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PROJEKT
REGULAMIN
INSTRUKTORATURYSTYKI i REKREACJI KAJAKOWEJ
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Obszarem aktywności Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej, zwanych
dalej, odpowiednio do obszaru ich działań, przewodnikami lub instruktorami, jest
kajakarstwo powszechne, rekreacyjno-turystyczne.
2. Odpowiednio do swojej specjalności przewodnicy i instruktorzy prowadzą
działania w zakresie:
a) Animacji turystyki i rekreacji kajakowej w środowiskach będących
zapleczem dla sportu wyczynowego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży
szkolnej.
b) Prowadzenia spływów.
c) Szkoleń kajakowych.
d) Organizacji rekreacyjnych imprez kajakowych.
3. Rolą przewodników i instruktorów jest zapewnienie opieki oraz wzięcie
odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób uprawiających aktywność ruchową w
kajaku na naturalnych akwenach wodnych.
4. Poziom wymaganych umiejętności oraz uprawnienia przewodników i instruktorów
określają: niniejszy Regulamin, tabele Polskiego Systemu Kwalifikacji
Kajakowych (PSKK) oraz Instrukcja Szkolenia ITiRKaj.
5. Kwalifikacje przewodnika lub instruktora nie mogą być nadane w drodze
wyróżnienia i nie mogą nosić znamion odznaczenia honorowego.
§2
1. Adekwatnie do wymaganych kwalifikacji, wynikających z zakresu działań w
sporcie powszechnym oraz pełnionej tam roli, ustanawia się trzy poziomy
kompetencji. Odpowiednio do obszaru działań poszczególne poziomy mieszczą
w sobie:
a) Poziom pierwszy:
- Animatora Turystyki Kajakowej, zwanego dalej
Animatorem,
- Młodszego Przewodnika Turystyki Kajakowej, zwanego
dalej Młodszym Przewodnikiem,
- Młodszego Instruktora Turystyki Kajakowej, zwanego dalej
Młodszym Instruktorem.
b) Poziom drugi:
- PrzewodnikaTurystyki Kajakowej, zwanego dalej
Przewodnikiem

2
- Instruktora Turystyki Kajakowej, zwanego dalej
Instruktorem.
c) Poziom trzeci:
- Starszego Instruktora Turystyki Kajakowej, zwanego dalej
Starszym Instruktorem.
2. Poszczególne kwalifikacje nadaje Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich, zwana
dalej Komisją. Bieżący nadzór nad szkoleniem i działalnością przewodników i
instruktorów Komisja wypełnia za pośrednictwem Zespołu ds. kształcenia
kajakowych kadr turystycznych, zwanego dalej Zespołem.
3. Kwalifikacje nadawane są w określonych rodzajach kajakarstwa – nizinnym,
morskim lub górskim. Jedynie kwalifikacja Animatora jest wspólna dla wszystkich
rodzajów kajakarstwa.
4. Status przewodnika lub instruktora nadawany jest dożywotnio natomiast
uprawnienia z tego wynikające zostają zawieszone przy braku aktywności
przewodnika lub instruktora. Zawieszenie uprawnień może nastąpić wyłącznie w
sytuacjach i w trybie omówionym w §18.
5. Rodzaj posiadanych uprawnień określa legitymacja, którą wystawia Komisja na
czas nieokreślony podając stopień i datę ich uzyskania.

Rozdział II
Tryb i warunki uzyskiwania kwalifikacji przewodnickich i instruktorskich
§3
Status Animatora może uzyskać osoba, która:
a) ukończyła 16 lat,
b) posiada umiejętności kajakowe na minimum drugim poziomie PSKK,
c) zaliczyła z wynikiem pozytywnym, wymagane dla tej kwalifikacji, wszystkie
moduły tematyczne wskazane w Instrukcji Szkolenia.
