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Zarządzenie Dyrektora Górskiego Pogotowia Ratowniczego z dnia 20. kwietnia 
2022 r., wprowadzające instrukcje Górskiego Pogotowia Ratowniczego dotyczące 

bezpieczeństwa osób przebywających w górach podczas wykonywania działalności 
zorganizowanej 

 
Artykuł 1 

               Postanowienia wstępne 
 
1. W celu podniesienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania czynności przewodnika 
wysokogórskiego, działalności przewodnika górskiego oraz w trakcie wykonywania 
wyspecjalizowanej działalności w obszarze kultury fizycznej na terenach górskich zostają wydane 
instrukcje Górskiego Pogotowia Ratowniczego w rozumienia postanowienia § 5 ust. 1 litera e) ustawy 
nr 544/2002 Z.z. dotyczące bezpieczeństwa osób przebywających w górach podczas wykonywania 
działalności zorganizowanej. 
 
2. instrukcje Górskiego Pogotowia Ratowniczego dotyczące bezpieczeństwa osób przebywających w 
górach podczas wykonywania działalności zorganizowanej zostały przedstawione w Załączniku nr 1. 
 

Artykuł 2 
Postanowienia unieważniające 

 
1. Niniejsze Zarządzenie unieważnia Zarządzenie Dyrektora nr 9/2016 z dnia 15. czerwca 2016 r., 
wprowadzające instrukcje Górskiego Pogotowia Ratowniczego dotyczące bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach podczas wykonywania działalności zorganizowanej. 
 

Artykuł 3 
 
1. Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 20. kwietnia 2022 r.  

 
                 płk mgr Marek Biskupič, Ph.D. 

             Dyrektor Górskiego Pogotowia Ratowniczego 
 
Otrzymują: przełożeni wszystkich szczebli kierowniczych 
Do wiadomości: wszyscy funkcjonariusze i pracownicy Górskiego Pogotowia Ratowniczego 
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1) 

Załącznik nr 1 do wytycznych prezesa HZS (pol. GPG) nr 10/2022 

Regulamin Górskiego Pogotowia Ratunkowego 

dotyczący bezpieczeństwa osób na obszarach górskich przy wykonywaniu 

zorganizowanych działań 

Niniejsze wytyczne są wydawane w celu zwiększenia bezpieczeństwa przy wykonywaniu pracy 

przewodnika wysokogórskiego, przewodnika górskiego oraz przy wykonywaniu wyspecjalizowanych 

działań kultury fizycznej na obszarach górskich zgodnie z przepisem § 3 ustęp 1 ustawy nr 544/2002 

Dz. U. o Górskim Pogotowiu Ratunkowym. 

Niniejsze wytyczne nie odnoszą się do organizacji wydarzeń sportowych i innych, które odbywają się 

na terenie miast i wsi oraz ich okolicach, trasach narciarskich w czasie ich otwarcia, na utwardzonych 

ścieżkach i drogach, w obiektach noclegowych oraz miejscach, które są dostępne dla środków 

transportu górskiego w czasie ich pracy. 

Wytyczne powstały zgodnie z § 5 ustęp 1 litera e) ustawy nr 544/2002 Dz. U. o Górskim Pogotowiu 

Ratunkowym oraz na podstawie dialogu z przedstawicielami Państwowego Stowarzyszenia 

Przewodników Wysokogórskich Republiki Słowackiej, Państwowego Stowarzyszenia Przewodników Górskich, 

Słowackiego Związku Wspinaczy JAMES, Klubu Turystów Słowackich oraz Słowackiego Stowarzyszenia 

Wspinaczki Wysokogórskiej /słow. Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky, Slovenská 

asociácia horských sprievodcov, Slovenský horolezecký spolok JAMES, Klub slovenských turistov 

a Slovenský vysokohorský turistický spolok./ 

Art. I 

Podstawowe obowiązki 

Każdej osoby poruszającej się po obszarach górskich: 

Używanie kasku przy przemieszczaniu się od II stopnia międzynarodowej skali trudności dróg skalnych 

UIAA włącznie.
1)

 

Stosowanie uprzęży wspinaczkowej od II stopnia międzynarodowej skali trudności dróg skalnych 

UIAA włącznie, jak również w lżejszych terenach, jeżeli istnieje zagrożenie upadkiem z wysokości. 

