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W odpowiedzi do propozycji prezentowanych przez inne środowiska, SKPS Wrocław jako
stowarzyszenie zrzeszające ponad 100 przewodników sudeckich pragniemy wyrazić naszą opinię.
Zgadzamy się z generalnie proponowanym modelem przewodnictwa górskiego w dwustopniowej
postaci, tj. 1. stopień „regionalny” (górski beskidzki, górski sudecki, górski tatrzański), 2. stopień
przewodnik  górski  „kwalifikowany”  bądź  „wysokogórski”  (bez  ograniczeń  terytorialnych).
W naszej  opinii  przewodnik  sudecki,  beskidzki  i  tatrzański  (przy  zachowaniu  podziału
regionalnego)powinien  posiadać  następujące  kwalifikacje,  pozwalające  mu  na  prowadzenie
w każdych  warunkach  oraz  poza  szlakami  turystycznymi  (tam gdzie  nie  ograniczają  tego  inne
przepisy). Kwalifikacje dla wyższego, ponadregionalnego stopnia powinny zostać w porozumieniu
wszystkich środowisk przewodników górskich.

Orientacja w terenie
Sprawnie odczytuje i posługuje się mapami (różnego typu); odwzorowuje mapę w terenie; używa
kompasu i innych przyrządów nawigacyjnych celem właściwego zorientowania mapy;  nawiguje
przy użyciu  charakterystycznych punktów w terenie;  jest  w stanie  określić  poprawny kierunek
marszu w warunkach zimowych i bardzo złej widoczności; rozpoznaje wiele rodzajów stosowanych
oznaczeń szlaków turystycznych; potrafi posługiwać się i wykorzystywać technologię GPS

Metodyka
Ocenia  proponowaną  trasę  pod  kątem  możliwości  zrealizowania  biorąc  pod  uwagę  warunki
i możliwości  grupy;  wpływa  na  organizatora  tak,  aby  nie  narażać  życia  i  zdrowia  turystów;
odmawia realizowania programów zbyt niebezpiecznych w jego ocenie; prezentuje trasę grupie;
sprawnie  zarządza  grupą,  biorąc  pod  uwagę  możliwe  niebezpieczeństwa  turystyki  górskiej;
kontroluje grupę biorąc pod uwagę jej  specyfikę oraz okoliczności obiektywne jak np. warunki
pogodowe;  dba o to,  aby każdy uczestnik  mógł  się  zwrócić  o pomoc przewodnika;  zna  formy
przekazu, którymi może zwrócić się do grupy;
prowadzi grupę w warunkach zimowych z uwzględnieniem trudnych warunków jak ograniczona
widoczność  i  zła  pogoda;  dostosowuje  program wędrówki  do  warunków  zimowych;  sprawdza
przed wyjściem, czy turyści są odpowiednio wyposażeni i ubrani; udziela turystom porad w kwestii
górskiego ubioru i ekwipunku

Pierwsza pomoc
Jest  przygotowany do poprawnego udzielenia  pierwszej  pomocy w warunkach górskich;  stawia
wstępną  diagnozę  urazu  lub  choroby  współpracuje  ze  służbami  ratunkowymi;  jest  w  stanie
przygotować improwizowaną ewakuację poszkodowanego z trudnego terenu, o ile warunki na to
pozwalają; 
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Wiadomości
Zna  środowisko  naturalne  gór  i  przekazuje  informacje  o  nim  turystom,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  ochrony  przyrody;  zna  historię  i  kulturę  Sudetów  (Beskidów,  Tatr)  włącznie
z terenami  zasiedlonymi;  fachowo  opisuje  zabytki  na  terenie  uprawnień,  udziela  turystom
informacji o procesach naturalnych zachodzących na terenach górskich; posiada wiedzę na temat
innych pasm górskich Polski i świata; 

Meteorologia
Posiada  wiedzę  z  zakresu  meteorologii.  Poprawnie  odczytuje  i  interpretuje  prognozy  i  mapy
pogody. Rozpoznaje naturalne zjawiska meteorologiczne w praktyce. 

Topografia
Zna  szczegółową  topografię  obszaru  uprawnień,  układ  grzbietów,  dolin,  rzek;  zna  i  informuje
o budowie geologicznej gór; wie o rozmieszczeniu schronisk i przebiegu szlaków turystycznych;
jest obyty z zagospodarowaniem turystycznym 

Umiejętności praktyczne
Przygotowuje improwizowany biwak w terenie górskim w warunkach letnich i zimowych;
zna i potrafi posługiwać się sprzętem górskim do asekuracji – podstawowe operacje linowe, węzły,
znajomość przeznaczenia i zastosowania poszczególnych przyrządów dla poprawnego zachowania
w sytuacjach nadzwyczajnych;
jest  w stanie  bezpiecznie  przeprowadzić  turystów przez  rzeki  i  strumienie,  kiedy nie  ma innej
możliwości ich sforsowania;
zna zasady asekuracji przy wspinaczce; potrafi wykonać łatwą wspinaczkę w terenie skalnym (do
trudności 1 w skali UIAA) w przypadku niespodziewanej sytuacji. 

Kondycja
Jest  w  dobrej  kondycji  fizycznej,  pozwalającej  na  wielogodzinny intensywny marsz  w  terenie
górskim z obciążeniem.

Lawiny
Poprawnie  odczytuje  i  interpretuje  komunikaty  lawinowe.  Prawidłowo  ocenia  warunki  śnieżne
i zagrożenie lawinowe. Potrafi posługiwać się lawinowym ABC i przeprowadzić przy ich pomocy
akcję poszukiwawczą. Zna obszary zagrożone lawinami i wie o szlakach zamkniętych zimą. 

Kwestie sposobu weryfikacji poszczególnych kwalifikacji pozostają do ustalenia. Jesteśmy jednak
zdania, że powinno to leżeć w gestii samorządów, komisji niezależnych od organizacji szkolących.


