
Formularz dla kwalifikacji - podgląd
Typ wniosku
Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK

Nazwa kwalifikacji*
Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki górskiej w terenie lodowcowym

Skrót nazwy
Instruktor alpinizmu

Rodzaj kwalifikacji*
kwalifikacja cząstkowa

Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji*
6

Krótka charakterystyka kwalifikacji, obejmująca informacje o działaniach lub zadaniach, które
potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikacje oraz orientacyjny koszt uzyskania dokumentu
potwierdzającego otrzymanie danej kwalifikacji*
Osoba posiadająca kwalifikację jest gotowa do samodzielnego planowania, organizowania i
przeprowadzenia zajęć ze wspinaczki górskiej w terenie górskim lodowcowym na drogach
nieubezpieczonych w warunkach letnich i zimowych. Wspomaga uczestników w procesie
nauczania/uczenia się, m.in. udzielając wskazówek i korygując błędy. W trakcie realizowanych
zajęć doskonali poziom sprawności fizycznej, umiejętności ruchowych uczestników i przekazuje
wiedzę na temat sposobów bezpiecznego korzystania ze sprzętu. Naucza technik
autoratownictwa, wiązania węzłów, zakładania stanowisk, poruszania się po lodowcu,
partnerskiego ratownictwa lawinowego, technik ratownictwa szczelinowego. Instruuje
uczestników szkolenia wspinaczkowego w jaki sposób bezpiecznie poruszać się na nartach w
terenie wysokogórskim pozatrasowym. Podejmowane czynności wykonuje z wykorzystaniem
wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w górach. Osoba posiadająca kwalifikację swobodnie
poruszania się w terenie lodowcowym i wspinaczkowym i demonstruje nauczane techniki oraz w
warunkach zimowych swobodnie porusza się na nartach w terenie wysokogórskim. Osoba
posiadająca kwalifikację może prowadzić i nadzorować zajęcia i szkolenia na kursach
wspinaczkowych w terenie górskim lodowcowym na drogach nieubezpieczonych w warunkach
letnich i zimowych, jak również nauczać wspinaczki w ramach własnej działalności gospodarczej
lub jako instruktor w klubach wspinaczkowych. Orientacyjny koszt uzyskania kwalifikacji wynosi
3500 zł

Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji [godz.]*
850

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
 



Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji*
Kwalifikacją mogą być zainteresowani: posiadacze kwalifikacji “Planowanie i prowadzenie zajęć
ze wspinaczki górskiej”; osoby posiadające tytuł Instruktora Alpinizmu wydany przez Polski
Związek Alpinizmu. przewodnicy wysokogóscy

Należy zaznaczyć poniższe pole jeśli dotyczy (pole wprowadzone od 1.09.2019 r.)

Możliwe jest przygotowanie do uzyskania kwalifikacji w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego (branżowa szkoła I stopnia, technikum, szkoła
policealna) Rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 r.

Wymagane kwalifikacje poprzedzające
Opis
“Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki górskiej” lub tytułu Instruktora Taternictwa
wydany przez Polski Związek Alpinizmu; wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Lista