Podczas poruszania się po terenach od II stopnia międzynarodowej skali trudności dróg skalnych 

UIAA, jak również w lżejszych terenach, jeśli istnieje ryzyko upadku z wysokości należy stosować 

zabezpieczenie w postaci liny. 

W przypadku zagrożenia lawinowego każdego stopnia należy mieć przy sobie urządzenie pomagające 

w akcjach lawinowych, sondę lawinową, łopatkę lawinową. 

Stosowane urządzenia muszą spełniać odpowiednie standardy EN lub UIAA. 

W celu  oceny  skali  trudności  poszczególnych  terenów  bierze  się  pod  uwagę  skale  podane 

w załączniku. Skale podawane w różnych przewodnikach wspinaczkowych i skialpinistycznych nie 

będą uwzględniane. 

§ 2g ustęp 1 litera   b) punkt 2 ustawy nr 544/202 Dz. U. o Górskim Pogotowiu Ratunkowym wraz z późniejszymi

zmianami. 
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Osoba odpowiedzialna: 
 

Podczas przemieszczania po terenie od II stopnia międzynarodowej klasyfikacji wspinaczkowej UIAA 

włącznie,  musi  dysponować  materiałem  służący  do  improwizowanych  procedur  ratowniczych 

o minimalnym zakresie: min. 2 x rep – lina o średnicy 4 mm oraz minimalnej długości 4 m, 2 x HMS 

karabińczyk z zabezpieczeniem, 2 x karabińczyk tego samego typu bez zabezpieczenia. 

 

Przy aktywności należy dysponować telefonem komórkowym z naładowaną baterią, mapą terenu 

(również w formie elektronicznej) i apteczką zawierającą: 3 x bandaż elastyczny, 1 para niesterylnych 

rękawic, trójkątna chusta, plaster, folia termiczna, 2 x bandaż sterylny, nożyczki/nóż, Pruban – 

(opatrunek na głowę), roztwór do dezynfekcji, ogrzewacz chemiczny, leki przeciwbólowe, 

przeciwgorączkowe i przeciwbiegunkowe. 

 

Powinna również pouczyć osoby w grupie o konieczności zabrania własnych leków, jeśli stosują je 

długoterminowo, przede wszystkim u alergików, diabetyków i pacjentów z chorobami układu 

sercowo-naczyniowego. W przypadku alergików należy mieć leki na alergię a przede wszystkim 

„Pióro adrenalinowe“ EPIPEN, jeśli klient je posiada, lub inne leki antyhistaminowe, w przypadku 

diabetyków należy posiadać leki i wyposażenie regulujące poziom cukru (tabletki, insulina, cukier, 

glukometr). Należy wcześniej ustalić, jaki jest stan zdrowia osób w grupie w sposób określony w 

ustawie (dana osoba musi wyrazić zgodę na udzielenie informacji o swoim stanie zdrowia), jak 

również pouczyć je o potrzebie noszenia własnych leków. 

 

Nie należy wykonywać działań na danym terenie w przypadku ogłoszenia 4 stopnia zagrożenia 

lawinowego,   w   przypadku   ogłoszenia   3   stopnia   zagrożenia   lawinowego   należy   ograniczyć 

i przygotować program oraz liczbę osób. 

 

Należy ograniczyć działania w terenie i dostosować program oraz liczbę osób w przypadku ogłoszenia 

ostrzeżeń o 3 stopniu przez Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny. 

