
PRZYPOMNIENIE 

Z uwagi na rozpoczęty już sezon zimowy, KSWSIW chciałaby przypomnieć kilka zasad 

obowiązujących podczas szkoleń: 

 zgodna z wytycznymi, ustalona liczba kursantów na określonych kursach. 

Zatem przykładowo na Kursach Turystyki Zimowej nie może być więcej jak 6 kursantów 

na instruktora. W sytuacji wypadku losowego i pojawieniu się nadmiarowej ilości kursantów 

na danym kursie, konieczne będzie poinformowanie o tym zdarzeniu KSWSIW drogą e-mailową, 

w ostateczności telefonicznie do jednego z członków KSWSIW i wytłumaczenie się z tego. 

Uchylenie się od tego obowiązku, przy jednoczesnym posiadaniu nadmiarowej ilości kursantów 

i przyłapaniu takiego instruktora będzie skutkować karą dyscyplinarną. 

 w sytuacji wypadków na kursach/szkoleniach z udziałem instruktorów i klientów 

przesyłanie protokołów powypadkowych z tych zdarzeń 

Protokół powypadkowy dostępny tutaj: 

http://pza.org.pl/szkolenie/infin 

 Opłacanie licencji instruktorskich najpóźniej ostatniego dnia stycznia 

Brak uiszczenia opłaty lub uiszczenie po terminie skutkować będzie wykreśleniem z listy 

instruktorów i  brakiem ważnej licencji instruktorskiej, co ma znaczenie w sytuacji choćby 

wypadków podczas szkoleń 

Nr konto PZA:  

48 1500 1126 1211 2009 3906 0000  
Tytuł wpłaty  

licencja instruktorska 2020, stopień, imię i nazwisko 

NOWOŚCI 

KSWSIW powołała Komisję Analiz Wypadków w celu analizy wypadków z udziałem instruktorów 

lub ich kursantów 

Członkami KAW są: 

1. Paweł Grenda 

2. Marek Kujawiński 

3. Andrzej Makarczuk 

Wnioski mają być wyłącznie dla użytku wewnętrznego instruktorów oraz bez nazwisk. Celem ma 

być zwiększenie bezpieczeństwa instruktorów oraz naszych podopiecznych. Podstawą analizy mają 

być protokoły powypadkowe. 

ZMIANY 

 z początkiem przyszłego roku 2020 zacznie obowiązywać konieczność szkolenia z I pomocy 

dla wszystkich instruktorów. 

W celu uzyskania licencji, raz na 3 lata obowiązkowy będzie udział w zajęciach z I pomocy. Osoby, 

typu lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy TOPR, GOPR z ważnymi swoimi szkoleniami 

z I pomocy zwolnieni będą z uczestnictwa w szkoleniach z I pomocy organizowanych 

przez KSWSIW. W planach będą dwa tego typu szkolenia na rok. 

 Instruktorzy Taternictwa i Alpinizmu będą musieli przejść obowiązkową unifikację dla IWS 

raz na 3 lata. 

Z początkiem przyszłego roku 2020 wszystkich instruktorów zacznie obowiązywać udział 

http://pza.org.pl/szkolenie/infin


w unifikacji IWS raz na 3 lata. Zatem aby uzyskać ważność licencji będąc na przykład IT PZA, 

koniczny jest udział w unifikacji dla IWS, IT i zaliczenie szkolenia z pierwszej pomocy 

raz na 3 lata. 

W REALIZACJI 

 wjazdówka do MOKa 

 unifikacja IS 

 kurs IWS - uczestnikom pozostały głównie staże 

 kurs IT - uczestnikom pozostały głównie staże 

 planowane zmiany w kompetencjach IWS 

 poszerzenie uprawnień do szkolenia na drogach sportowych, w pełni ubezpieczonych 

do 300m. długości w określonych rejonach wspinaczkowych.  

 Konieczność ukończenia szkolenia z autoratownictwa ścianowego i miejsca instruktora 

w zespole 

 system kwalifikacji zawodowych 

KSWSIW pomaga w pracach nad ustaleniem wymagań walidacyjnych dla Instruktorów 

z rekomendacją ministerialną 

 ustalenie stałych obowiązujących wymagań na IS/IWS/IT/IA 

 przyszłe kursy na IS, IWS i IT PZA 

Na koniec w imieniu KSWSIW chciałbym życzyć wszystkim instruktorom spokojnych Świąt 

w rodzinnym gronie, a w nowym roku 2020 zdrowia, szczęścia, radości w pracy i frajdy 

ze wspinania. 

Janek Kuczera 