W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji*
Warunkiem przystąpienia do walidacji jest przedstawienie dokumentów poświadczających: -
posiadanie od minimum 3 lat: kwalifikacji “Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki
górskiej” lub tytułu Instruktora Taternictwa wydany przez Polski Związek Alpinizmu; - pełną
zdolność do czynności prawnych; - ubezpieczenie OC na czas weryfikacji; - wykształcenie średnie
lub średnie branżowe - oświadczenie o niekaralności zgodnie z art. 41 pkt. 3 Ustawy o sporcie z
dn. 25.06.2010 roku; - ukończenie kursu udzielania pierwszej pomocy w wymiarze nie mniejszym
niż 16 godzin, nie wcześniej niż 3 lata przed przystąpieniem do walidacji, zawierającego
następujące tematy: ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku; ocena stanu
poszkodowanego; kontrola czynności życiowych; postępowanie z poszkodowanym
nieprzytomnym; podstawowe czynności podtrzymywania życia; postępowanie w przypadku
zachorowań i stanów nagłych, bólu w klatce piersiowej, drgawek; postępowanie w przypadku
krwotoków, poważnych ran, oparzeń i odmrożeń; postępowanie w przypadku urazów kostno-
stawowych oraz urazów głowy i kręgosłupa; - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do uprawiania wspinaczki i prowadzenia zajęć; - wykazu dokonań: *odbycia 30 niepokrywających
się w terenie powyżej granicy lasu wycieczek narciarskich w górach o charakterze alpejskim o
przewyższeniu (sumie podejść) minimum 1000 metrów w ostatnich pięciu sezonach; *odbycia 10
różnych zjazdów narciarskich w terenie o charakterze alpejskim o trudności minimum 3 w skali
Wali-Życzkowskiego lub analogicznej trudności w skali obowiązującej w danym rejonie; *przejść
co najmniej 50 dróg nieubezpieczonych w terenie górskim o długości minimum 4 wyciągów, na
których kandydat prowadził co najmniej połowę wyciągów w tym główne trudności,z czego: a.
przynajmniej 25 z podejściami lub zejściami w terenie lodowcowym (dwie wyprawy z kalendarza
PZA); b. przynajmniej 15 dróg o charakterze zimowym lub mikstowym (wspinanie w rakach i z
czekanami), w tym co najmniej 5 o trudnościach minimum V (M5) i prowadzeniu wyciągów o
trudnościach co najmniej V (M5); c. wśród dróg letnich co najmniej 5 o trudnościach minimum VII
(6b+) z zastrzeżeniem prowadzenia wyciągów o trudnościach co najmniej VII (6b+); d.
przynajmniej 15 dróg musi mieć długość nie mniej niż 400 metrów, a 6 dróg musi mieć długość
nie mniej niż 1000 metrów. Dodatkowo, osoba przystępująca do weryfikacji, musi wyposażyć się
we własnym zakresie w następujący sprzęt: narty skitourowe lub freeridowe z wiązaniami typu

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000991


tour i harszle; foki; buty skitourowe; buty do uprawiania alpinizmu; kije (najlepiej składane) z
talerzykami o średnicy przynajmniej 10 cm; raki; czekan turystyczny; kompas; mapę
topograficzną terenu, na którym będzie przeprowadzona walidacja w skali nie mniejszej niż 1:25
000; ołówek; plecak z możliwością przypięcia nart; okulary przeciwsłoneczne UV; gogle; czołówkę
z zapasowymi bateriami; osobistą apteczkę; kask przeznaczony do narciarstwa wysokogórskiego
lub zjazdowego i alpinizmu; uprząż wspinaczkową lub skitourową; bloczek z blokadą; przyrząd
zaciskowy; dwie śruby lodowe; karabinki z blokadą zamka (4 szt.) oraz karabinki zwykłe (2 szt.);
zestaw pętli z taśmy o różnej długości (120 cm x2, 240 cm x2); repsznury o różnych długościach
(150 cm, 300 cm); detektor lawinowy trzyantenowy; łopatę metalową; sondę lawinową (min. 240
cm), czekany wspinaczkowe. Asesor walidacyjny ocenia i dopuszcza sprzęt do użycia w trakcie
weryfikacji. Sprzęt służący do asekuracji na drodze nieubezpieczonej (haki, ekspresy, roksy,
friendy, heksy, tricamy, liny, atestowane taśmy wspinaczkowe, śruby lodowe) jest zapewniany
zgodnie z osobnymi ustaleniami.