 

 

Organizator wydarzeń sportowych i innych: 
 

Przy organizacji imprezy sportowej lub innego typu imprezy w terenie górskim, np. wykonywaniu 

działań wyspecjalizowanych w obszarze kultury fizycznej na terenach  górskich,  poza przewodnictwem 

wysokogórskim, przewodnictwem górskim, organizator takiej imprezy jest zobowiązany do tego, aby 

co najmniej trzy dni przed terminem planowanej imprezy, zgłosić Górskiemu Pogotowiu 

Ratunkowemu charakter oraz miejsce odbywania się imprezy za pośrednictwem formularza podanego 

na stronie http://www.hzs.sk/uradna-tabula/ i w razie potrzeby zabezpieczyć możliwość 

przeprowadzenia pierwszej pomocy i wezwanie Górskiego Pogotowia Ratunkowego pod numerem 

telefonu 18 300 poprzez wcześniej określoną osobę/osoby. 

 

Podczas organizacji imprezy sportowej lub innej, oprócz wykonywania wyspecjalizowanych działań 

w zakresie kultury fizycznej na terenach górskich oraz przewodnictwa wysokogórskiego, 

przewodnictwa górskiego: 

- poza terenem szlaków turystycznych, 

- przy imprezach z udziałem ponad 50 uczestników, 

- przy przebiegu imprezy w kilku lokalizacjach, 
organizator jest zobowiązany uzgodnić działania zabezpieczające z przedstawicielem regionalnego 

ośrodka Górskiego Pogotowia Ratunkowego. 

 

Art. II 

Przewodnictwo wysokogórskie 
 

Przewodnictwo wysokogórskie to prowadzenie osób w środowisku górskim i wysokogórskim poza 

szlakami turystycznymi oraz trasami, a także prowadzenie zajęć treningowych z alpinizmu: 

http://www.hzs.sk/uradna-tabula/
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a) na wyprawach pieszych i wspinaczkach na skałach, lodzie i śniegu lub w kombinacjach podanych 

terenów, 

b) na  wyprawach  skialpinistycznych  lub  narciarskich  oraz  przy  zjazdach  po  nieprzygotowanym 

i głębokim śniegu. 

 

Przewodnictwo wysokogórskie może być wykonywane tylko przez przewodnika wysokogórskiego, 

który posiada ważne uprawnienia do wykonywania pracy przewodnika wysokogórskiego wydane 

przez Państwowe Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich Republiki Słowackiej lub 

zagraniczną osobę prawną, która jest członkiem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń 

Przewodników Górskich (UIAGM/IFMGA) z siedzibą w Schwandvorsass w Szwajcarii. 

 

Przewodnik wysokogórski legitymuje się legitymacją przewodnika wysokogórskiego 

UIAGM/IFMGA z ważnym oznaczeniem odpowiedniego roku kalendarzowego, której wzór znajduje 

się w załączniku nr 1. 

 

Lista przewodników wysokogórskich zrzeszonych w Państwowym Stowarzyszeniu Przewodników 

Wysokogórskich Republiki Słowackiej /słow. Národná asociácia horských vodcov Slovenskej 

republiky/ jest opublikowana na stronie: http://www.nahvsr.sk/clenovia/. 

 

 

Maksymalne liczby osób na 1 przewodnika wysokogórskiego przy prowadzeniu klientów na 

wycieczkach pieszych i wspinaczkowych: 

 

teren skala wspinaczkowa według 

UIAA 

maks. liczba klientów 

 

skała 

CH, I włącznie 5 

ponad I – II włącznie 3 

ponad II 2 

łączony (skała, śnieg, lód) 
CH, I włącznie 3 

ponad I 2 

zlodowaciały śnieg i firn, lód 
do 30° włącznie 3 

od 30° 2 
 
 

