
Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Przedstawiamy ofertę zatrudnienia w COS Betlejemka dla kadry instruktorskiej PZA w zbliżającym się
sezonie zimowym 2021/22

Kursy zimowe organizowane przez COS-PZA Betlejemka.

Na stronie internetowej Betlejemki jest opublikowany harmonogram kursów organizowanych w sezonie
zimowym 2021/22.

PZA proponuje następujące honoraria (wypłaty brutto):

● KLiN 950*3 = 2850 zł / 3 dni
● KZTW 950*4 = 3800 zł / 4 dni
● KZZTW 950*3 = 2850 zł / 3 dni
● KTZ 1 1080*5 = 5400 zł / 5 dni wpinania / 7 dni kursu
● KTZ 2 1200*5 = 6000 zł / 5 dni wpinania / 7 dni kursu
● KWL 1 850*2 = 1700 zł / 2 dni
● KWL 2 900*2 = 1800 zł / 2 dni
● KNW 1 950*3 = 2850 zł / 3 dni
● KNW 2 950*4 = 3800 zł / 4dni

Wymienione stawki wynagrodzeń są wyrażone w kwotach brutto (przed rozliczeniem PIT).

Akceptowane formy rozliczenia pracy: faktura VAT, faktura dla firm zwolnionych z obowiązku płacenia
podatku VAT lub rachunek do Umowy Zlecenie.

COS Betlejemka zapewnia w ramach wynagrodzenia noclegi oraz komplet sprzętu szkoleniowego.
Oferujemy też - w miarę możliwości - pomoc w transporcie osobistego sprzętu instruktorów biorących udział
w kursach zorganizowanych przez Betlejemkę.

COS-PZA zapewni każdemu z zatrudnionych instruktorów stały dostęp do informacji określających status
wpłat zadatków na każdy z kursów.

W przypadku odwołania kursu ze względu na rezygnację jego uczestników w liczbie, która niweczy
ekonomiczną opłacalność szkolenia, PZA zobowiązuje się (tytułem rekompensaty) do wypłaty
zaangażowanemu instruktorowi 90% sumy otrzymanych zadatków.

UWAGA!

Decyzje o uruchomieniu szkoleń w niepełnych składach kursanckich będą podejmowane wspólnie przez
strony umowy w powiązaniu z możliwą negocjacją niestandardowych honorariów. Przypominamy, że
w formularzu zgłoszeniowym instruktor dobrowolnie zaznacza opcję “Zgoda na grupę niepełną”.

Brak zaznaczenia tej opcji interpretowany będzie jako oczekiwanie wypłaty 100% wynagrodzenia, również
w przypadku niepełnego składu grupy kursantów. Koordynator szkoleń będzie w takich sytuacjach
samodzielnie podejmował decyzję czy taki kurs zostanie uruchomiony.

Zaznaczenie tej opcji będzie interpretowane jako deklaracja akceptacji ze strony instruktora dla ustalenia
niższego, niż standardowe wynagrodzenia w przypadku braku pełnego składu uczestników kursu w danym
terminie. Dotychczasowa praktyka takich negocjacji oscylowała na poziomie obniżenia o 50%
wynagrodzenia za nieobsadzone miejsca szkoleniowe.

http://betlejemka.org.pl/zapraszamy-na-kursy-zimowe/


Procedura nawiązania współpracy:

1. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: http://betlejemka.org.pl/instruktorzy/zgloszenie
instruktorskie-zima/ .

Wypełnienie wskazanego formularza www i skuteczne przesłanie go do COS-PZA jest KONIECZNYM
warunkiem nawiązania współpracy. Dopiero w ślad za tym mogą nastąpić kolejne kroki (uwaga: ustalenia
ustne, telefoniczne, sms-owe czy mailowe nie są tu wystarczające!).

Przypominamy, że dołączenie do kadry szkoleniowej COS Betlejemka jest związane z koniecznością
posiadania:

● aktualnej licencji instruktorskiej PZA,
● aktualnej licencji TPN uprawniającej do prowadzenia działalności szkoleniowej na terenie

Parku,
● stopnia Instruktora PZA właściwego dla prowadzenia kursu, którego dotyczy zgłoszenie.
● certyfikatu UCC (Unijny Certyfikat COVID)

W przypadku niemożności okazania certyfikatu UCC dołączenie do kadry szkoleniowej COS Betlejemka
interpretowane będzie jako wyrażenie akceptacji dla obligu samodzielnego wykonania testu antygenowego
Abbott Panbio™ COVID-19 Ag koniecznie przed wejściem do budynku. Dla osób zatrudnionych przez COS
Betlejemka testy są udostępniane nieodpłatnie.