Zapotrzebowanie na kwalifikację*
W ostatnich latach w Polsce można zauważyć dynamiczny wzrost zainteresowania różnymi
formami aktywnego spędzania czasu co dotyczy także wspinaczki. Szacuje się, że w ostatnich 10
latach liczba wspinaczy w Polsce uległa podwojeniu i wynosi około 100 tysięcy osób
uprawiających podstawową formę wspinaczki sportowej rekreacyjnie lub wyczynowo. Dla
aktywnych i doświadczonych wspinaczy najwyższym stopniem rozwoju swoich kompetencji
wspinaczkowych jest wspinaczka w rejonach lodowcowych. Wspinaczka jest uznawana za sport
podwyższonego ryzyka, gdzie konsekwencje błędu mogą być poważne, obarczone nawet
ryzykiem utraty życia. Dlatego też większość osób rozpoczynających wspinaczkę w tak trudnym i
niebezpiecznym terenie decyduje się na ukończenie kursu alpinizmu w terenie lodowcowym. W
związku z tym istnieje realne zapotrzebowanie na instruktorów, którzy będą legitymowali się
odpowiednimi kwalifikacjami i potrafili przekazywać wiedzę adeptom wspinaczki tak aby
uprawiali ten sport bezpiecznie.

Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w ZRK
zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się*
Kwalifikacja “Organizowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki górskiej w terenie
lodowcowym” wykazuje pewne podobieństwo do kwalifikacji “Planowanie i prowadzenie zajęć
ze wspinaczki górskiej”. Osoba posiadająca kwalifikację “Organizowanie i prowadzenie zajęć ze
wspinaczki górskiej w terenie lodowcowym” inaczej niż osoba posiadająca kwalifikację
“Planowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki górskiej” jest gotowa do prowadzenia zajęć w
terenie alpejskim o charakterze lodowcowym. Kwalifikacja “Organizowanie i prowadzenie zajęć
ze wspinaczki górskiej w terenie lodowcowym” posiada wspólne efekty uczenia się z
kwalifikacją “Planowanie i prowadzenie zajęć z narciarstwa wysokogórskiego”. Są to:
Demonstruje techniki narciarskie na przygotowanym stoku i w terenie oraz Porusza się w
terenie śnieżnym z użyciem nart. Kwalifikacja “Organizowanie i prowadzenie zajęć ze
wspinaczki górskiej w terenie lodowcowym” wykazuje pewne podobieństwo do kwalifikacji
“Planowanie i prowadzenie zajęć z narciarstwa wysokogórskiego” i “Planowanie i prowadzenie
zajęć z turystyki wysokogórskiej”. Kwalifikacje wykazują różnice w obszarze umiejętności
wspinaczkowych.

Należy zaznaczyć poniższe pole jeśli dotyczy (pole wprowadzone od 1.09.2019 r.)

Kwalifikacja zawiera wspólne lub zbliżone zestawy efektów kształcenia z „dodatkowymi
umiejętnościami zawodowymi” w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego



Dodatkowe umiejętności zawodowe

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji*
Osoba posiadająca kwalifikację może: - prowadzić i nadzorować zajęcia i szkolenia na kursach
wspinaczkowych w terenie alpejskim o charakterze lodowcowym na drogach nieubezpieczonych
w warunkach letnich i zimowych; - nauczać wspinaczki górskiej w terenie lodowcowym w ramach
własnej działalności gospodarczej lub jako instruktor w klubach wspinaczkowych. Posiadacz
kwalifikacji może również zdobywać inne kwalifikacje w obszarze wspinaczki i alpinizmu.

Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację*
1 Weryfikacja 1.1 Metody W czasie weryfikacji możliwe jest stosowanie następujących metod: -
analiza dowodów i deklaracji; - rozmowa z komisją (wywiad swobodny); - obserwacja w
warunkach symulowanych lub rzeczywistych. 1.2 Zasoby kadrowe Komisja walidacyjna składa się
z minimum 3 osób. Każdy z członków komisji walidacyjnej musi spełniać następujące wymagania:
- posiada co najmniej tytuł Instruktora Alpinizmu Polskiego Związku Alpinizmu lub kwalifikację
“Organizowanie i prowadzenie zajęć ze wspinaczki górskiej w terenie lodowcowym”; -
przeprowadził minimum 180 dni szkoleniowych ze wspinaczki górskiej, w tym szkolenia ze
wspinaczki górskiej w terenie lodowcowym; - posiada umiejętności związane z
egzaminowaniem/ocenianiem poświadczone odpowiednimi dokumentami np. zaświadczenia,
oświadczenia, umowy o pracę, kontrakty. 1.3 Sposób organizacji walidacji i warunki materialne
Za pomocą obserwacji w warunkach symulowanych lub rzeczywistych połączonych z rozmową z
komisją (wywiadem swobodnym) przeprowadzonych w warunkach zimowych w terenie górskim o
charakterze alpejskim na lodowcu potwierdzane jest posiadanie efektów uczenia się zawartych
we wszystkich zestawach. Sprzęt służący do asekuracji na drodze nieubezpieczonej (haki,
ekspresy, roksy, friendy, heksy, tricamy, liny, atestowane taśmy wspinaczkowe, śruby lodowe)
jest zapewniany zgodnie z osobnymi ustaleniami. Identyfikowanie i dokumentowanie Nie określa
się.

Propozycja odniesienia do poziomu sektorowych ram kwalifikacji (o ile dotyczy)
6 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się*
Osoba posiadająca kwalifikację jest gotowa do samodzielnego planowania, organizowania i
przeprowadzenia zajęć ze wspinaczki górskiej w terenie górskim lodowcowym na drogach
nieubezpieczonych w warunkach letnich i zimowych. Wspomaga uczestników w procesie
nauczania/uczenia się, m.in. udzielając wskazówek i korygując błędy. W trakcie realizowanych
zajęć doskonali poziom sprawności fizycznej, umiejętności ruchowych uczestników i przekazuje
wiedzę na temat sposobów bezpiecznego korzystania ze sprzętu. Naucza technik
autoratownictwa, wiązania węzłów, zakładania stanowisk, poruszania się po lodowcu,
partnerskiego ratownictwa lawinowego, technik ratownictwa szczelinowego. Instruuje
uczestników szkolenia wspinaczkowego w jaki sposób bezpiecznie poruszać się na nartach w
terenie wysokogórskim pozatrasowym. Podejmowane czynności wykonuje z wykorzystaniem
wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w górach. Osoba posiadająca kwalifikację swobodnie
poruszania się w terenie lodowcowym i wspinaczkowym i demonstruje nauczane techniki oraz w
warunkach zimowych swobodnie porusza się na nartach w terenie wysokogórskim.

Numer zestawu w kwalifikacji*
Zestawy efektów uczenia się

http://gamma.infor.pl/zalaczniki/dzu/2019/102/dzu.2019.102.991.0033.pdf


1

Nazwa zestawu*
Planowanie i realizowanie wycieczki w terenie alpejskim o charakterze lodowcowym

Poziom PRK*
6

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
800

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
a) Planuje trasę

Kryteria weryfikacji*
- omawia rejony wspinaczkowe w Alpach; - korzysta z map turystycznych i topograficznych
oraz kompasu wyznaczając azymuty; - planuje trasę z wykorzystaniem odbiornika GPS; -
oblicza czas wycieczki, znajduje punkty krytyczne, określa nastromienie, miejsca szczególnie
niebezpieczne, możliwe obejścia; - dobiera sprzęt, wyposażenie i ubiór do planowanej trasy; -
wyznacza alternatywne trasy podejścia i zejścia.

Efekt uczenia się
b) Pokonuje wielowyciągową, nieubezpieczoną drogę wspinaczkową o trudności V w
warunkach zimowych w terenie lodowcowym

Kryteria weryfikacji*
- wybiera drogę podejścia pod ścianę; - przygotowuje dopasowuje i zakłada sprzęt osobisty
(uprząż, kask, raki i czekany); - ocenia drogę do pokonania i warunki na niej; - dobiera i
zakłada sprzęt do asekuracji dostosowany do drogi wspinaczkowej do pokonania; -
przywiązuje się do liny; - sprawdza prawidłowość założenia sprzętu asekuracyjnego u
partnera ; - pokonuje samodzielnie bez odpadnięcia drogę wspinaczkową, prawidłowo
zakładając asekurację oraz prowadząc dwutorowo linę; - buduje prawidłowe stanowiska
asekuracyjne; - asekuruje z górnego stanowiska wspinającego się partnera; - prawidłowo
przeprowadza zmianę prowadzącego; - asekuruje wspinającego się partnera z dolnego
stanowiska.