§4
Status Młodszego Przewodnika może uzyskać osoba, która:
a) ukończyła 18 lat,
b) posiada umiejętności kajakowe na minimum trzecim poziomie PSKK,
c) zaliczyła z wynikiem pozytywnym, wymagane dla tej kwalifikacji, wszystkie
moduły tematyczne wskazane w Instrukcji Szkolenia,
d) zaliczyła z wynikiem pozytywnym, wymaganą dla tej kwalifikacji, praktykę
przewodnicką.
§5
Status Młodszego Instruktora może uzyskać osoba, która:
a) ukończyła 18 lat,
b) posiada umiejętności kajakowe na minimum trzecim poziomie PSKK,
c) zaliczyła z wynikiem pozytywnym, wymagane dla tej kwalifikacji, wszystkie
moduły tematyczne wskazane w Instrukcji Szkolenia,
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d) zaliczyła z wynikiem pozytywnym, wymaganą dla tej kwalifikacji, praktykę
instruktorską.
§6
Status Przewodnika może uzyskać osoba, która:
a) ukończyła 18 lat,
b) posiada umiejętności kajakowe na minimum czwartym poziomie PSKK,
c) posiada kwalifikacje Młodszego Przewodnika oraz Animatora,
d) zaliczyła z wynikiem pozytywnym, wymagane dla tej kwalifikacji, wszystkie
moduły tematyczne wskazane w Instrukcji Szkolenia,
e) zaliczyła z wynikiem pozytywnym, wymaganą dla tej kwalifikacji, praktykę
przewodnicką.
§7
Status Instruktora może uzyskać osoba, która:
a) ukończyła 18 lat,
b) posiada minimum wykształcenie średnie,
c) posiada umiejętności kajakowe na minimum czwartym poziomie PSKK,
d) posiada kwalifikacje Młodszego Przewodnika, Młodszego Instruktora oraz
Animatora,
e) zaliczyła z wynikiem pozytywnym, wymagane dla tej kwalifikacji, wszystkie
moduły tematyczne wskazane w Instrukcji Szkolenia,
f) zaliczyła z wynikiem pozytywnym, wymaganą dla tej kwalifikacji, praktykę
instruktorską.
§8
Status Starszego Instruktora może uzyskać osoba, która:
a) jest Instruktorem oraz Przewodnikiem,
b) zaliczyła z wynikiem pozytywnym, wymagane dla tej kwalifikacji, wszystkie
moduły tematyczne wskazane w Instrukcji Szkolenia,
c) zaliczyła z wynikiem pozytywnym, wymaganą dla tej kwalifikacji, praktykę
instruktorską.

Rozdział III
Umiejętności i uprawnienia przewodników i instruktorów
§9
1. Animator może funkcjonować w grupie spływowej tylko na szlaku o stopniu
trudności odpowiadającym jego kwalifikacjom technicznym.
2. Animator jest przygotowany do pełnienia funkcji organizacyjnych w grupie
spływowej za wyjątkiem funkcji odpowiedzialnych za przebieg spływu oraz wybór
trasy na wodzie.
§ 10
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1. Młodszy Przewodnik jest przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia
instruktażu z techniki pływania oraz do prowadzenia grupy tylko pod nadzorem
Przewodnika/Instruktora lub Starszego Instruktora na szlaku, który wcześniej
przepłynął, o stopniu trudności:
a) do ZWC na szlaku nizinnym,
b) do WW2 na rzece górskiej,
c) do stanu morza 2.
2. Sprawowanie nadzoru, o którym mowa w pkt.1, nie wymaga bezpośredniej
obecności podczas prowadzenia grupy. Może ograniczyć się do nadzoru nad
prawidłowym, zapewniającym bezpieczeństwo uczestnikom, procesem
planowania spływu oraz nad organizacją płynięcia.
3. Młodszy Przewodnik, działając jednoosobowo, może prowadzić tylko grupy
spływowe bez ograniczeń psychofizycznych, niewymagające szczególnego
traktowania.
4. Młodszy Przewodnik, działając jednoosobowo, może prowadzić grupę nie
większą niż 5 osad na szlaku nizinnym oraz do 3 osad w górach i na morzu.
