Kraków, dnia 10 kwietnia 2019

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
Drogie Instruktorki PZN i Drodzy Instruktorzy PZN,

po opublikowaniu przez nasze Stowarzyszenie informacji o podpisaniu rozporządzenia Komisji
Europejskiej w sprawie wspólnego testu kształcenia zawodowego instruktorów narciarskich w Unii
Europejskiej (ang. Common Training Test – CTT) pojawiło się sporo wątpliwości. Pozwoliłem sobie
przygotować niniejsze pismo w celu ich wyjaśnienia.
Przedmiotowe rozporządzenie podpisane w marcu przez Komisję Europejską jest aktem
wykonawczym do Dyrektywy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych (Dyrektywa 2005/36/WE). Aby
weszło w życie niezbędne jest jeszcze przyjęcie go przez Parlament Europejski i opublikowanie
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przewidujemy, że nastąpi to w czerwcu tego roku.
Wspólny test kształcenia jest egzaminem ustandaryzowanym i opracowanym przez Komisję
Europejską. Przepisy o możliwości przygotowania takiego egzaminu zostały wprowadzone do
Dyrektywy 2005/36/WE w 2014 roku, natomiast w praktyce Komisja Europejska taki egzamin
ustanowiła dopiero teraz dla naszej grupy zawodowej. Oznacza to, że de facto będziemy przecierać
szlaki w zakresie organizacji i przebiegu takiego egzaminu.
Głównym celem wspólnego testu kształcenia jest ułatwienie przemieszczania się instruktorów w całej
Unii Europejskiej. Wprowadzenie automatycznego uznawania kwalifikacji dla osób, które zdały
wspólny test kształcenia, przyczyni się do znacznego ograniczenia istniejących barier utrudniających
swobodne świadczenie usług i prowadzenie działalności przez instruktorów narciarstwa. Zdanie
bowiem egzaminu w danym państwie członkowskim będzie uprawniało do wykonywania zawodu
w innym państwie członkowskim UE na takich samych warunkach, jakie obowiązują instruktorów
w tym państwie.
W toku przygotowania przedmiotowego aktu prawnego ustalono, że wspólny test kształcenia
powinien być dostępny dla instruktorów posiadających najwyższe kwalifikacje w danym państwie
członkowskim – z tego powodu wybrano naszego Instruktora Zawodowego PZN. W załączniku nr 1 do
tego rozporządzenia SITN PZN zostało wskazane jako polski podmiot wydający certyfikat zawodowy
na poziomie uprawniającym do przystąpienia do tego egzaminu.
W rozporządzeniu przewidziano także szczególne uprawnienie dla osób, które do czasu jego
wejścia w życie uzyskają najwyższe kwalifikacje w swoim państwie (w naszym przypadku oznacza
to zdobycie uprawnień Instruktora Zawodowego PZN) oraz udowodnią, że przepracowały co
najmniej 200 dni w okresie ostatnich pięciu lat jako instruktor narciarstwa. Takie osoby będą
zwolnione z obowiązku zdania wspólnego testu kształcenia (CTT) i uzyskają z urzędu tytuł tzw.
Euroinstruktora.
Osoby, które uzyskają uprawnienia Instruktora Zawodowego PZN po wejściu w życie rozporządzenia,
będą mogły podejść do wspólnego testu kształcenia (CTT) i dopiero po jego zaliczeniu otrzymają
uprawnienia Euroinstruktora.

Co istotne, brak tytułu Euroinstruktora (Euro Pro Card) nie powinien być przeszkodą do czasowego
i okazjonalnego (do 7 tygodni) wykonywania pracy instruktora w państwach Unii Europejskiej
z polskimi uczniami, gdyż wszystkie dotychczasowe zasady i procedury zgodnie z cytowaną wyżej
Dyrektywą o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych pozostają aktualne. Euroinstruktorzy
po prostu będą mieli łatwiej.

Z narciarskim pozdrowieniem
Dawid Zwijacz
Sekretarz SITN PZN

