
Komunikat

W grudniu 2022 roku zarząd PZA przegłosował zmiany w regulaminie kadry PZA.

Poniżej krótko opisane intencje zmian, opis stopni i nowych kompetencji oraz wycinek regulaminu 
ze zmianami.

Od wielu lat wymogi na IT są bardzo wysokie, wymagane jest doświadczenie w Tatrach 
latem i zimą oraz w Alpach.
Kompetencje instruktora taternictwa też są bardzo wysokie bo może on szkolić w terenie 
wysokogórskim latem i zimą.
W praktyce więc stopień IA był raczej stopniem prestiżowym niż dającym dodatkowe kompetencje.
W górach, latem i zimą IT oraz IA pracowali obok siebie na takich samych kursach.

Powstał pomysł aby ułatwić ścieżkę kariery IWSom i ułatwić im drogę do szkoleń w górach (dotąd 
kandydat na IT musiał mieć ogromne doświadczenie górskie z lata i zimy oraz wspinaczki w górach
lodowcowych). 
Od bieżącego kursu, od kandydatów na IT wymaga się tylko niewielkiego doświadczenia 
zimowego. Uczestnicy posiadający wymagane doświadczenie zimowe i alpejskie, uczestniczą w 
drugiej części tego kursu, po której otrzymają stopień IA.

Żeby nie zaciemniać obrazu i nie tworzyć nowych stopni, zdecydowaliśmy, że stopnie pozostaną, 
zmieni się tylko zakres kompetencji:
IWS - szkoli do 80m i do 200m na drogach ubezpieczonych (miejsce instruktora w ścianie było w 
programie ostatniego kursu, starzy muszą odbyć jednodniowe doszkolenie)
IT - dotychczas mógł szkolić latem i zimą, po zmianie tylko latem.
IA - dotychczas zakres kompetencji praktycznie taki sam jak IT. Stopień nadawany był na wniosek 
zainteresowanego i w praktyce był stopniem prestiżowym. Po zmianach IA zostaje się po kursie na 
IA (obecny kurs).

Dodano też punkt 4. regulaminu, określający obowiązki instruktora.

Aktualny regulamin znajduje się na stronie internetowej, poniżej wycinek regulaminu ze zmianami.

 2. STOPNIE INSTRUKTORSKIE i TRENERSKIE – WYMAGANIA 
 2.6. Stopień Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA może uzyskać osoba, która:

 a) ukończyła 21 lat, 
 b) ukończyła kurs wspinaczki skalnej wg programu PZA,
 c) posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 d) czynnie uprawia wspinaczkę skalną (popartą wykazem przejść dróg na własnej 

asekuracji) od co najmniej 5 lat,
 e) odznacza się nienaganną postawą moralno-etyczną,
 f) ukończyła kurs Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA organizowany przez PZA, 
 g) w okresie do 3 lat od ukończenia kursu Instruktora Wspinaczki Skalnej zaliczyła 

dwa staże praktyczne na pełnym kursie wspinaczki skalnej, lub 
w okresie do 3 lat od ukończenia kursu Instruktora Wspinaczki Skalnej 
zaliczyła staż obserwowany i dwa staże zaliczeniowe na pełnym kursie 
wspinaczki skalnej, lub

 h) posiada stopień instruktora taternictwa jaskiniowego i zaliczyła odpowiedni staż 
praktyczny.
posiada stopień instruktora taternictwa jaskiniowego i zaliczyła staże 



wymagane dla IWS

 2.7. Stopień Instruktora Taternictwa PZA może uzyskać osoba, która: 
 a) posiada stopień Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA przynajmniej od 2 lat, 
 b) posiada kartę taternika, 
 c) posiada wykształcenie co najmniej średnie, 
 d) czynnie uprawia wspinaczkę górską latem i zimą (popartą wykazem przejść),

czynnie uprawia wspinaczkę górską latem (popartą wykazem przejść także ze 
wspinaczek zimowych),

 e) ukończyła kurs Instruktora Taternictwa PZA organizowany przez PZA,
 f) w okresie do 3 lat od ukończenia kursu Instruktora Taternictwa PZA odbyła dwa 

letnie staże praktyczne w COS-PZA (w tym staż pod nadzorem bezpośrednim 
instruktora wyznaczonego przez KSWSiW). 

 2.8. Stopień Instruktora Alpinizmu PZA może uzyskać osoba, która: 
 a) posiada stopień Instruktora Taternictwa PZA od przynajmniej 3 lat,

posiada stopień Instruktora Taternictwa PZA,
 b) czynnie uprawia wspinaczkę górską latem i zimą (popartą wykazem przejść także z 

gór lodowcowych),
 c) czynnie szkoli latem, 
 d) ma zaliczony staż zimowy,
 e) sprawnie porusza się na nartach skiturowych w terenie wysokogórskim 
 f)  ma zaliczony udział w unifikacji Instruktorów Alpinizmu PZA.