Maksymalne liczby osób na 1 przewodnika wysokogórskiego przy prowadzeniu klientów na 

wycieczkach  skialpinistycznych  lub  narciarskich  oraz  przy  zjazdach  na  nieprzygotowanym 

i głębokim śniegu: 

 

działanie stopień trudności maks. liczba klientów 

wycieczki narciarskie S1, S2 6 

 
wycieczki skialpinistyczne 

S3 6 

S4 2 

 
freeride  - narty/snowboard 

S3 – S4 6 

S5 i więcej 1 

wycieczka 
śnieżnych 

z użyciem rakiet S1, S2 10 

 

Maksymalne liczby osób na 1 przewodnika wysokogórskiego przy prowadzeniu treningu: 

 

trening ograniczenie maks. liczba klientów 

podstawy technik 

alpinistycznych na skale 

do VI+ włącznie 4 

http://www.nahvsr.sk/clenovia/
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treningowej   

alpinizm na skale i  w terenie 

łączonym 

do VI włącznie 3 

alpinizm na lodzie do WI3 włącznie 4 

skialpinizm do S3 włącznie 6 

przemieszczanie w terenie 

zagrożonym lawiną 

bez nart 8 

z nartami do S3 6 

 

 
 

Art. III. 

Działalność przewodników górskich 
 

Działalność przewodników górskich polega na oprowadzaniu osób po terenach górskich  

i wysokogórskich bez konieczności stosowania wyposażenia i sprzętu wspinaczkowego 

zabezpieczającego poruszanie się oprowadzanych osób: 

a) na oznaczonych trasach i szlakach turystycznych oraz poza nimi bez pokrywy śniegowej  
do pierwszego stopnia trudności dróg skalnych zgodnie z międzynarodową skalą UIAA, 

b) poza oznaczonymi trasami i szlakami turystycznymi z pokrywą śniegową na nartach 
biegowych i rakietach śnieżnych, 

 

Działalność przewodników górskich może wykonywać osoba fizyczna, która posiada ważne 

świadectwo kwalifikacji zawodowej do wykonywania działalności przewodników górskich wydane 

przez Słowacki Związek Przewodników Górskich lub zagraniczną osobę prawną będącą członkiem 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Związków Przewodników Górskich (UIMLA) z siedzibą  

w Champéty we Francji. 

 

Przewodnik górski legitymuje się międzynarodową legitymacją przewodnika górskiego UIMLA  

z ważnym stemplem właściwego roku kalendarzowego, której wzór został przedstawiony  

w załączniku nr 1. 

 

Lista przewodników górskich stowarzyszonych w Słowackim Związku Przewodników Górskich 

została opublikowana na stronie internetowej: http://www.mountainleader.sk/horskisprievodcovia. 
 

Maksymalna ilość klientów na 1 przewodnika górskiego przy oprowadzaniu klientów po trasach: 

 

teren 
stopień trudności dróg skalnych zgodnie 

z UIAA 
maks. ilość klientów 

 

teren (w tym szlak turystyczny) CH - I 5 

 

Maksymalna ilość klientów na 1 przewodnika górskiego przy oprowadzaniu klientów  
po trasach narciarskich wzdłuż szlaków turystycznych: 

 

czynność trudność maks. ilość klientów 

trasa z zastosowaniem rakiet 
śnieżnych 

S1, S2 10 

 

Maksymalna ilość klientów na 1 przewodnika górskiego przy oprowadzaniu klientów  

po trasach z głębokim i nieutwardzonym śniegiem. 