5. Młodszy Przewodnik działający w zespole,może prowadzić grupę:
a) do 10 osad na dowolnym nizinnym szlaku kajakowym,
b) do 5 osad na rzece górskiej oraz na morzu.
6. Skład zespołu, o którym mowa w pkt. 5, określa Przewodnik/Instruktor lub
Starszy Instruktor w ramach sprawowanego nadzoru nad działaniami Młodszego
Przewodnika.
§ 11
1. Przewodnik posiada kwalifikacje pozwalające mu na decydowanie o liczebności
prowadzonej grupy odpowiednio do stopnia trudności szlaku/stanu morza oraz
do zasobów kadrowych, jakimi dysponuje przy realizacji spływu.
2. Przewodnik jest przygotowany do:
a) Samodzielnego prowadzenia grupy, odpowiednio do swojej specjalności:
- na dowolnym nizinnym szlaku kajakowym (ZWA – WW1),
- na rzece górskiej o stopniu trudności do WW3,
- przy stanie morza 3.
b) planowania i koordynacji działań innych przewodników,
§ 12
Młodszy Instruktor jest kompetentnym pomocnikiem Instruktora/Starszego Instruktora
podczas zajęć dydaktycznych. W tym obszarze jest przygotowany do nauczania
techniki pływania do drugiego poziomu PSKK z grupą nie większą niż 6 osób.
§ 13
Instruktorzy są przygotowani do:
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a) pełnienia funkcji organizatora i wykładowcy podczas szkółek, warsztatów,
lub innych zajęć kajakowych, które nie wchodzą w system szkoleń
instruktorskich,
b) samodzielnego prowadzenia szkolenia kajakowego w ramach określonego
modułu tematycznegow systemie szkoleń instruktorskich,
c) nauki techniki pływania do trzeciego poziomu PSKK przy liczebności grupy
max 6 osób, na akwenie stosownym do jego specjalności (niziny, morze,
góry).
d) koordynowania pracy zespołu dydaktycznego, z wyłączeniem systemu
szkoleń instruktorskich,
e) kierując zespołem przewodników i instruktorów może prowadzić szkolenie
grup bez ograniczeń ilościowych.
§ 14
Starsi Instruktorzy Turystyki Kajakowejsą przygotowani do:
a) pełnienia funkcji organizatora i wykładowcy podczas kursów i sympozjów
doskonalących oraz kursów na uzyskiwanie wszelkich uprawnień,
b) budowania oraz opiniowania programów szkoleń z zakresu kajakarstwa
turystycznego,
c) nauki techniki pływania do czwartego poziomu PSKK.

Rozdział IV
Prawa i obowiązki przewodników i instruktorów
§ 15
Statusy i wynikające z nich uprawnienia i obowiązki wymienione poniżej podlegają
ograniczeniom wynikającym z przepisów, ustaw i rozporządzeń organów
administracji państwowej
§ 16
Każdy przewodnik i instruktorma prawo do:
1. udziału w tworzeniu regulaminów obowiązujących w pionie turystycznym
PZKaj poprzez składanie propozycji oraz zabieranie głosu podczas narad i
konferencji,
2. organizowania się w grupy tematyczne przygotowujące projekty określonych
uregulowań,
3. dostępu do informacji o działalności Zespołu,
4. brania czynnego udziału we wszystkich formach działalności Zespołu,
5. posługiwania się pieczątką i noszenia odznaki oraz odpowiednich
emblematów,
6. wynagradzania za pracę przy organizowaniu i prowadzeniu imprez – zgodnie
z odpowiednimi przepisami,
7. prowadzenia własnej książeczki TOK PZKaj/PTTK bez konieczności
poświadczania jej na trasie oraz potwierdzania innym kajakarzom pokonanie
trasy spływu,
8. uczestniczenia we wszystkich szkoleniach, seminariach, naradach,
organizowanych przez Komisję,
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§ 17
Instruktor i przewodnikma obowiązek:
1. Upowszechniać statutowe cele PZKaj, w tym przede wszystkim dbać o rozwój
kajakarstwa powszechnego.
