
 Regulamin kadry szkoleniowej PZA

Zmiany w treści regulaminu, zatwierdone w trakcie 4 zebrania Zarządu w dniach 04.10.2008 oznaczone niebieską czcionką

1. Instruktorem może zostać członek klubu zrzeszonego w PZA posiadający odpowiednie kwalifikacje techniczne i dydaktyczne oraz 
wiadomości teoretyczne niezbędne do prowadzenia zajęć na kursach szkoleniowych. 

2. Kandydatów na kursy instruktorskie zgłaszają kluby macierzyste. 

3. Stopnie instruktorskie nadaje, odbiera i zawiesza Zarząd PZA na wniosek odpowiednio: Komisji Szkolenia Wspinaczki Skałkowej i 
Wysokogórskiej PZA, Komisji Taternictwa Jaskiniowego, Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego. 

4. Wyróżnia się następujące stopnie instruktorskie:
A. instruktor wspinaczki skalnej,
B. instruktor taternictwa,
C. instruktor alpinizmu,
D. instruktor taternictwa jaskiniowego,
E. starszy instruktor taternictwa jaskiniowego,
F. instruktor narciarstwa wysokogórskiego,
G. starszy instruktor narciarstwa wysokogórskiego,
H. instruktor senior.
Posiadanie kwalifikacji instruktorskich stwierdza odpowiedni wpis w Książeczce Instruktorskiej PZA. 

5. Stopień instruktora wspinaczki skalnej może uzyskać osoba, która: 

• ukończyła 21 lat;

• posiada kartę taternika od co najmniej 3 lat;

• posiada wykształcenie co najmniej średnie;

• czynnie uprawia wspinaczkę;

• odznacza się nienaganną postawa moralno-etyczną;

• ukończyła odpowiedni kurs teoretyczny, odbyła dwa staże praktyczne w okresie do 3 lat od ukończenia kursu instruktora 
wspinaczki skalnej;

• lub posiada stopień instruktora taternictwa jaskiniowego i ukończyła odpowiedni staż praktyczny.

6. Stopień instruktora taternictwa może uzyskać osoba, która: 

• posiada stopień instruktora wspinaczki skalnej przynajmniej od 2 lat;

• posiada kartę taternika zwyczajnego;

• posiada wykształcenie co najmniej średnie;

• czynnie uprawia wspinaczkę górską latem i zimą;

• ukończyła odpowiedni kurs teoretyczny, odbyła dwa staże praktyczne w okresie do 3 lat od ukończenia kursu instruktorów 
taternictwa.

7. Stopień instruktora alpinizmu może uzyskać osoba, która: 

• posiada stopień instruktora taternictwa przynajmniej od 3 lat;

• czynnie uprawia wspinaczkę w górach lodowcowych;

• czynnie szkoli latem i zimą.

8. Stopień instruktora taternictwa jaskiniowego może uzyskać osoba, która: 

• ukończyła 23 lata;



• posiada kartę taternika jaskiniowego od co najmniej 5 lat;

• posiada wykształcenie co najmniej średnie;

• odznacza się nienaganną postawą moralno-etyczną;

• czynnie uprawia wspinaczkę jaskiniową;

• ukończyła odpowiedni kurs.

9. Stopień st. instruktora taternictwa jaskiniowego może uzyskać osoba która: 

• posiada stopień instruktora taternictwa jaskiniowego przynajmniej od 5 lat;

• czynnie uprawia taternictwo jaskiniowe;

• czynnie szkoli na kursach instruktorskich.

10. Stopień instruktora seniora może uzyskać osoba, która: 

• ukończyła 50 lat;

• udokumentowała pracę instruktorską przez co najmniej 10 sezonów szkoleniowych.

11. Stopień instruktora narciarstwa wysokogórskiego może uzyskać osoba która: 

• ukończyła 23 lata;

• posiada wykształcenie co najmniej średnie;

• czynnie uprawia narciarstwo wysokogórskie;

• odznacza się nienaganną postawa moralno-etyczną;

• ukończyła kurs instruktorski narciarstwa wysokogórskiego.

12. Stopień st. instruktora narciarstwa wysokogórskiego może uzyskać osoba która: 

• posiada stopień instruktora narciarstwa wysokogórskiego przynajmniej od 5 lat;

• czynnie uprawia narciarstwo wysokogórskie;

• czynnie szkoli na kursach narciarstwa wysokogórskiego.