 

czynność trudność maks. ilość klientów 

http://www.mountainleader.sk/horskisprievodcovia
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trasa z wykorzystaniem nart biegowych S1, S2 6 

trasa z zastosowaniem rakiet śnieżnych S1, S2 10 

 

Maksymalna ilość kandydatów na 1 przewodnika górskiego w trakcie prowadzenia szkolenia 

 

szkolenie ograniczenia maks. ilość klientów 

poruszanie się w terenie CH - I 5 

poruszanie się w terenie z zastosowaniem 
rakiet śnieżnych 

S1, S2 6 

 

 
 

Art. IV 

Wykonywanie wyspecjalizowanych działań w zakresie kultury fizycznej na obszarach górskich 

 

Działalność wyspecjalizowana w zakresie kultury fizycznej to działalność, którą w poszczególnych 

obszarach kultury fizycznej wykonuje specjalista – instruktor (zwany dalej „instruktorem“). Kultura 

fizyczna dla potrzeb niniejszych wytycznych obejmuje działalność zorganizowaną (indywidualną lub 

grupową) związaną z wychowaniem fizycznym, działalnością turystyczną, sportową i ruchowo- 

rekreacyjną w obszarze: 

 alpinizmu (wspinaczka górska, skialpinizm, wspinaczka lodowa, wspinaczka po skałach, 

drytooling), 

 turystyki wysokogórskiej (poruszanie się po i poza oznaczonymi szlakami turystycznymi 

(słow. TZCH)), 

 turystyki (poruszanie się po oznaczonych szlakach turystycznych (słow. TZCH)). 

 

Trening w zakresie konkretnego sportu prowadzi instruktor, który posiada odpowiednią wiedzę 

teoretyczną, praktyczną oraz umiejętności umożliwiające mu prowadzenie treningu sportowego na 

poziomie rekreacyjnym, wydajnościowym lub wyczynowym. W procesie treningu przestrzegane są 

zasady dydaktyczne, a trening jest prowadzony zgodnie z aktualną metodyką krajowej organizacji, do 

której należy dana dyscyplina. Celem treningu jest rozwój wiedzy i umiejętności praktycznych 

uczestnika. 

 

Instruktorem jest specjalista w danej kategorii: 

 instruktor od I do III stopnia kwalifikacji. 

 

Instruktor posiada uprawnienia nie starsze niż pięć lat, wydane przez odpowiednią jednostkę 

akredytacji. 

 

Wzór certyfikatu kompetencji zawodowych instruktora Słowackiego Związku Turystyki 

Wysokogórskiej został przedstawiony w załączniku nr 2. 

 

Wzór certyfikatu kompetencji zawodowych instruktora Klubu Turystów Słowackich został podany 

w załączniku nr 3. 
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Wzór certyfikatu kompetencji zawodowych instruktora Słowackiego Związku Wspinaczy JAMES jest 

przedstawiony w załączniku nr 4. 

 

Lista akredytowanych ośrodków kształcenia z prawem do wydawania certyfikatu kompetencji 

zawodowych  do  wykonywania  działań  wyspecjalizowanych  w  zakresie  kultury  fizycznej  (wraz 

z nazwami poszczególnych kompetencji): https://www.minedu.sk/data/files/5432.xls 
 
 

Lista instruktorów alpinizmu zrzeszonych w Słowackim Związku Wspinaczy JAMES została podana 

na stronie: http://www.james.sk/articles.asp?pageid=31&id_dependency=2705, zeszyt MCI i SMI. 
 

Lista  instruktorów  turystyki  wysokogórskiej  zrzeszonych  w Klubie  Słowackich  Turystów  została 

podana na stronie: http://www.kst.sk/index.php/vysokohorska-turistika-cinnosti-69 
 

Lista instruktorów turystyki wysokogórskiej Słowackiego Związku Turystyki Wysokogórskiej  została 

podana na stronie: http://www.svts.sk/metodika/instruktori/ 
 

Podane przepisy dotyczą również instruktorów zagranicznych stowarzyszeń i klubów zrzeszających 

swoich członków w zakresie turystyki i alpinizmu. 