Efekt uczenia się
c) pokonuje wielowyciągową nieubezpieczoną drogę wspinaczkową w lodzie o trudnościach
WI5 lub nachyleniu lodospadu 80st

Kryteria weryfikacji*



- wybiera drogę podejścia pod ścianę; - przygotowuje dopasowuje i zakłada sprzęt osobisty
(uprząż, kask, raki i czekany); - ocenia drogę do pokonania i warunki na niej; - dobiera i
zakłada sprzęt do asekuracji dostosowany do drogi wspinaczkowej do pokonania; -
przywiązuje się do liny; - sprawdza prawidłowość założenia sprzętu asekuracyjnego u
partnera ; - pokonuje samodzielnie bez odpadnięcia drogę lodową, prawidłowo zakładając
asekurację oraz prowadząc dwutorowo linę; - stosuje pozycję typu trójkąt (małpi zwis) w
czasie wspinania się w lodzie; - buduje prawidłowe stanowiska asekuracyjne; - asekuruje z
górnego stanowiska wspinającego się partnera; - prawidłowo przeprowadza zmianę
prowadzącego; - asekuruje wspinającego się partnera z dolnego stanowiska.

Efekt uczenia się
d) Demonstruje techniki autoratownictwa szczelinowego

Kryteria weryfikacji*
- wyhamowuje upadek członka zespołu do szczeliny i buduje stanowisko z użyciem czekana
lub plecaka lub śrub lodowych lub kijków lub nart; - buduje system flaszencug; - wyciąga
partnera ze szczeliny z przepuszczeniem węzłów przez system flaszencug; - samodzielnie
wychodzi ze szczeliny z wykorzystaniem węzłów prusik, systemu garda i przyrządów
zaciskowych.

Efekt uczenia się
d) Porusza się po lodowcu

Kryteria weryfikacji*
- zakłada uprząż i sprzęt do autoratownictwa lodowcowego; - tworzy zespół, w tym
prawidłowo przywiązuje się do liny uwzględniając specyfikę poruszania się po lodowcu; -
ustawia zespół względem dostrzeżonych szczelin; - przyjmuje postawę umożliwiającą reakcję
na ewentualne wpadnięcie członka zespołu do szczeliny; - podejmuje decyzję o użyciu
sprzętu zimowego w zależności od warunków terenowych; - porusza się w rakach; - używa
czekana; - demonstruje techniki wyhamowywania upadków z użyciem czekana, kijków i bez
żadnego sprzętu.

Efekt uczenia się
e) Demonstruje techniki narciarskie na przygotowanym stoku i w terenie

Kryteria weryfikacji*
- demonstruje technikę skrętu NW; - demonstruje technikę skrętu równoległego ciętego; -
demonstruje technikę skrętu z pługu; - demonstruje technikę skrętu stop; - demonstruje
technikę śmigu; - demonstruje jazdę terenową w różnych warunkach śniegowo-terenowych z
plecakiem z wyposażeniem skialpinistycznym, w tym obejmującym: raki, czekan, lawinowe
abc, apteczka pierwszej pomocy.

Efekt uczenia się
f) Porusza się w terenie śnieżnym z użyciem nart

Kryteria weryfikacji*



- zakłada ślad podejściowy z uwzględnieniem stopnia nachylenia stoku, w tym wyznacza
miejsce zakosu (skrętu), warunków śniegowych i wymaganego sprzętu; - zjeżdża na nartach z
przyklejonymi fokami lub bez w zależności od zastanych warunków.

