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Fragment dokumentu 

 

032.Procedures for IRATA 

Registrations and Direct Entry 

(7
th

 Edition) 

(pol. Procedury dla rejestracji i bezpośredniego przejścia w IRATA)  

 

 

Certyfikacja IRATA na poszczególnych 

poziomach (levelach) - zasady 
 

Korzystasz z tłumaczenia przygotowanego przez Centrum Szkoleń Wysokościowych TOTEM 

 
Ile razy mowa w dokumencie o TACS – mowa o Training, assessment and certification scheme (pol. Schemat szkoleń, oceny oraz certyfikacji IRATA ) 

 

 

POZIOM 1 (Level1) 

 
1. Poziom 1 bez doświadczenia 

Zgodnie ze szczegółowym opisem w TACS: Szkolenia prowadzone przez firmy z akredytacją IRATA 

powinny być dostosowane do umiejętności kursantów i trwać minimum 4 dni z dodatkowym dniem 

przeznaczonym na ocenę. 

Certyfikat Poziomu 1 IRATA będzie wydany z ważnością 3 lat od daty zdania egzaminu na Poziom 1. 

 

2. Bieżący Poziom 1 w celu ponownej oceny na Poziomie 1  

Technicy mający aktualnie certyfikat z Poziomu 1 powinni zapisać się na szkolenie odnawiające 

przeprowadzane przez firmę z akredytacją IRATA. 

Szkolenie powinno w stopniu wyczerpującym pozwolić na odnowienie wcześniej ocenianych 

umiejętności i wiedzy oraz obejmować wszelkie zmiany w TACS, jakie wystąpiły od momentu 

poprzedniego egzaminu. 

• Należy odbyć minimum 4-dniowe szkolenie odnawiające. 

• 1-dniowy egzamin przeprowadzany przez niezależnego asesora IRATA. 

Można odbyć szkolenie i zdać egzamin już na 6 miesięcy przed datą wygaśnięcia bieżącego 

certyfikatu. Wówczas nowy certyfikat zostanie wydany na kolejne 3 lata od daty wygaśnięcia 

poprzedniego. 

 

3. Wygasły Poziom 1 w celu ponownej oceny na Poziomie 1 

Technicy, którzy pozwolili na wygaśnięcie ich certyfikatu dla Poziomu 1 przez jeden dzień lub dłużej, 

powinni zapisać się na szkolenie odnawiające - przeprowadzane przez firmę posiadającą akredytację 

IRATA. Technik nie powinien prowadzić prac w dostępie linowym z wygasłym certyfikatem. 

Szkolenie powinno pozwolić w stopniu wyczerpującym odświeżyć wcześniej oceniane umiejętności i 

wiedzę. Szkolenie powinno obejmować wszelkie zmiany w TACS, jakie wystąpiły po poprzednim 

egzaminie. 

• Należy odbyć minimum 4-dniowe szkolenie odnawiające. 

• 1-dniowy egzamin przeprowadzany przez niezależnego asesora IRATA. 
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Nowy certyfikat Poziomu 1 zostanie wydany na 3 lata od daty zdanego egzaminu. 

 

POZIOM 2 (Level 2) 

 
4. Bieżący Poziom 1 awansujący na Poziom 2  

Zgodnie ze szczegółowym opisem w TACS:  

Technicy mający aktualnie certyfikat z Poziomu 1 mogą zapisać się na szkolenie na Poziom 2. 

Jednostka szkoleniowa powinna upewnić się, że kandydat spełnia przedszkoleniowe wymagania ujęte 

w TACS. 

Technicy powinni być kompetentni w zakresie wszelkich tematów Poziomu 1 przed przystąpieniem do 

szkolenia na Poziom 2. Powinni również odbyć szkolenia w zakresie prac nie wykonywanych 

regularnie zanim przystąpią do szkolenia L2. 

Doświadczenie w pracy w dostępie linowym powinno wynieść minimum 12 miesięcy aktywnej pracy 

od momentu pierwszej rejestracji na Poziomie 1. Należy jednocześnie wykazać co najmniej 1000 

potwierdzonych godzin pracy w dostępie linowym. 

 Należy przejść minimum 4-dniowe szkolenie, realizując zakres tematyczny Poziomu 2. 

