
Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Przedstawiamy ofertę zatrudnienia w COS PZA Betlejemka dla kadry instruktorskiej
w rozpoczętym sezonie letnim 2022. Prosimy o zapoznanie się z ofertą oraz procedurami pracy
i aplikowanie do pracy w kolejnym sezonie.

1. Terminy

Terminy szkoleń zostały przygotowane przez instruktorów szkolących w COS PZA Betlejemka i są
opublikowane na stronie Ośrodka.

2. Wynagrodzenia

PZA proponuje następujące stawki wynagrodzeń na poszczególnych kursach (brutto):

LKT (taternicki) 9000 zł/10 dni/3 kursantów zajęć terenowych (14 dni na realizację)

7500 zł/10 dni/2 kursantów zajęć terenowych (14 dni na realizację)

KWS (skałkowy) 3900 zł /6 dni/4 kursantów

3400 zł /6 dni/3 kursantów

LKZTTG (turystyczny) 3400 zł/4 dni/4 kursantów

2975 zł/4 dni/3 kursantów

Stawki dla grup niepełnych zostały przeliczona na podstawie zasady przyjętej do tej pory
(50% wynagrodzenia za kursanta nieobecnego) i dotyczą instruktorów, którzy w zgłoszeniu zgodzą
się na szkolenie grup niepełnych. W przypadku turnusów szkoleń z małym zainteresowaniem
kursantów do angażowania będą preferowani instruktorzy, którzy zgodzili się na szkolenie grup
niepełnych.

W przypadku zmiany liczebności kursantów na niekorzyść i gdy kursantowi nie przysługuje zwrot
zadatku instruktor otrzymuje wynagrodzenie jakby w szkoleniu brał udział brakujący kursant.

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

Akceptowane formy rozliczenia pracy: faktura VAT, faktura dla firm zwolnionych z obowiązku płacenia
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 organizowanych na terenie TPN.

COS-PZA zapewni każdemu z zatrudnionych instruktorów stały dostęp do informacji dot. statusów
wpłat zadatków kursantów oraz obłożenia turnusów na każdy z kursów.

3. Procedura współpracy instruktora z COS PZA Betlejemka:
a. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (akceptacja warunków zatrudnienia)
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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 (dot. instruktorów szkoleń LKZTTG i LKT),
● stopnia Instruktora PZA właściwego dla prowadzenia kursu, którego dotyczy

zgłoszenie.

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

b. Utworzenie kalendarium instruktorskiego szkoleń na cały sezon (grafik)

Koordynator w zbiorczym pliku przydziela wszystkim zgłoszonym instruktorom turnusy i konkretne
grupy kursów. Kalendarium w miarę możliwości jest przygotowywane do dwóch tygodni od
zamknięcia rekrutacji kadry i obejmuje cały sezon letni. Są w nim również zaznaczane statusy grup
(liczba osób zapisanych z opłacona zaliczką/całkowitą liczbę kursantów w grupie), które wynikają z
pliku z zapisami kursantów, do których instruktorzy jako Kadra również mają dostęp.

Przy przydziale turnusów koordynator poza dostępnością danego instruktora bierze pod uwagę jego
staż w pracy dla COS PZA i według niego w porozumieniu z Zarządem proporcjonalnie rozdziela
pracę.

Po przesłana kalendarium do wiadomości instruktorów wszelkie dokonywane w nim przez
koordynatora zmiany są konsultowane z instruktorami, których dotyczą.

Instruktorzy są również zobowiązaniu do skutecznego informowania Koordynatora o zmianie swojej
dostępności wpływającej na przydzielone danemu instruktorowi szkolenia.

c. Przesłanie zlecenia pracy

Najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnusu kursu koordynator przesyła zlecenie pracy
(tzw. angaż) instruktorowi, który ma na daną grupę szkolić. W indywidualnych przypadkach
instruktorzy mogą kontaktować się z koordynatorem i umówić przesłanie angażu wcześniej. W
angażu zawarta jest informacja o ilości kursantów w grupie i wysokości wynagrodzenia. W przypadku
zmiany liczebności grupy po przesłaniu angażu koordynator zobowiązany jest do kontaktu z
instruktorem.

d. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia

Przesłane przez COS-PZA zlecenie 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.

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

e. Przeprowadzenie szkolenia

Instruktor przeprowadza szkolenie zgodnie z programem szkolenia PZA i standardami
wypracowanymi przez COS.

f. Potwierdzenie pracy

Po odbytym szkoleniu Kierownik lub Koordynator przesyła do księgowości potwierdzenie pracy,
w którym zawarte są najważniejsze informacje dot. przeprowadzonego szkolenia, w tym liczba
kursantów biorących udział w szkoleniu. Na podstawie takiego potwierdzenia przeprowadzane jest
przez księgowość rozliczenie z instruktorem na warunkach jak w punkcie 1. komunikatu.

***

Odwołanie szkolenia

O odwołaniu szkolenia w głównej mierze decyduje Koordynator lub w przypadku warunków
pogodowych Koordynator oraz Instruktorzy.

W przypadku rezygnacji z uruchomienia grupy danego instruktora w danym turnusie przed
przesłaniem angażu instruktor nie może rościć sobie prawa do poboru wynagrodzenia lub jego części.
Instruktor musi jednak pamiętać, że o po przesłaniu grafiku z przydziałem szkoleń musi informować o
każdej zmianie swojej dostępności i braku możliwości realizacji grafiku. W zamian za to PZA na
bieżąco udostępnia instruktorom informację o zapisach i zaliczkach kursantów (w pliku z zapisami i w
grafiku). Instruktor może kontaktować się z koordynatorem w tej sprawie wcześniej niż dwa tygodnie
przed i ustalić sposób działania względem danych turnusów (np. wcześniej uznać, że szkolenie danej
grupy się nie odbędzie).

W przypadku odwołania szkolenia przez koordynatora w porozumieniu z Instruktorami,
a spowodowanego złymi warunkami atmosferycznymi instruktor nie może rościć sobie prawa do
poboru wynagrodzenia lub jego części - traktujemy to jako ryzyko obydwu ze stron.

W przypadku odwołania szkolenia przez koordynatora już po przesłaniu angażu Instruktorowi
przysługuje wypłata 20% wynagrodzenia, które pobrał by za przeprowadzenie danego kursu.

W wyjątkowych sytuacjach Koordynator może negocjować z Instruktorem wysokość wynagrodzenia
i warunki uruchomienia kursu.

W przypadku gdy kurs zostanie przerwany z powodu niesprzyjających warunków pogodowych
zaangażowany instruktor jest uprawniony do pobrania wynagrodzenia proporcjonalnego do ilości dni
odbytego szkolenia.

Koordynator w porozumieniu z instruktorem szkolącym daną grupę dotychczas i kursantami ustala
inny dogodny termin ukończenia szkolenia. Jeżeli zajdzie taka potrzeba koordynator może
zaangażować innego instruktora, który z daną grupą dokończy kurs. W tym przypadku uznajemy, że
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angaż pierwszego instruktora został wypełniony, a z kolejnym instruktorem zawierany jest nowy
angaż.

Koordynator wykonuje swoją pracę na zlecenie Zarządu i podlega mu bezpośrednio. Wszelkie skargi i
uwagi do pracy koordynatora należy przekazywać do Zarządu.

***

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.
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