Numer zestawu w kwalifikacji*
2

Nazwa zestawu*
Organizowanie i realizowanie zajęć z technik lodowcowych

Poziom PRK*
5

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
50

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
a) Organizuje zajęcia

Kryteria weryfikacji*
- ocenia stan psychofizyczny uczestników zajęć; - przygotowuje sprzęt do prowadzenia zajęć,
w tym sprzęt osobisty instruktora oraz sprawdza jego stan techniczny i kompletność; -
dokonuje podziału uczestników na zespoły; - dobiera sprzęt dla uczestników zajęć.

Efekt uczenia się
b) Prowadzi zajęcia

Kryteria weryfikacji*
- omawia temat i cel zajęć z uczestnikami; - omawia zasady bezpiecznego poruszania się w
terenie górskim; - utrzymuje kontakt z grupą (np. wita się, żegna, nawiązuje kontakt
wzrokowy, reaguje na sygnały zmęczenia, na sygnały braku zrozumienia instrukcji,
komunikuje się z uczestnikami z zachowaniem obowiązującej terminologii); - egzekwuje
prawidłowe ustawienie i poruszanie się uczestników podczas zajęć; - ustawia się względem
grupy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa swojego i uczestników; - naucza technik
hamowania czekanem; - naucza technik autoratownictwa szczelinowego; - naucza poruszania
się po lodowcu w tym przekraczania szczelin; - naucza zasad wiązania się na lodowcu; -
naucza technik budowy stanowisk na lodowcu; - dobiera, opisuje i demonstruje stosowane
ćwiczenia; - nadzoruje i kontroluje wykonywanie ćwiczeń przez uczestników, w tym koryguje
błędy techniczne; - mobilizuje uczestników, w tym stosuje zachęty słowne, pochwały; -
reaguje w sytuacjach niebezpiecznych; - podsumowuje zajęcia i poziom realizacji zadania.



Informacje o instytucjach uprawnionych do nadawania kwalifikacji



Wnioskodawca*
Polski Związek Alpinizmu

Minister właściwy*
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i warunki przedłużenia jego
ważności*
Certyfikat ważny jest 5 lat. Warunkiem przedłużenia jest: - przedstawienie zaświadczenia o
ukończenie kursu udzielania pierwszej pomocy w wymiarze nie mniejszym niż 16 godzin, nie
wcześniej niż 3 lata przed przystąpieniem do recertyfikacji, zawierającego następujące tematy:
ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku; ocena stanu poszkodowanego; kontrola
czynności życiowych; postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym; podstawowe czynności
podtrzymywania życia; postępowanie w przypadku zachorowań i stanów nagłych, bólu w klatce
piersiowej, drgawek; postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran, oparzeń i
odmrożeń; postępowanie w przypadku urazów kostno-stawowych oraz urazów głowy i
kręgosłupa; - przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do
uprawiania wspinaczki i prowadzenia zajęć; - przedstawienie wykazu potwierdzającego przejście
przynajmniej 20 dróg nieubezpieczonych wielowyciągowych o długości minimum 250 metrów w
tym minimum 5 w warunkach zimowych. Drogi pokonane w warunkach letnich mają mieć
trudność minimum V, a w warunkach zimowych minimum IV.

Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji*
Certyfikat

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji*
Brak

Kod dziedziny kształcenia*
813 - Nauki o sporcie i kulturze fizycznej

Kod PKD*
Kod Nazwa
85.51 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Status

Dokumenty
# Tytuł dokumentu
1 Potwierdzenie przelewu za złożenie wniosku o rejestrację kwalifikacji
2 Statut Polskiego Związku Alpinizmu
3 ZRK_FKU_Instruktor alpinizmu
4 ZRK_FKU_Instruktor alpinizmu
5 ZRK_FKU_Instruktor alpinizmu

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji są zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.*



Dane o podmiocie, który złożył wniosek
Polski Związek Alpinizmu
Siedziba i adres: Mokotowska 24 lok. 62, 00-561 Warszawa
NIP: 5272139619
REGON: 000774724
Numer KRS: 0000097455
Reprezentacja: Marek Wierzbowski, Piotr Pustelnik

Adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek: marek.wierzbowski@pza.org.pl