 1-dniowy egzamin przeprowadzany przez niezależnego asesora IRATA. 

Certyfikat zostanie wydany z ważnością 3 lat od daty zaliczenia egzaminu na Poziom 2. 

 

5. Wygasły (do 6 miesięcy) Poziom 1 chcący podejść do egzaminu na Poziom 2 

Technicy, którzy pozwolili na wygaśnięcie certyfikatu Poziomu 1 do 6 miesięcy od jego wygaśnięcia, 

powinni uzyskać ponownie certyfikat Poziomu 1 od firmy z akredytacją IRATA. 

• Minimum 4-dniowe szkolenie dla Poziomu 1 

• 1-dniowy kompletny egzamin przeprowadzany przez niezależnego asesora IRATA. 

Gdy technik uzyska ponownie certyfikat Poziomu 1, powinien spełnić następujące wymagania (zanim 

podejdzie do szkolenia na Poziomie 2): 

• Otrzymać referencje z bieżącej firmy szkolącej na Poziomie 1 w celu potwierdzenia, że 

wykazał się odpowiednią postawą i kompetencją podczas szkolenia na Poziom 1. 

• Uzyskać co najmniej ocenę dobrą z bieżącego egzaminu na Poziom 1. Powinno to zostać 

zarejestrowane przez firmę szkoleniową w ciągu 60 dni. 

• Przepracować co najmniej 3 miesiące po ponownym uzyskaniu certyfikatu na  Poziomie 1  

(minimum 150 godzin zarejestrowanej pracy w dostępie linowym). 

• Całkowita ilość godzin w dostępie linowym powinna przekraczać 1150. 

• Doświadczenie w aktywnej pracy z dostępem linowym powinno wynieść co najmniej 12 

miesięcy od momentu pierwszej rejestracji na Poziomie 1. 

• Należy odbyć co najmniej 4-dniowe szkolenie na Poziom 2 w firmie z akredytacją IRATA  

(zakres tematyczny Poziomu 2). 

• 1-dniowy egzamin przeprowadzany przez niezależnego asesora IRATA. 

Nowy certyfikat Poziomu 2 zostanie wydany na 3 lata od daty zdanego egzaminu. 

 

6. Wygasły (do 6 miesięcy) Poziom 1 w celu ponownej oceny na Poziomie 2. 

Awans nie jest możliwy dla techników, których certyfikat wygasł dawniej niż 6 miesięcy wstecz. 

Muszą oni ponownie zostać ocenieni na Poziomie 1 oraz zdobyć więcej doświadczenia w ciągu 

następnych 6 miesięcy. 

• Minimum 4-dniowe szkolenie dla Poziomu 1 

• 1-dniowy egzamin przeprowadzany przez niezależnego asesora IRATA. 

Gdy technik uzyska ponownie certyfikat Poziomu 1, powinien spełnić następujące wymagania (zanim 

podejdzie do szkolenia na Poziomie 2): 

• Otrzymać referencje z bieżącej firmy szkolącej na Poziomie 1 w celu potwierdzenia, że 

wykazał się odpowiednią postawą i kompetencją podczas szkolenia na Poziom 1. 

• Uzyskać co najmniej ocenę dobrą z bieżącego egzaminu na Poziom 1. Powinno to zostać 

zarejestrowane przez firmę szkoleniową w ciągu 60 dni. 

• Dalsze 6-miesięczne doświadczenie z minimum 300 rejestrowanymi godzinami od 
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momentu rewalidacji na Poziomie 1 i ponad 1300 rejestrowanych godzin od momentu 

pierwszej rejestracji. 

• Minimum 4-dniowe szkolenie na Poziom 2  

• 1-dniowy egzamin przeprowadzany przez niezależnego asesora IRATA. 

Nowy certyfikat Poziomu 2 zostanie wydany na 3 lata od daty zdanego egzaminu. 

 

7. Bieżący Poziom 2 w celu ponownej oceny na Poziomie 2 

Technicy mający aktualnie certyfikat z Poziomu 2 powinni zapisać się na szkolenie odnawiające 

przeprowadzane przez firmę z akredytacją IRATA. 

