Kraków, dnia 10 kwietnia 2019

Szanowne Instruktorki i Szanowni Instruktorzy PZN,
Jak zapewne wielu z Was już wie z poprzednich komunikatów, w dniu 25 marca 2019 roku nasze
Stowarzyszenie uzyskało oficjalną informację o podpisaniu rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie
jednolitego egzaminu zawodowego instruktorów narciarskich w Unii Europejskiej (ang. Common Training Test – CTT).
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 („Instruktor Zawodowy PZN”).
W rozporządzeniu zdefiniowano także warunki, które zwalniają z odbycia egzaminu dla uzyskania
Europejskiego Certyfikatu Kompetencji (Euro Pro Card) umożliwiającego pracę zawodową w zakresie nauczania
narciarstwa alpejskiego na obszarze wszystkich krajów unijnych (par.7 ust.3 i 4 rozporządzenia w zw. z par.8).
Pisaliśmy o tym w poprzednim komunikacie, który wywołał setki komentarzy i wątpliwości! Wyjaśniamy więc:
1.

Obecni Instruktorzy ISIA (z ważnymi uprawnieniami) i wszyscy, którzy przed 3 czerwca 2019 roku
uzyskają uprawnienia instruktora ISIA, znajdą się na oficjalnej liście Instruktorów Zawodowych PZN
i jeśli złożą wniosek do Biura SITN oraz spełnią warunek minimum 200 dni doświadczenia zawodowego
w ciągu ostatnich 5 lat, to Zarząd SITN wystąpi do Komisji Europejskiej o przesłanie dla tych osób
certyfikatu (naklejki – Euro Pro Card) potwierdzającej wpisanie ich do prowadzonego w trybie IMI
spisu europejskich specjalistów uprawnionych do stałej pracy we wszystkich krajach unijnych na
warunkach przewidzianych dla lokalnych specjalistów (ubezpieczenia, niekaralność, etc). Tryb
postępowania w indywidualnych sprawach zaliczania doświadczenia zawodowego określiliśmy
uchwałą Zarządu.

2.

Obecni Instruktorzy PZN (z ważnymi uprawnieniami) i Trenerzy PZN (z ważnymi uprawnieniami i po
ukończeniu AWF), którzy spełniają warunek minimum 200 dni doświadczenia zawodowego w ciągu
ostatnich 5 lat, mogą w okresie do 3 czerwca 2019 roku uzupełnić swe kwalifikacje zgodnie z treścią
Aneksu nr 1 do Rozporządzenia KE do poziomu Instruktora Zawodowego PZN (Euro) na obecnych
kursach w Polsce lub na zgrupowaniu szkoleniowym, które Zarząd SITN zorganizuje specjalnie w tym
celu w maju 2019 roku na jednym z lodowców europejskich. Wobec osób, które ukończą te szkolenia
i zaliczą sportowy test sprawnościowy na 8 punktów stosowane będą zasady opisane w punkcie 1.

Prosimy wszystkich potencjalnych kandydatów zainteresowanych powyższym szkoleniem o wstępne zgłaszanie
się mailem na adres: biuro@sitn.pl Również na ten adres można przesyłać ewentualne zapytania.
Za Zarząd
Prezes Jacek Żaba

