
Komunikat Komisji Szkolenia PZŻ 

z dnia 23 kwietnia 2015  

w sprawie szczegółowych zasad organizacji kursów instruktorskich PZŻ 

 

W związku z powstaniem Wydziału szkolenia PZŻ ustala się dodatkowe szczegółowe zasady 

organizacji szkolenia instruktorskiego PZŻ.  

1. Komisja szkolenia PZŻ upoważnia Wydział szkolenia PZŻ do organizacji w jej imieniu kursów 

instruktorskich PZŻ.  

2. Wnioski o zatwierdzenie organizacji kursu i o egzamin  z danego OZŻ należy składać  do 

Wydziału szkolenia PZŻ. 

3. Kurs  instruktorski zatwierdza Komisja Szkolenia PZŻ. 

4. Datę egzaminu, miejsce i skład KE zatwierdza Komisja Szkolenia PZŻ. 

5. Zasady organizacji kursu instruktorskiego w danym OZŻ. 

5.1.  OZŻ może organizować dany kurs instruktorski w przypadku gdy: 

a) Organizuje  kurs dla podmiotu stowarzyszonego w danym OZŻ  

b) Organizuje kurs dla  innego podmiotu, prowadzącego działalność na terenie 

właściwym dla danego OZŻ. Właściwość terytorialna danego OZŻ określona jest w 

umowie pomiędzy danym OZŻ  a  PZŻ. 

c) Organizuje  kurs poprzez własny nabór uczestników kursu. 

5.2.  Kurs określony w pkt. 5.1. może być organizowany w ośrodku szkoleniowym na terenie: 

a)  właściwości terytorialnej danego OZŻ 

b) Na innym terenie, po poinformowaniu przed wnioskiem o organizację kursu OZŻ-tu, 

na terenie którego planowane jest przeprowadzeniu kursu oraz Wydziału szkolenia 

PZŻ . Nie  poinformowanie właściwego OZŻ i Wydziału Szkolenia PZŻ o zamiarze 

organizacji kursu instruktorskiego na jego terenie może być podstawą do nie 

zatwierdzenia przez Komisję Szkolenia PZŻ danego kursu. 

5.3.  Podmioty mogą wnioskować o organizację kursu jedynie do OZŻ posiadającego 

właściwość terytorialną miejsca działalności podmiotu. OZŻ otrzymujący wniosek od 

podmiotu spoza swojej właściwości terytorialnej, ma obowiązek skierować wniosek do 

właściwego terytorialnie dla tego podmiotu OZŻ.   

5.4. W przypadku braku możliwości organizacji przez OZŻ kursu instruktorskiego,  OZŻ zwraca 

się do Wydziału Szkolenia PZŻ o pomoc w organizacji kursu lub o organizację kursu przez 

Wydział Szkolenia PZŻ.     

5.5.  Wydział szkolenia PZŻ organizując kurs instruktorski  przekazuje informacje o organizacji 

kursu do właściwego terytorialnie OZŻ, na terenie którego organizowany jest kurs.  

6. Dokumentacja egzaminacyjna  przekazywana jest do Wydziału Szkolenia PZŻ. 

 

 