2. Dbać o wizerunek instruktora i przewodnika.
3. Upowszechniać i przestrzegać zasady bezpieczeństwa podczas spływów i
imprez kajakowych.
4. Systematyczne wzbogacać swoje kwalifikacje wodniackie w celu utrzymania
swych kwalifikacji na poziomie gwarantującym poprawność realizacji
przedsięwzięć przewidzianych dla jego uprawnień.
5. Poświadczać sumiennie innym kajakarzom ich umiejętności lub przebyte trasy.
6. Zgłaszać do Zespołu, w celach profilaktycznych, wszelkie niebezpieczne
sytuacje, z którymi zetknął się podczas zajęć na wodzie.
7. Prowadzić ewidencję zrealizowanych zadań oraz ewidencję udziału w imprezach
kajakowych, w szkoleniach i naradach kajakowych (portfolio).
8. Przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

§ 18
Komisja prowadzi ewidencję przyznanych uprawnień, w której jest uwidaczniana
również bieżąca aktywność instruktora i przewodnika.
Ewidencja działalności jest aktualizowana na podstawie danych dostarczonych
przez instruktorów i przewodników. Dostarczone dane mogą być weryfikowane
na postawie informacji uzyskanych od organizatorów szkoleń, kursów oraz
organizatorów spływów i imprez kajakowych.
Bieżący nadzór nad ewidencją działalności instruktorów i przewodników Komisja
wypełnia za pośrednictwem Zespołu.
Zespół corocznie dokonuje oceny aktywności instruktorów i przewodników.
Orzeczenie o braku aktywności może zostać wydane, jeśli instruktor lub
przewodnik:
a) nie prowadził żadnej działalności wskazanej w § 1pkt.2 przez co najmniej
2 lata,
b) nie wziął udziału w szkoleniu doskonalącym, odpowiednio:
- Młodszy Instruktor oraz Młodszy Przewodnik w okresie 3 lat,
- Przewodnik oraz Instruktor w okresie 2 lat,
- Starszy Instruktor w okresie roku.
Informację o orzeczeniu braku aktywności zainteresowany otrzymuje drogą
elektroniczną na wskazany przez niego adres. Od orzeczenia o braku aktywności
przysługuje odwołanie do Komisji.
Konsekwencją orzeczenia braku aktywności jest zawieszenie uprawnień
omówionych w Rozdziale III.
Niezależnie od czasu trwania braku aktywności, zainteresowany może wrócić do
stanu aktywności poprzez udział w okresowym szkoleniu doskonalącym
przewidzianym dla jego stopnia i specjalności.

§ 19
W stosunku do instruktorówi przewodników, którzy rażąco naruszają zasady
współżycia społecznego, łamią prawo państwowe lub naruszają obowiązujące
przepisy oraz nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa na wodzie, a w
szczególności:
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prowadzą zajęcia na wodzie będąc pod wpływem alkoholu lub innych
środków psychoaktywnych,
 tolerują udział osób nietrzeźwych, pod wpływem narkotyków lub środków
odurzających podczas zajęć na wodzie,
znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZKaj.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 20
Traci moc obowiązującą Regulamin Instruktora Turystyki i Rekreacji PZKaj z dnia 10
października 2012 roku.
§ 21
Osoby, którym stopnie instruktorskie nadano w oparciu o poprzednie edycje
Regulaminu Instruktora, zachowują swoje uprawnienia. W stosunku do osób, które
wyrażą chęć przekonwertowania posiadanych uprawnień do aktualnego systemu,
decyzję o poziomie i rodzaju kompetencji podejmuje każdorazowo Zespół bazując na
porównaniu programów szkoleń oraz na bieżącej aktywności chętnego.Od decyzji
Zespołu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Komisji.
§ 22
Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Zarząd PZKaj. Okres
przejściowy, w którym Komisja może odstąpić od niektórych wymagań regulaminu,
ograniczających płynne wdrożenie wskazanych w niniejszym regulaminie
uregulowań, trwa przez dwa lata od daty zatwierdzenia przez Zarząd PZKaj.
Warszawa ………..