 

 

 

Maksymalne liczby uczestników na 1 instruktora wspinaczki przy prowadzeniu treningu, przy 

czym na 1 linie mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby: 

 

trening trudność maks. liczba 

uczestników/członków 

alpinizm na skale i  w terenie 

łączonym 

do VI włącznie 3 

alpinizmu na lodzie do WI3 włącznie 4 
 

Maksymalne liczby uczestników na 1 instruktora skialpinizmu przy prowadzeniu treningu: 

 

trening trudność maks. liczba 

uczestników/członków 

 

skialpinizm 

S1, S2 6 

S3, S4 3 

S5 i więcej 1 

 

 

 

 

Maksymalne liczby uczestników na 1 instruktora turystyki wysokogórskiej przy prowadzeniu 

treningu: 

 

trening trudność maks. liczba 

uczestników/członków 

turystyki wysokogórskiej 
CH, I włącznie 5 

powyżej I, II włącznie 3 

 
 

Maksymalne liczby uczestników turystyki wysokogórskiej na 1 instruktora - odpowiedzialnego 

kierownika grupy: 

http://www.minedu.sk/data/files/5432.xls
http://www.james.sk/articles.asp?pageid=31&amp;id_dependency=2705
http://www.kst.sk/index.php/vysokohorska-turistika-cinnosti-69
http://www.svts.sk/metodika/instruktori/
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czynności klubowe trudność maks. liczba 

uczestników/członków 

turystyki wysokogórskiej do II włącznie 5 

grupa musi być wyposażona i zorganizowana w taki sposób, aby w przypadku nagłego zagrożenia 
życia i zdrowia była zdolna utworzyć dwa niezależne zespoły linowe 

 

Maksymalne liczby uczestników na 1 instruktora turystyki przy prowadzeniu treningu: 

 

trening trudność maks. liczba 

uczestników/członków 

turystyki 
Oznaczone  szlaki  turystyczne 
(słow. TZCH) 

10 

 
 

Maksymalne  liczby  uczestników  turystyki  na  1  instruktora  -  odpowiedzialnego  kierownika 

grupy: 

 

działania klubowe ograniczenie maks. liczba 

uczestników/członków 

turystyki 
Oznaczone  szlaki  turystyczne 
(słow. TZCH) 

20 

 

 
 

Uwaga: Przedstawione liczby osób (klientów, uczestników, członków) są podane dla idealnych 

warunków atmosferycznych, przy zmianie warunków atmosferycznych, ze względów bezpieczeństwa, 

należy zastanowić się nad liczbą osób. 

 

Art. V 

Wycieczki szkolne 
 

W przypadku wycieczek szkolnych organizowanych po oznakowanych szlakach turystycznych, które 

nie są zabezpieczone przy pomocy sztucznych ułatwień (drabinki, klamry itp.), organizator powinien 

zabezpieczyć na każde 10 osób 2 osoby odpowiedzialne, przy czym obowiązuje zasada, że jedna 

odpowiedzialna osoba znajduje się na czele grupy, a druga na jej końcu. Na każde kolejne 10 dzieci 

należy zabezpieczyć kolejną osobę odpowiedzialną. 

 

Przy wycieczkach szkolnych organizowanych po oznakowanych szlakach turystycznych, które są 

zabezpieczone przy pomocy sztucznych ułatwień (drabinki, klamry itp.) od 2 stopnia szkoły 

podstawowej (klasy V-IX w słowackim systemie szkolnictwa) organizator powinien zapewnić: 

do 5 dzieci 2 osoby odpowiedzialne, 

do 10 dzieci 3 osoby odpowiedzialne, 

do 20 dzieci 4 osoby odpowiedzialne, 

do 30 dzieci 5 osób odpowiedzialnych, 

do 40 dzieci 6 osób odpowiedzialnych, 
przy czym obowiązuje zasada, że jedna osoba odpowiedzialna znajduje się na czele grupy, a druga na 

jej końcu. Nie zaleca się organizacji wycieczek szkolnych po oznakowanych szlakach turystycznych, 

które są zabezpieczone przy pomocy sztucznych ułatwień (drabinki, klamry itp.) dla dzieci 1 stopnia 

szkoły podstawowej (klasy I-IV w słowackim systemie szkolnictwa). 
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Artykuł VI 
 