Szkolenie powinno w stopniu wyczerpującym pozwolić na odnowienie wcześniej ocenianych 

umiejętności i wiedzy oraz obejmować wszelkie zmiany w TACS, jakie wystąpiły od momentu 

poprzedniego egzaminu. 

• Należy odbyć minimum 4-dniowe szkolenie odnawiające. 

• 1-dniowy egzamin przeprowadzany przez niezależnego asesora IRATA. 

Można odbyć szkolenie i zdać egzamin już na 6 miesięcy przed datą wygaśnięcia bieżącego 

certyfikatu. Wówczas nowy certyfikat zostanie wydany na kolejne 3 lata od daty wygaśnięcia 

poprzedniego. 

 

8. Wygasły (do 6 miesięcy) Poziom 2 w celu ponownej oceny na Poziomie 2 

Technicy, którzy pozwolili na wygaśnięcie ich certyfikatu dla Poziomu 2 od 1 dnia do 6 miesięcy, 

powinni zapisać się na szkolenie odnawiające przeprowadzane przez firmę z akredytacją IRATA.  

Szkolenie powinno w stopniu wyczerpującym pozwolić na odnowienie wcześniej ocenianych 

umiejętności i wiedzy oraz pokrywać wszelkie zmiany w TACS, jakie wystąpiły od momentu 

poprzedniego egzaminu. 

• Należy odbyć minimum 4-dniowe szkolenie odnawiające. 

• 1-dniowy egzamin przeprowadzany przez niezależnego asesora IRATA. 

Nowy certyfikat Poziomu 2 zostanie wydany na 3 lata od daty zdanego egzaminu. 

 

9. Wygasły (pomiędzy 6 a 24 miesięcy) Poziom 2 w celu ponownej oceny na Poziomie 2 

Technicy, którzy pozwolili na wygaśnięcie ich certyfikatu dla Poziomu 2 od 6 do 24 miesięcy, powinni 

zapisać się na szkolenie odnawiające przeprowadzane przez firmę z akredytacją IRATA.  

Szkolenie powinno w stopniu wyczerpującym pozwolić na odnowienie wcześniej ocenianych 

umiejętności i wiedzy oraz pokrywać wszelkie zmiany w TACS, jakie wystąpiły od momentu 

poprzedniego egzaminu. 

• Zdobyć ocenę od jednostki treningowej IRATA i przedstawić kompetencje dla Poziomu 1 i 2. 

Powinno to zostać zatwierdzone przez doświadczonego instruktora lub asesora oraz 

wpisane do sekcji szkoleniowej Dziennika zatwierdzone pieczątką firmy lub podpisem i 

numerem IRATA danego asesora. Firma szkoleniowa obciąży opłatą za ocenę i 

potwierdzenie. 

• Należy odbyć minimum 4-dniowe szkolenie na Poziomie 2. 

• 1-dniowy egzamin przeprowadzany przez niezależnego asesora IRATA. 

Nowy certyfikat Poziomu 2 zostanie wydany na 3 lata od daty zdanego egzaminu. 

 

10. Wygasły (ponad 24 miesiące) Poziom 2 w celu ponownej oceny na Poziomie 2 

Technicy, którzy pozwolili na wygaśnięcie ich certyfikatu dla Poziomu 2 trwające ponad 24 

miesiące, powinni przejść ponowną kwalifikację na Poziom 1. 

• Minimum 4-dniowe szkolenie dla Poziomu 1 

• 1-dniowy kompletny egzamin przeprowadzany przez niezależnego asesora IRATA. 

Gdy technik uzyska ponownie certyfikat Poziomu 1, powinien spełnić następujące wymagania (zanim 

podejdzie do szkolenia na Poziomie 2): 

• Otrzymać referencje z bieżącej firmy szkolącej na Poziomie 1 w celu potwierdzenia, że 

wykazał się odpowiednią postawą i kompetencją podczas szkolenia na Poziom 1. 

• Uzyskać co najmniej ocenę dobrą z bieżącego egzaminu na Poziom 1.  

• Zarejestrować tę ocenę dla Poziomu 1 w ciągu 60 dni od daty egzaminu. 
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• Odbyć co najmniej 3-miesięczną pracę po ponownym uzyskaniu certyfikatu Poziomu 1. 