13. Prawo do prowadzenia działalności szkoleniowej w terenie mają wyłącznie instruktorzy posiadający aktualne uprawnienia 
szkoleniowe. 

14. Dokumentem stwierdzającym posiadanie aktualnych uprawnień szkoleniowych jest licencja instruktorska udzielana odpowiednio 
przez Komisję Szkolenia lub Komisję Taternictwa Jaskiniowego lub Komisję Narciarstwa Wysokogórskiego w oparciu o regulamin licencji 
instruktorskich.
Do posiadania licencji są zobligowani instruktorzy: 

• wspinaczki skalnej,

• taternictwa,

• alpinizmu,

• narciarstwa wysokogórskiego,

• starsi instruktorzy narciarstwa wysokogórskiego;

• taternictwa jaskiniowego,

• starsi instruktorzy taternictwa jaskiniowego.

15. Kompetencje instruktorów posiadających aktualne uprawnienia szkoleniowe są następujące: 

A. instruktor wspinaczki skalnej ma prawo:



• szkolić i prowadzić zajęcia na sztucznych obiektach wspinaczkowych;

• szkolić na wszystkich rodzajach kursów w skałkach;

• kierować komisją szkolenia w macierzystym klubie.

B. instruktor taternictwa posiada wszystkie uprawnienia IWS, a ponadto ma prawo:

• szkolić w terenie wysokogórskim na wszystkich rodzajach kursów latem i zimą;

• kierować kursami taternickimi latem.

C. instruktor alpinizmu posiada wszystkie uprawnienia IT, a ponadto ma prawo:

• kierować kursami taternickimi zimą;

• kierować kursami instruktorskimi z wyłączeniem KTJ i KNW.

D. instruktor taternictwa jaskiniowego ma prawo

• szkolić i prowadzić zajęcia na sztucznych obiektach wspinaczkowych;

• szkolić na kursach podstawowych w taternictwie jaskiniowym;

• szkolić i prowadzić kursy po drogach ubezpieczonych w skałkach;

• kierować kursami podstawowymi w taternictwie jaskiniowym po spełnieniu warunków określonych przez Komisję 
Szkolenia KTJ;

• kierować komisją szkolenia w macierzystym klubie.

E. starszy instruktor taternictwa jaskiniowego posiada wszystkie uprawnienia ITJ, a ponadto ma prawo:

• kierować szkoleniem instruktorskim w taternictwie jaskiniowym.

F. instruktor narciarstwa wysokogórskiego ma prawo:

• kierować komisją szkolenia w macierzystym klubie

• szkolić na kursach podstawowych w narciarstwie wysokogórskim;

• kierować kursami podstawowymi w narciarstwie wysokogórskim po spełnieniu warunków określonych przez KNW;

G. starszy instruktor narciarstwa wysokogórskiego posiada wszystkie uprawnienia INW, a ponadto ma prawo:

• kierować szkoleniem podstawowym w narciarstwie wysokogórskim;

• szkolić na kursie instruktorskim w narciarstwie wysokogórskim;

• kierować szkoleniem podstawowym i instruktorskim w narciarstwie wysokogórskim.

H. instruktor senior ma prawo:

• kierować szkoleniem stosownie do posiadanych wcześniej uprawnień instruktorskich;

• wchodzić w skład komisji egzaminacyjnych.

16. Obowiązki osób posiadających uprawnienia instruktorskie: 

• prowadzić działalność szkoleniową zgodnie z przepisami i postanowieniami Zarządu PZA i Komisji Szkolenia PZA;

• respektować zasady bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia działalności szkoleniowej;

• dążyć do podnoszenia kwalifikacji szkoleniowych.

17. Prawa osób posiadających uprawnienia instruktorskie: 



• posługiwać się tytułem Instruktora PZA;

• nosić odznakę instruktorską;

• korzystać z merytorycznej opieki Komisji Szkolenia PZA, Komisji Taternictwa Jaskiniowego, Komisji Narciarstwa 
Wysokogórskiego;

• uczestniczyć w imprezach szkoleniowych organizowanych przez PZA.

18. Utrata lub zawieszenie uprawnień instruktorskich może nastąpić w przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń postanowień 
regulaminów szkoleniowych PZA lub zasad bezpieczeństwa podczas działalności szkoleniowej. 

19. Interpretacja przepisów szkoleniowych należy do Zarządu PZA. 


