskiej", ponieważ nie pozostaje to w zgodzie ze stanem faktycznym oraz 

przeczy standardom posługiwania tytułem "Instruktor PZA". Podobny dezyderat - z tym, że w formie prośby (z 

oczywistych powodów) - kierujemy także do Koleżanek i Kolegów ITJ.     

     