Powinna ona obejmować minimum 150 godzin zarejestrowanej pracy z dostępem linowym. 

Pomoc w tym temacie znajduje się w tylnej części dzienników IRATA. 

• Całkowita ilość godzin w dostępie linowym powinna przekraczać 1150. 

• Doświadczenie w pracy z dostępem linowym powinno wynieść ponad 12 miesięcy 

aktywnych od momentu pierwszej rejestracji na Poziomie 1. 

• Minimum 4-dniowe szkolenie na Poziom 2 powinno zostać odbyte w jednostce szkoleniowej 

IRATA, aby pokryć wszelkie tematy dla Poziomu 2. 

• 1-dniowy kompletny egzamin dla Poziomu 2 przeprowadzany przez niezależnego asesora 

IRATA. 

Nowy certyfikat Poziomu 2 zostanie wydany na 3 lata od daty zdanego egzaminu. 

 

 

POZIOM 3 (Level 3) 

 
11. Bieżący Poziom 2 awansujący na Poziom 3 

Zgodnie ze szczegółowym opisem w TACS:  

Jedynie technicy, którzy posiadają aktualny certyfikat dla Poziomu 2 mogą przystąpić do szkolenia na 

Poziom 3 w firmie z akredytacją IRATA. Jednostka ta ma obowiązek weryfikacji, czy kandydat spełnia 

wszelkie przed-szkoleniowe wymagania zgodne z TACS. 

Technicy powinni być kompetentni w zakresie wszystkich tematów szkoleniowych dla Poziomów 1 i 2 

przed przystąpieniem do szkolenia na Poziomie 3, jak również powinni odbyć dodatkowe zajęcia 

praktyczne w zakresie technik, które nie są systematycznie przez nich stosowane (zanim przystąpią 

do szkolenia na Poziomie 3). 

Szkolenie powinno w stopniu wyczerpującym dostarczyć umiejętności i wiedzę zgodnie z zasadami w 

bieżącym TACS. 

• Doświadczenie w pracy z dostępem linowym powinno wynieść minimum 12 miesięcy 

aktywnej pracy od momentu ostatniej rejestracji na Poziomie 2. 

• Doświadczenie powinno obejmować ponad 1000 rejestrowanych godzin pracy z dostępem 

linowym na Poziomie 2 (całkowita ilość powinna wynieść ponad 2000 godzin). 

• Należy odbyć minimum 4-dniowe szkolenie na Poziomie 3. 

• 1-dniowy egzamin przeprowadzany przez niezależnego asesora IRATA. 

Certyfikat Poziomu 3 IRATA zostanie wydany z ważnością 3-letnią od daty zaliczenia egzaminu na 

Poziom 3. 

 

12. Wygasły (do 6 miesięcy) Poziom 2 w celu oceny na Poziomie 3 

Technicy, którzy pozwolili na wygaśnięcie ich certyfikatu dla Poziomu 2 do 6 miesięcy, powinni odbyć 

ponowną ocenę umiejętności na Poziomie 2 w firmie szkoleniowej IRATA. 

• Minimum 4-dniowe szkolenie dla Poziomu 2 

• 1-dniowy kompletny egzamin na Poziomie 2 przeprowadzany przez niezależnego asesora 

IRATA. 

 

Gdy technik uzyska ponownie certyfikat Poziomu 1, powinien spełnić następujące wymagania (zanim 

podejdzie do szkolenia na Poziomie 2): 

• Otrzymać referencje z bieżącej firmy szkolącej na Poziomie 2 w celu potwierdzenia, że 

wykazał się odpowiednią postawą i kompetencją podczas szkolenia na Poziom 2. 

• Uzyskać co najmniej ocenę dobrą z bieżącego egzaminu na Poziom 2.  

• Odbyć co najmniej 3-miesięczną pracę po ponownym uzyskaniu certyfikatu Poziomu 2, z 

minimum 150 godzinami pracy. 

• Doświadczenie powinno obejmować ponad 1150 rejestrowanych godzin pracy z dostępem 

linowym na Poziomie 2 (całkowita ilość powinna wynieść ponad 2150 godzin). 