Niniejsze wytyczne nie mają wpływu na obowiązki wynikające z obowiązującego ustawodawstwa, np. 

zawiadomienie o transgranicznym świadczeniu usług na terenie Republiki Słowackiej  

http://www.minv.sk/?cezhranicne-poskytovanie-sluzieb,    jak    również    ograniczenia    wynikające 

z ustawy o ochronie przyrody i krajobrazu, harmonogram odwiedzin oraz prawa własności do 

nieruchomości oraz inne prawa i obowiązki wynikające z innych norm prawnych. 
 

 

http://www.minv.sk/?cezhranicne-poskytovanie-sluzieb
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ZAŁĄCZNIK nr 1 – wzór certyfikatu i legitymacji UIAGM/IFMGA i UIMLA 
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ZAŁĄCZNIK nr 2 - wzór certyfikatu i legitymacji instruktora Słowackiego Związku Turystyki Wysokogórskiej 
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ZAŁĄCZNIK nr 3 - wzór certyfikatu i legitymacji instruktora Klubu Słowackich Turystów 
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ZAŁĄCZNIK nr 4 - wzór certyfikatu i legitymacji instruktora Słowackiego Związku Wspinaczy JAMES 
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ZAŁĄCZNIK nr 5 – skala trudności wspinaczkowej UIAA 

 

  Stopień   Opis 

 
 

I. 

Łatwy 
najprostsza forma wspinaczki, nie jest to jednak teren do chodzenia; 

równowagę zapewniają ręce 

Niewielkie 
utrudnienia 

początkujący muszą używać liny; nie mogą cierpieć na zawroty głowy 

 

II. 

Lekko trudny 
tu rozpoczyna się prawdziwa wspinaczka, przy której wymagana jest 

technika trzech punktów 

Lekkie 
utrudnienia 

w eksponowanych miejscach należy użyć liny 

 

 
III. 

Średnia trudność 
pionowe miejsca lub nawisy o dobrych miejscach chwytu wymagają 

użycia siły 

Średnie 
utrudnienia 

na eksponowanych miejscach zaleca się zabezpieczenie pośrednie; 

wytrenowani i doświadczeni alpiniści mogą  pokonywać  odcinki jeszcze 

bez użycia liny 

 

 
IV. 

Trudne 
w  tym  stopniu  zaczyna  się  prawdziwa  wspinaczka;  odpowiednie 

doświadczenie w zakresie alpinizmu jest niezbędne 

 
Duże utrudnienia 

odcinki wspinaczkowe w większości wymagają większej ilości 

zabezpieczeń; zabezpieczenie przy pomocy liny jest regułą również 

w przypadku doświadczonych i wyszkolonych alpinistów 

 

V. 

Bardzo trudne 
alpinizm wymaga lepszej kondycji fizycznej, techniki i doświadczenia; 

w Alpach długie trasy tego rodzaju to duże przedsięwzięcie 

Bardzo duże 
utrudnienia 

zwiększa się liczba zabezpieczeń pośrednich 

 

VI. 

Niezwykle trudno 
wspinaczka   wymaga   ponadprzeciętnych   umiejętności   i   dobrego 

treningu; duża ekspozycja często wiąże się z małymi stanowiskami 

Niezwykłe 
utrudnienia 

zabezpieczenie jest kwestią oczywistą 

 

 

VII. 

