
Wnioski i zalecenia powypadkowe
Zespół komisji wypadkowej, powołanej przez Komisję Szkolenia  PZA do zbadania okoliczności wypadku
na filarze Świnicy dn. 1-07-2008, na podstawie danych zebranych w ramach działań wyjaśniających, obok
oświadczenia rozstrzygającego kwestię odpowiedzialności, prezentuje następujące wnioski i zalecenia dla
KSWSiW oraz całego środowiska instruktorskiego PZA:

1. Udoskonalić system nauczania asekuracji w terenie wysokogórskim, sięgając aż do kursów ściankowych
i skałkowych:

• Kłaść nacisk na wszystkich poziomach kursu, od samego początku, na niewypuszczanie liny
z ręki asekurującej.

• Nie polecać metody wybierania liny "z przekładką" - przynajmniej na kursach promujących do
szkoleń górskich.

• Obowiązkowo przeprowadzać wykład na temat techniki wspinania i asekuracji w terenie
kruchym ze zwróceniem uwagi na "makrokruszyznę".

• Wprowadzić metodyczny obowiązek komentowania budowy stanowiska asekuracyjnego
w aspekcie:
a) jego funkcjonalności ,
b) bezpieczeństwa przebywania na nim.

• Omawiać z kursantami etyczny aspekt poprawnej asekuracji.

2. Na każdym poziomie szkolenia sprawdzać umiejętności kursanta w zakresie asekuracji i zjazdu:

• Zaleca się na początku kursu taternickiego robienie solidnego repetytorium z dziedziny
asekuracji, a zwłaszcza podawania, wybierania i hamowania liny (powinny to być
przynajmniej kilkugodzinne zajęcia praktyczne).

• Kłaść nacisk w pracy instruktorskiej na kontrolę pracy asekuratora.

• Konsekwentnie ćwiczyć na kursach skałkowych podawanie i ściąganie liny oraz opuszczanie
partnera (manewry liną obciążoną). Jako metodę łączącą przyjemne z pożytecznym zaleca się
wielokrotne wspinanie na wędkę - przy czym wspinaczki powinny odbywać się zarówno w
górę, jak i w dół.

3. Podczas każdych zajęć terenowych instruować kursantów o możliwych zagrożeniach w ścianie
oraz na stanowisku:

• Kształtować w kursantach umiejętność oceny wpływu  usytuowania stanowiska
na bezpieczeństwo zespołu. Dyskutować.

4. W dydaktyce kłaść nacisk na skuteczne kształtowanie w zespole więzi partnerskiej i poczucia
współodpowiedzialności:

• Systematycznie uświadamiać grupie kursowej, że stanowią Zespół.

• Kształtować w uczestnikach kursu postawę gotowości do wzajemnego wspierania podczas
asekuracji.

5. Wprowadzić powszechny obowiązek podpisywania przez uczestnika kursu klauzuli, że ma świadomość
uczestnictwa w zajęciach mogących zagrozić zdrowiu i życiu (tak już robi wiele szkół prywatnych).

• W wymiarze prawnym niczego to nie wniesie, jednak powinniśmy docenić aspekt
psychologiczny osobistego podpisu pod tak radykalnym oświadczeniem.

6. Zrealizować uchwałę nr 9 WZD PZA*) o utworzeniu "systemu szybkiego reagowania na sygnały
o niebezpiecznym stanie ubezpieczeń na wskazanych drogach wspinaczkowych".

                                                          
*)  http://www.pza.org.pl/download/141651.pdf



7. Wydzielić w budżecie PZA stałe fundusze na działalność systemu szybkiego reagowania:

• pieniądze powinny znaleźć się w PZA w puli "bezpieczeństwo" tak samo jak znalazły się
pieniądze na ringi.

8. Rozszerzyć zakres zadań "systemu szybkiego reagowania" o usuwanie zgłoszonych zagrożeń pochodzenia
naturalnego, np. takich, jak niestabilne bloki.

9. Stworzyć regulamin bezpieczeństwa pracy przy usuwaniu zagrożeń terenowych.

10. Wprowadzić obowiązek skoordynowanego powiadamiania o przypadkach zagrożenia:

• Stworzyć stałą podstronę WWW przeznaczoną na ostrzeżenia i wyznaczyć jej administratora.

• Uruchomić specjalny adres mailowy do kontaktu z administratorem tej podstrony WWW

• Uzyskać od TOPR zgodę na wydzielenie miejsca w Książkach Wyjść na odręczne wpisy
ostrzegawcze (najlepiej - kilka końcowych kart).

11. Wprowadzić zalecenie niezwłocznego usuwania zauważonych zagrożeń w trakcie sezonu.

12. Przed rozpoczęciem sezonu dokonywać zorganizowanej inspekcji dróg i usuwać zagrożenia.

13. Na kursach centralnych przyjąć jako rzecz obowiązkową prowadzenie codziennych odpraw instruktorskich.

14. Propagować wariant drogi Filarem Świnicy obchodzący kominek po lewej stronie:

• Wariant jest elegancki i bezpieczny - także dla stanowiska i zapewnia jeszcze pełne dwa
wyciągi regularnego wspinania.
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