• Należy odbyć minimum 4-dniowe szkolenie na Poziomie 3. 

• 1-dniowy egzamin przeprowadzany przez niezależnego asesora IRATA. 
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Certyfikat Poziomu 3 IRATA zostanie wydany z ważnością 3-letnią od daty zaliczenia egzaminu na 

Poziom 3. 

 

13. Wygasły (ponad 6 miesięcy) Poziom 2 w celu oceny na Poziomie 3 

Awans nie jest możliwy dla techników, których certyfikat wygasł dawniej niż 6 miesięcy wstecz i 

muszą oni ponownie zostać ocenieni na Poziomie 2 oraz zdobyć więcej doświadczenia w ciągu 

następnych 6 miesięcy. 

• Minimum 4-dniowe szkolenie dla Poziomu 2 

• 1-dniowy kompletny egzamin przeprowadzany przez niezależnego asesora IRATA. 

Gdy technik uzyska ponownie certyfikat Poziomu 2, powinien spełnić następujące wymagania (zanim 

podejdzie do szkolenia na Poziomie 3): 

• Dalsze 6-miesięczne doświadczenie z minimum 300 rejestrowanymi godzinami od 

momentu rewalidacji na Poziomie 2 i ponad 1300 rejestrowanych godzin na Poziomie 2 

(całkowita ilość ponad 2300 godzin). 

• Minimum 4-dniowe szkolenie na Poziom 3  

• 1-dniowy egzamin przeprowadzany przez niezależnego asesora IRATA. 

Certyfikat Poziomu 3 zostanie wydany na 3 lata od daty zdanego egzaminu. 

 

14. Bieżący Poziom 3 w celu ponownej oceny na Poziomie 3 

Technicy mający aktualnie certyfikację dla Poziomu 3 powinni zapisać się na szkolenie odnawiające 

przeprowadzane przez firmę z akredytacją IRATA. 

Szkolenie powinno w stopniu wyczerpującym pozwolić na odnowienie wcześniej ocenianych 

umiejętności i wiedzy oraz pokrywać wszelkie zmiany w TACS, jakie wystąpiły od momentu 

poprzedniego egzaminu. 

• Należy odbyć minimum 4-dniowe szkolenie odnawiające. 

• 1-dniowy egzamin przeprowadzany przez niezależnego asesora IRATA. 

Można odbyć szkolenie i zdać egzamin na 6 miesięcy przed datą wygaśnięcia bieżącego certyfikatu. 

Wówczas nowy certyfikat zostanie wydany na kolejne 3 lata od daty wygaśnięcia poprzedniego. 

 

15. Wygasły (do 6 miesięcy) Poziom 3 w celu ponownej oceny na Poziomie 3 

Technicy, którzy pozwolili na wygaśnięcie ich certyfikatu dla Poziomu 3 od 1 dnia do 6 miesięcy, 

powinni zapisać się na szkolenie odnawiające przeprowadzane przez firmę z akredytacją IRATA.  

Szkolenie powinno w stopniu wyczerpującym pozwolić na odnowienie wcześniej ocenianych 

umiejętności i wiedzy oraz obejmować wszelkie zmiany w TACS, jakie wystąpiły od momentu 

poprzedniego egzaminu. 

• Należy odbyć minimum 4-dniowe szkolenie odnawiające. 

• 1-dniowy egzamin przeprowadzany przez niezależnego asesora IRATA. 

Nowy certyfikat Poziomu 3 zostanie wydany na 3 lata od daty zdanego egzaminu. 

 

16. Wygasły (pomiędzy 6 a 24 miesięcy) Poziom 3 w celu ponownej oceny na Poziomie 3 

Technicy, którzy pozwolili na wygaśnięcie ich certyfikatu dla Poziomu 2 od 6 do 24 miesięcy, powinni 

zapisać się na szkolenie odnawiające przeprowadzane przez firmę będącą członkiem IRATA.  

Szkolenie powinno w stopniu wyczerpującym pozwolić na odnowienie wcześniej ocenianych 

umiejętności i wiedzy oraz pokrywać wszelkie zmiany w TACS, jakie wystąpiły od momentu 

poprzedniego egzaminu. 