 
Wyjątkowo 

trudno 

można pokonać tylko przy dużym doświadczeniu i z pomocą 

specjalnych przyrządów; również wybitni alpiniści potrzebują 

specjalnego przygotowania dla określonego rodzaju skały, aby odcinki 

tego stopnia pokonać bezpiecznie, bez upadku 

Wyjątkowe 
utrudnienia 

doskonała technika zabezpieczenia jest koniecznością 

 
VIII - 

IX 

Stopniowanie 
poprzednich 
poziomów 
trudności 

bardzo   duże   wymagania   co   do   specjalistycznego   wyposażenia 

i sprzętu, występy i odcinki skrajnych stopni często można pokonać 

dopiero po wcześniejszych treningach i zdobyciu  nawyków ruchowych; 

tylko dla najlepszych alpinistów. 

 

 

X -XI. 

Granica 
możliwości 

wspinaczkowych 
w swobodnym 

wspinaniu 

konieczność wcześniejszych treningów, nawet najlepsi alpiniści nie są 

zdolni do częstego powtarzania tych odcinków, do ich pokonania 

konieczne są idealne warunki (zewnętrzne i psychiczne) oraz doskonałe 

skupienie na danej czynności; jak dotychczas stopień ten jest 

pokonywany tylko z zabezpieczeniem od góry lub z wcześniej 

osadzonymi punktami zabezpieczającymi 
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ZAŁĄCZNIK nr 6 – Skala skiaplpinizmu Traynarda 

 

  Stopień     Opis   

S1 teren równinny 

S2 lekko nachylony, szeroki teren do 30
o 

, bez stromych odcinków 

S3 
zbocza,  ale  niezbyt  eksponowane  żleby do  30

o   
–  35

o
,  czasem także  z  bardziej  stromymi 

i krótszymi odcinkami 

S4 żleby i zbocza o nachyleniu do 40
o 

– 45
o 

, nawet gdy ekspozycja nie jest zbyt wielka 

S5 żleby o nachyleniu do 45
o 

– 55
o 

z wielką ekspozycją 

S6 nachylenie powyżej 50 
o 

przy wielkiej ekspozycji, w innym przypadku powyżej 55
o
 

S7 
nachylenie zbocza 60 

o
, uskoki przez pasy skalne i załamania lodowcowe na bardzo stromych 

zboczach 

 

ZAŁĄCZNIK nr 8 – Skala alpejska wspinania na lodowce 
 

  Stopień     Opis   

WI1 małe nachylenie lodu, bez wyposażenia 

WI2 lód o nachyleniu 60
o 

dobrej jakości, z możliwymi stopniami, dobre zabezpieczenie 

WI3 lód  o  nachyleniu  70
o   

z  możliwymi  stopniami  80
o   

-  90
o
,  z  odpowiednimi  miejscami  na 

odpoczynek i dobrymi możliwościami zabezpieczenia 

WI4 nieprzerwany lód o nachyleniu 80
o  

, dość długie odcinki o nachyleniu 90
o  

, łamliwy lód 

z możliwościami do odpoczynku 

WI5 długi i ciężki lód o długości liny i nachyleniu 85
o 

- 90
o 

, mało dobrych miejsc do odpoczynku, 

albo krótki stopień cienkiego, lekkiego lodu, albo złego lodu, źle umieszczone miejsca 

zabezpieczenia 

WI6 lód na całej długości liny z nachyleniem 90
o 

bez możliwości odpoczynku, albo krótki odcinek 

cienkiego, lekkiego lodu gorszego od WI5, bardzo techniczna wspinaczka 

WI7 jak WI6, ale cienki, słaby, rzadki lód, albo długi z nawisami, słaby wiszący do ziemi cięgiel; 

zabezpieczenie nie jest możliwe albo bardzo trudne i wątpliwej jakości 

WI8 większa trudność i większe niebezpieczeństwo niż w WI7 

 

Skróty: 

 

UIAGM – Międzynarodowe Stowarzyszenie Związków Przewodników Wysokogórskich 

UIMLA – międzynarodowa instytucja ponadpaństwowa, stowarzyszająca państwowe związki przewodników 

górskich 

UIAA – Międzynarodowa Federacja Związków Alpinistycznych 
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