Spełnianie w/w warunków Instruktor jednoznacznie deklaruje w formularzu zgłoszeniowym. Sytuacje
w których deklaracje rozmijałyby się z rzeczywistością nie będą tolerowane.

2. Zgłoszenie na kurs, po mailowym poświadczeniu przyjęcia przez Koordynatora Szkoleń, ma moc
umowy przedwstępnej o świadczenie przez Instruktora usług szkoleniowych na rzecz COS-PZA.

3. Koordynator Szkoleń drogą pisemną (mailową) przydziela Instruktorowi konkretne kursy w terminach
obustronnie uzgodnionych.

Przydział kursu (turnusu) stanowi zamówienie formalne usługi szkoleniowej. Koordynator staje się
zobowiązany do przydzielenia instruktorowi turnusu wówczas, gdy dysponuje wystarczającą pewnością
sformowania grupy szkoleniowej przewidzianej dla Instruktora.

4. Przesłane przez COS-PZA zamówienie usługi szkoleniowej wymaga udokumentowanego (mailem)
potwierdzenia przyjęcia przez Instruktora - za pomocą formuły: "Potwierdzam przyjęcie zlecenia
przeprowadzenia kursu ... (tu podać rodzaj i termin)" lub podobnie jednoznacznej.

5. Zamówienie ze strony COS-PZA wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia przez Instruktora(wykonawcę)
tworzy pisemnie udokumentowaną UMOWĘ pomiędzy podmiotami.

Tak zawarta UMOWA ma być traktowana jako wiążąca, zatem każda rezygnacja ze świadczenia usługi
bezwzględnie musi być uzgodniona z Koordynatorem Szkoleń i poparta bardzo poważnymi powodami.
W przeciwnym razie niestawienie się do pracy zostanie potraktowane przez PZA jako jednostronne
zerwanie umowy, a tym samym będzie skutkować utratą wiarygodności Instruktora jako kontrahenta
(konkretne decyzje personalne należą jak zawsze do Zarządu PZA).

Prosimy nie traktować przedstawionej (powyżej) procedury jako przejawu biurokratyzacji naszych
koleżeńskich stosunków. Naszym celem jest zapewnienie instruktorom pewności zatrudnienia a samej
szkole stabilnej sytuacji w zakresie dostępności kompetentnej kadry szkoleniowej.

Chodzi nam również o uproszczenie wszelkich formalności w razie wystąpienia wypadku instruktora czy
któregoś z uczestników kursu. W takim przypadku to kompletne i przejrzyste dokumenty decydują
o sprawnym zamknięciu procedur formalnych związanych z likwidacją szkody i wypłatą świadczeń.

Taka formalizacja relacji z COS-PZA ma zatem służyć interesowi każdego pracującego tu Instruktora!

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/sprawdz-unijny-certyfikat-covid
https://borpol.com.pl/oferta/covid19/panbio-covid-19-ag-rapid-test-device/


Szkolenia prywatne i noclegi indywidualne w Betlejemce

Przyjętą zasadą jest pierwszeństwo w udzielaniu noclegów w Betlejemce dla uczestników kursów
organizowanych przez PZA. Miejsca noclegowe dla osób spoza kursów organizowanych przez PZA
udzielane będą wyłącznie w przypadku braku pełnej obsady na kursach PZA.
Pierwszeństwo w dostępności do tych miejsc noclegowych mają uczestnicy kursów taternictwa zimowego,
niezależnie od tego czy organizatorem tego szkolenia jest klub PZA, czy też działający w ramach prywatnej
działalności gospodarczej instruktor PZA.
Również w pokoju instruktorskim wolne miejsca noclegowe niewykorzystane przez COS Betlejemka będą
udostępniane w pierwszej kolejności dla instruktorów prowadzących kursy taternictwa zimowego. Jedynie
zatem dla grup realizujących KTZ możliwe będzie dokonywanie rezerwacji długoterminowych. Ze względu
na spore zainteresowanie szkoleniami organizowanymi przez PZA w nadchodzącym sezonie nie jesteśmy
w stanie zagwarantować dostępności miejsc.

Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na miejsca noclegowe dla potrzeb kursów taternictwa zimowego
zgodnych z programem PZA na adres “betlejemka@pza.org.pl”
Po potwierdzeniu rezerwacji konieczne będzie wniesienie zadatku w wysokości 30% ceny
zarezerwowanych noclegów. Zadatek nie będzie zwracany w przypadku odwołania rezerwacji. Dodatkowo
konieczne będzie wniesienie pozostałej kwoty przed upłynięciem 2 dni do rozpoczęcia pobytu, korzystając
z przesłanego linka do płatności. Brak wpłaty będzie interpretowany jako rezygnacja z całości rezerwacji
a miejsca ponownie wrócą do systemu rezerwacji i zostaną udostępnione w pierwszej kolejności członkom
klubów PZA oraz uczestnikom kursów organizowanych przez instruktorów PZA bez względu na rodzaj
szkolenia.

Zwroty za niewykorzystane noclegi w wysokości 50% wniesionych wpłat dokonywane będą wyłącznie na
podane konto bankowe, pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji osobiście, na rezerwacje@pza.org.pl lub/oraz
sms lub Whatsapp na numer 575 060 608. W wiadomości powinny być ujęte następujące informacje: imię,
nazwisko, numer rezerwacji, data, z którą następuje rezygnacja z kontynuowania usługi oraz numer konta
do zwrotu. Zwrot realizowany jest w terminie do 14 dni od zgłoszenia rezygnacji z miejsca.

W Betlejemce nie będą przyjmowane żadne płatności gotówkowe. Również dla noclegów udzielanych
ad hoc wymagane będzie dokonywanie płatności zdalnych realizowanych przez system rezerwacji.

Zachęcamy do  zapoznania się z regulaminem systemu rezerwacji miejsc noclegowych w Betlejemce.

Resume

Opisane powyżej zasady i regulacje nie są wymierzone w kogokolwiek. Celem Zarządu PZA jest
uregulowanie skomplikowanej sytuacji funkcjonowania Betlejemki zarówno w kwestiach noclegowych jak
i szkoleniowych.
Mamy nadzieję, że przedstawione w niniejszym komunikacie zasady funkcjonowania obiektu są przejrzyste
i spójne. Instruktorów działających w ramach własnej działalności gospodarczej i koncentrujących się na
prowadzeniu kursów zimowej turystyki wysokogórskiej przepraszamy za utrudnienia, gdyż to tej grupy
właśnie wprowadzone rygory dotyczyć będą najbardziej; niestety - “z pustego i Salomon nie naleje”.
Jednak podjęliśmy Te trudne decyzje kierując się świadomością , że Betlejemka nie jest jedynym obiektem
noclegowym na Hali Gąsienicowej, sama zaś Hala nie jest jedynym rejonem w Tatrach w którym możliwe
jest prowadzenie kursów. Oczywiście mamy świadomość wyjątkowych walorów HG, zwłaszcza w okresach
zagrożenia lawinowego czy ogólnie trudnych warunkach pogodowych i wspinaczkowych. Wiemy również, że
prowadzenie działalności szkoleniowej w innych dolinach a zwłaszcza na Słowacji związane jest

http://betlejemka.org.pl/rezerwacje/
http://pza.org.pl/regulamin-rezerwacji
http://betlejemka.org.pl/rezerwacje/


z większymi kosztami, w dodatku nieraz ponoszonymi w EURo.
Instruktorom, którzy te koszty oceniają jako zbyt zbyt wysokie w stosunku do przychodów ze
zlokalizowanych tam szkoleń, proponujemy zgłoszenie swojego akcesu do kadry szkoleniowej COS
Betlejemka.
Oczywiście Komisja Tatrzańska i Zarząd PZA pozostają otwarte na Wasze konstruktywne uwagi, pomysły
czy wręcz krytykę, co do zaproponowanych rozwiązań i regulacji.
Zapraszamy do kontaktu pod powszechnie dostępnymi adresami “kt@pza.org.pl” lub “zarzad@pza.org.pl”.
Jeśli ktoś chciałby po prostu pogadać, podaję mój nr telefonu: 501325285

Wszystkim Koleżankom i Kolegom w imieniu PZA życzę bezpiecznej i niezakłóconej pracy w zbliżającym
się sezonie zimowym 2021/22

Z taternickim,

Piotr Xięski