 3. KOMPETENCJE I UPRAWNIENIA INSTRUKTORÓW I TRENERÓW PZA 

 3.6.
 3.7. Instruktor Wspinaczki Skalnej PZA (IWS) posiada uprawnienia do:

 a) prowadzenia i nadzorowania zajęć i szkolenia na wszystkich rodzajach kursów 
wspinaczkowych na sztucznych obiektach oraz w terenie skalnym nie mającym 
charakteru wysokogórskiego (do 80 m), w tym na drogach nieubezpieczonych; 
prowadzenia i nadzorowania zajęć i szkolenia na wszystkich rodzajach kursów 
wspinaczkowych na sztucznych obiektach oraz w terenie skalnym nie mającym 
charakteru wysokogórskiego (do 80 m), na drogach nieubezpieczonych, oraz do 
200 metrów na drogach w pełni ubezpieczonych,

 b) kierować kursami wspinaczki skalnej oraz kursami wspinaczki sportowej, 
 c) prowadzenia zajęć z zakresu wspinaczki skalnej na kursach instruktorskich i innych 

organizowanych przez Polski Związek Alpinizmu,
 d) pełnienia obowiązków kierownika zajęć na kursach IS oraz IWS na polecenie 

kierownika kursu;
 e) wejścia w skład zespołów specjalistycznych powoływanych przez Zarząd PZA lub 

KSWSiW. 
 f) kierowania kursami instruktorskimi, z wyłączeniem kursów ITJ, INW oraz IK 

po akceptacji KSWSiW.
 3.8. Instruktor Taternictwa PZA posiada kompetencje i uprawnienia IWS, ponadto 

ma prawo do:
 a) szkolenia latem w nielodowcowym terenie wysokogórskim na wszystkich rodzajach 

kursów,
 b) kierowania kursami taternictwa oraz kursami wspinaczki wysokogórskiej latem, z 

wyłączeniem kursów ITJ, INW, IK,
 c) szkolenia zimą w nie lodowcowym terenie wysokogórskim na wszystkich rodzajach 

kursów kierowanych przez Instruktora Alpinizmu PZA lub po spełnieniu 
dodatkowych wymogów weryfikacyjnych;



 3.9. Instruktor Alpinizmu PZA (IA) posiada kompetencje i uprawnienia IT, a ponadto
ma prawo do:
 a) szkolenia w terenie wysokogórskim na wszystkich rodzajach kursów latem i zimą;
 b) kierowania kursami taternickimi i wysokogórskimi latem i zimą;

Osoby, które uzyskały stopień IWS przed 2022 rokiem, aby szkolić na drogach dłuższych niż 80 
metrów, muszą odbyć szkolenie z miejsca instruktora w ścianie.
Osoby, które uzyskały stopień IT przed 2022 rokiem i czynnie szkolą zimą, mogą wystąpić o 
nadanie stopnia IA.

 4. OBOWIĄZKI
 4.1. Instruktor PZA ma obowiązek uczestniczyć z szkoleniach z pierwszej pomocy 

nie rzadziej niż raz na 3 lata
 4.2. Instruktor PZA ma obowiązek uczestniczyć w unifikacjach:

 a) Instruktor Sportu: 
• unifikacja dla IS - jeśli prowadzi sekcje, treningi
• unifikacja dla IWS - jeśli szkoli w skałkach

 b) Instruktor Wspinaczki Skalnej:
• unifikacja dla IWS
• unifikacja dla IS - jeśli prowadzi sekcje, treningi

 c) Instruktor Taternictwa:
• unifikacja dla IT
• unifikacja dla IWS - jeśli szkoli w skałkach
• unifikacja dla IS - jeśli prowadzi sekcje, treningi

 d) Instruktor Alpinizmu:
• unifikacja dla IA
• unifikacja dla IWS - jeśli szkoli w skałkach
• unifikacja dla IS - jeśli prowadzi sekcje, treningi

 4.3. Instruktor może uczestniczyć w unifikacjach dla stopnia wyższego, jeśli tylko są 
wolne miejsca

 4.4. Instruktor ma obowiązek złożyć protokół wypadkowy na adres KSWSiW w 
sytuacji gdy:
 a) instruktor lub kursant, podczas szkolenia, doznał urazu, który wymusił przerwę w 

zajęciach
 b) instruktor lub kursant, podczas szkolenia, doznał urazu, który wymusił interwencję 

służb ratunkowych lub/i medycznych
 4.5. Zaleca się, aby instruktor opisał sytuację potencjalnie niebezpieczną, która 

wydarzyła się podczas szkolenia lub zaobserwowaną w terenie.


