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Komisja w pierwszej w historii SITN PZN swojej kadencji realizowała cel główny, jakim jest
uregulowanie stosunku pracy stałej i tymczasowej dla polskich instruktorów narciarstwa w krajach
alpejskich w Unii Europejskiej. W trakcie tego okresu w roku 2019 został ogłoszony przez wszystkie
kraje unijne Akt Delegowany, który szczegółowo definiuje wszelkie prawa do wykonywania zawodu
instruktora narciarskiego za granicą .
Współpraca z Kancelarią GESSEL
Komisja podjęła decyzję o rozpoczęciu współpracy z Kancelaria Gessel, by uzyskać opinię prawną na
temat w/w praw. Zwróciliśmy się do wszystkich LSN by zgromadzić na ten cel pieniądze. Mimo
trudnej sytuacji na rynku (pandemia) około 35 szkół narciarskich zdecydowało się wpłacić na ten cel i
w ten sposób uzyskaliśmy 50 % pokrycia kosztów . Pozostałą kwotę Komisja uzyskała od Zarządu
SITN. W wyniku tych działań uzyskaliśmy obszerny dokument prawny, dostępny dla wszystkich
instruktorów SITN definiujący nasze prawa w Unii.

1. Uregulowanie prawa pracy w Autonomicznej Republice Trydentu
Działania w tym zakresie trwały od początku działania Komisji. Po wprowadzeniu Aktu
Delegowanego przesłaliśmy na ręce władz administracji Trento naszą opinię prawną. Niestety Włosi
nie zgadzają się z nadrzędnością prawa unijnego nad prawem Republiki. W wyniku rozmów
uzyskaliśmy prawo do pracy tymczasowej dla Instruktorów PZN oraz dla instruktorów, którzy
rozpoczęli szkolenie na ten stopień. Niestety zapotrzebowanie na naszych instruktorów jest
dwukrotnie większe niż możliwości naszego rynku, więc głównym naszym celem było uzyskanie
pozwoleń do częściowego wykonywania zawodu przez instruktorów SITN. W międzyczasie część
naszych instruktorów uzyskała „prawem dziadków” tytuł Instruktora CTT, który gwarantuje (Akt
Delegowany) prawo pracy stałej na prawach instruktorów włoskich. Mimo spełnienia przez tych
instruktorów wszelkich warunków i wpisania ich na listę IMI Włosi w regionie Trentino nie uznali
tych kwalifikacji.
Rozpoczęły się rozmowy bilateralne z przedstawicielami najwyższej władzy Trentino. Odbyły się
dwa spotkania, w czasie którego zrozumieliśmy, że ranga naszego Stowarzyszenia jest dla władz
Trentino zbyt mała, by traktować nasze postulaty poważnie. Rozpoczęliśmy więc prace nad
podniesieniem rangi naszych spotkań poprzez zaangażowanie przedstawicieli odpowiednich
Ministerstw i Ambasad. Przewodniczący Komisji spotkał się w tej sprawie z wiceprezesem Rady
Ministrów, Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosławem Gowinem oraz Ambasador Polski
w Rzymie Anną Marią Anders. W wyniku tego działania doszło do ponownego spotkania z
władzami Trydentu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ambasady Polski w Rzymie oraz konsul
Generalna Polski Anna Golec-Mastroianni. Rozmowy te nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