• Zdobyć jednodniową ocenę od jednostki treningowej IRATA i przedstawić kompetencje dla 

Poziomów 1,2,3. Powinno to zostać zatwierdzone przez doświadczonego instruktora lub 

asesora oraz wpisane do sekcji szkoleniowej Dziennika zatwierdzone pieczątką firmy lub 

podpisem i numerem IRATA danego asesora. Firma szkoleniowa obciąży opłatą za ocenę i 

potwierdzenie. 

• Należy odbyć minimum 4-dniowe szkolenie na Poziomie 3. 

• 1-dniowy egzamin przeprowadzany przez niezależnego asesora IRATA. 

 Nowy certyfikat Poziomu 3 zostanie wydany na 3 lata od daty zdanego egzaminu. 
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17. Wygasły (ponad 24 miesiące) Poziom 3 w celu ponownej oceny na Poziomie 3 

Technicy, którzy pozwolili na wygaśnięcie ich certyfikatu dla Poziomu 3 ponad 24 miesiące, 

powinni przejść ponowną kwalifikację na Poziom 2. 

• Minimum 4-dniowe szkolenie dla Poziomu 2 

• 1-dniowy kompletny egzamin przeprowadzany przez niezależnego asesora IRATA. 

• Otrzymać referencje z bieżącej firmy szkolącej na Poziomie 2 w celu potwierdzenia, że 

wykazał się odpowiednią postawą i kompetencją podczas szkolenia na Poziom 2. 

• Uzyskać co najmniej ocenę dobrą z bieżącego egzaminu na Poziom 2.  

• Zarejestrować tę ocenę dla Poziomu 2 w ciągu 60 dni od daty egzaminu. 

Gdy technik uzyska ponownie certyfikat Poziomu 2, powinien spełnić następujące wymagania: 

• Odbyć co najmniej 3-miesięczną pracę po ponownym uzyskaniu certyfikatu Poziomu 2. 

Powinna ona obejmować minimum 300 godzin zarejestrowanej pracy z dostępem linowym. 

Pomoc w tym temacie znajduje się w tylnej części dzienników IRATA. 

• Należy odbyć minimum 4-dniowe szkolenie na Poziomie 3. 

• 1-dniowy egzamin dla Poziomu 3 przeprowadzany przez niezależnego asesora IRATA. 

 

 Nowy certyfikat Poziomu 2 zostanie wydany na 3 lata od daty zdanego egzaminu. 

 

18. Planowe wygaśnięcie 

Technicy chcący uaktualnić certyfikat lub awansować, którzy przewidują wygaśnięcie certyfikatu z 

powodów medycznych lub osobistych, mogą przed wygaśnięciem zarejestrować się w firmie 

szkoleniowej IRATA. Firma ta powinna udokumentować powody planowanego wygaśnięcia oraz 

upewnić się, że istnieją podstawy do opóźnienia terminowej certyfikacji. Gdy kandydat będzie gotowy 

do odbycia szkolenia, jednostka powinna skontaktować się z weryfikatorem IRATA. Powinien on 

wówczas potwierdzić autentyczność przypadku i wskazać najlepsze rozwiązanie biorąc pod uwagę 

sytuację oraz termin wygaśnięcia certyfikatu. Może zostać naliczona opłata za weryfikację. 

 

19. Odwołania 

We wszystkich okolicznościach związanych z powyższymi kategoriami, technik może się odwołać. W 

pierwszej kolejności należy skontaktować się z firmą szkoleniową IRATA, która powinna udzielić 

porady w sprawie. Jeśli jednostka potwierdzi istnienie podstaw do złożenia odwołania, taką apelację 

należy skierować w formie pisemnej do weryfikatora IRATA. Może on skonsultować sprawę z drugim 

weryfikatorem oraz Przewodniczącym Komitetu Szkoleniowego, zanim wyda decyzję. Może zostać 

naliczona opłata za tą weryfikację. 

 

 

 

 

Jeśli po lekturze masz dalsze pytania, skorzystaj z pomocy profesjonalnej kadry  

doświadczonych trenerów Centrum Szkoleń Wysokościowych TOTEM. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kontakt do naszego biura: 
 

szkolenia@cswtotem.pl 
 

tel.: 795 477 705 

 


