
Regulamin licencjonowania Kadry Instruktorskiej PZA w sportach wspinaczkowych 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Postanowienia Regulaminu mają wyłączne zastosowanie do instruktorów posiadających stopnie: 

a. Instruktor Wspinaczki Sportowej   (oznaczany dalej skrótem IS), 

b. Instruktor Wspinaczki Skalnej   (oznaczany dalej skrótem IWS), 

c. Instruktor Taternictwa   (oznaczany dalej skrótem IT), 

d. Instruktor Alpinizmu   (oznaczany dalej skrótem IA), 

§ 2 

Regulamin określa zasady, warunki oraz tryb przyznawania i pozbawiania licencji, zwanej dalej "Licencją Instruktorską".  

§ 3 

Polski związek Alpinizmu (określany dalej skrótem PZA) jest jedynym organem, który przyznaje lub odmawia przyznania 

oraz pozbawia Licencji Instruktorskiej. 

§ 4 

Licencja Instruktorska stanowi w PZA certyfikat kompetencji, upoważniający do posługiwania się tytułem oraz znakiem 

"Instruktor PZA" podczas wszelkich szkoleń w sportach górskich nie obejmujących współzawodnictwa. 

§ 5 

Posiadanie Licencji Instruktorskiej stanowi warunek dopuszczenia instruktora do pracy szkoleniowej w PZA oraz 

do posługiwania się w reklamie marką specjalności instruktorskiej PZA. 

§ 6 

PZA prowadzi ewidencję: 

a. przyznanych Licencji Instruktorskich, 

b. decyzji o odmowie przyznania lub o pozbawieniu licencji oraz przechowuje dokumentację tych spraw. 

ROZDZIAŁ II 

Zasady przyznawania licencji 

§ 7 

1. PZA przyznaje Licencję Instruktorską na wniosek Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej (oznaczanej 

dalej skrótem KSWSiW), poświadczającej spełnienie przez instruktora wszystkich warunków określonych niniejszym 

Regulaminem. 

§ 8 

1. Licencja Instruktorska przyznawana jest na czas 1 roku. 

2. Licencja Instruktorska jest odpłatna. Koszt ponosi wnioskodawca w wysokości ustalonej na dany rok przez Zarząd 

PZA. 



§ 9 

Podstawowymi warunkami udzielenia Licencji Instruktorskiej są: 

a. zaliczenie udziału w Unifikacji Instruktorskiej dla wnioskowanej specjalności (ISP, IWS, IT, IA), 

b. spełnienie wyznaczonych przez KSWSiW wymogów dotyczących aktywności wspinaczkowej, 

c. spełnienie wyznaczonych przez KSWSiW wymogów dotyczących aktywności szkoleniowej, 

d. uregulowane zobowiązania formalne wobec PZA, 

e. uiszczenie opłaty licencyjnej. 

§ 10 

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie bądź kontynuację Licencji Instruktorskiej składa do Komisji Szkolenia Wspinaczki 

Skalnej i Wysokogórskiej PZA pisemny wniosek zawierający: 

a) imię i nazwisko, 

b) nadany przez PZA stopień instruktorski i numer legitymacji instruktorskiej PZA, 

c) specjalność, dla której ma być udzielona licencja: ISP, IWS, IT, IA, 

2. Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej (e-mail). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się formę 

papierową (list). 

3. Wraz z wnioskiem należy złożyć: 

a) potwierdzenie wniesienia opłaty licencyjnej na rachunek PZA, 

b) poświadczenie wypełnienia warunków weryfikacyjnych dla Kadry Instruktorskiej, określonych szczegółowo 

w "Regulaminie weryfikacji kadry instruktorskiej sportów wspinaczkowych". 

§ 11 

1. Licencja Instruktorska jest dokumentowana Kartą licencyjną i wklejką na dany rok, wg wzoru zatwierdzonego przez 

Zarząd PZA. 

2. Karta licencyjna ważna jest tylko z wklejką na bieżący rok. 

3. Zabronione jest posługiwanie się nieaktualną Kartą licencyjną, tj. bez wklejki na bieżący rok. 

 

ROZDZIAŁ III 

Zasady pozbawiania licencji 

§ 12 

1. Licencja Instruktorska może zostać zawieszona na czas określony w drodze decyzji KSWSiW w razie: 

a) rażącego nieprzestrzegania Regulaminów PZA, 

b) rażącego naruszenia zasad określonych w Kodeksie Etyki Zawodowej, 

c) utraty zdrowia uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków instruktorskich. 

2. Licencja Instruktorska może zostać unieważniona w drodze decyzji KSWSiW w razie:  

a) utraty uprawnień Instruktora PZA,  

b) ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub ograniczenia korzystania z tych 

praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym. 



3. Jeżeli przyczyny pozbawienia Licencji Instruktorskiej wymienione w ust. 1 i 2 stanowią również przyczyny wszczęcia 

postępowania dyscyplinarnego, uchwała o pozbawieniu licencji może być wydana po zakończeniu tego postępowania 

orzeczeniem ostatecznym. 

4. Zawieszenie Licencji Instruktorskiej może mieć tylko charakter czasowy i nie jest tożsame z odebraniem tytułu 

„Instruktor PZA” oraz stopnia instruktorskiego. Instruktor zachowuje prawa do uczestnictwa we wszystkich formach 

szkoleń instruktorskich, imprez, zebrań, itp., poza aktywnością komercyjną wykorzystującą markę PZA. 

5. Pozbawienie instruktora Licencji Instruktorskiej (tj. zawieszenie lub unieważnienie licencji) wymaga pisemnego 

uzasadnienia. 

§ 13 

Od decyzji w sprawie odmowy przyznania lub pozbawienia Licencji Instruktorskiej służy odwołanie do Zarządu PZA. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 14 

Licencje Instruktorskie wydane na podstawie poprzednich regulaminów zachowują ważność na czas, na jaki zostały 

wydane. 

§ 15 

1. Prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie i prawo do interpretowania jego przepisów przysługuje Komisji 

Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej oraz Zarządowi PZA. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd PZA. 

 