09 września 2022 Komisja odbyła spotkanie z przedstawicielami Prowincji Autonomicznej Trydentu,
którego gospodarzem był Ambasador Aldo Amati, a uczestnikami liczni przedstawiciele
Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ambasady IT w Warszawie oraz Ambasady RP w Rzymie.
W trakcie spotkania strona włoska po raz pierwszy zgodziła się z naszymi argumentami i
Komisja została zaproszona do udziału w grupie roboczej mającej za zadanie opracowanie i
opisanie dwustronnego Memorandum dotyczącego zasad i możliwości pracy dla polskich
instruktorów SITN już w najbliższym sezonie 2022/23.
Jest to wielki dla nas sukces, którego rezultatem będzie uregulowanie zasad legalnej pracy dla
wszystkich instruktorów SITN PZN, o które tak długo bezskutecznie zabiegaliśmy.
2. Uregulowanie zasad pracy w Tyrolu Południowym i Austrii
Polscy instruktorzy SITN PZN w tych regionach Alp uzyskują pozwolenie na pracę tymczasową.
Jednakże Komisja napotkała tu dwa bardzo ważne problemy. Bezpośrednio po wejściu w życie Aktu
Delegowanego władze regionów wprowadziły warunek uzyskania pozwolenia na prace tylko w
przypadku ubezpieczenia na kwotę 6 mln Euro. Tak znaczne podwyższenie kwoty ubezpieczenia było
działaniem typowo interwencjonistycznym i miało na celu wyeliminowanie instruktorów z zagranicy
na rynku austriackim i w włoskim Tyrolu Południowym. Komisja w pierwszej kolejności zwróciła się
do międzynarodowej organizacji unijnej SOLVIT, z wnioskiem o pomoc w rozwiązaniu problemu,
który w naszym odczuciu był protekcjonizmem rynkowym. Mimo wsparcia polskiego oddziału
SOLVIT nie przyniosło to pozytywnego efektu. W wyniku tej decyzji Przewodniczący Komisji odbył
szereg spotkań z polskimi i międzynarodowymi ubezpieczycielami i mimo, że jest to zupełnie
ekonomicznie nieuzasadnione, udało się podpisać w imieniu SITN umowę na ubezpieczenie polskich
instruktorów na kwotę 6 mln Euro.
Drugim problemem jest nieuznawanie prawa do pracy stałej dla instruktorów polskich CTT. W tej
sprawie Komisja wraz z Kancelarią Gessel wystosowała pismo prawne do Regionu Tyrol Południowy
i czekamy w tej chwili na odpowiedź. W przyszłości planujemy wysłanie podobnych pism do innych
regionów niestosujących zapisów Aktu Delegowanego.
3. Uregulowanie zasad pracy w regionach narciarskich Włoch podległych pod Rzym
Niestety w regionach podległych pod administrację rzymską polskim instruktorom nie udaje się
uzyskać pozwolenia na prace w ogóle. Jest to spowodowane złym algorytmem, który wprowadzony
jest do system przygotowanego specjalnie, by pozwolenia mogły być wydawane online. W systemie
tym jest punkt dotyczący dyplomu instruktora, którego SITN nie wydaje (mamy legitymacje). Nasze
spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa w Rzymie, w którym uczestniczyła tez Ambasada Polski
nic nie dało. Jest to spowodowane częstymi zmianami rządu włoskiego i braku ciągłości negocjacji z
tym związanych. Pod koniec września będzie następna zmiana rządu, po której spróbujemy
kontynuować rozmowy.
4. Uregulowanie zasad pracy w regionach narciarskich Francji
Tutaj prace Komisji są najmniej zaawansowane. Do opracowania polskich dokumentów została
wreszcie wydzielona specjalna osoba , która zajmuje się regulacją wydawania pozwoleń na wszystkie
regiony Francji dla instruktorów z Polski. Wraz z Kancelarią Gessel nawiązaliśmy kontakt z tą osobą
i wysłaliśmy szczegółową opinię prawną wraz z opisem problemów, jakie napotykamy we Francji.
Czekamy na kontakt i spotkanie.
5. Opracowanie ścieżek aplikacyjnych o uznanie kwalifikacji i zgodę tymczasową i okazjonalną w
poszczególnych regionach alpejskich

Komisja opracowała dostępny dla wszystkich instruktorów Stowarzyszenia (na stronie SITN)
przewodnik opisujący instytucje, wymagania i zasady postępowania w większości regionów
alpejskich. W wielu przypadkach dla lepszego rozeznania informacje zbieraliśmy aplikując osobiście.
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