
Zasady szkolenia kajakowego  
w pionie kajakarstwa powszechnego PZKaj 

a) Zasady prezentują dwie platformy uzyskiwania kwalifikacji w kajakarstwie powszechnym: 
- umiejętności indywidualnych, praktycznie weryfikowalnych, w ramach PSKK, 
- kwalifikacji przewodnickich i instruktorskich w ramach SIMS. 

b) Formułują architekturę PSKK oraz sposób uzyskiwania certyfikatów potwierdzających umiejętności 
kajakowe,  

c) Określają warunki przystąpienia do szkolenia w platformie SIMS, 
d) Precyzują zakres szkolenia (rodzaje modułów) niezbędny dla uzyskania określonej kwalifikacji 

przewodnickiej lub instruktorskiej, 
e) Formułują formalne wymagania podczas procesu nadawania kwalifikacji przewodnickiej lub 

instruktorskiej. 
 

Załączniki 
 

Załącznik nr 1. Regulamin kadry przewodnickiej i instruktorskiej kajakarstwa 
powszechnego PZKaj 

a) Regulamin określa rodzaje kwalifikacji przewodnickich i instruktorskich w pionie kajakarstwa 
powszechnego PZKaj oraz wymagane warunki niezbędne dla ich uzyskania.  

b) Formułuje zakres umiejętności oraz wynikających z nich uprawnień przypisanych dla każdej 
kwalifikacji przewodnickiej i instruktorskiej. 

c) Precyzuje prawa i obowiązki kadry przewodnickiej i instruktorskiej oraz warunki ich czasowego 
zawieszenia. 

 
Załącznik nr 2. Instrukcja weryfikacji umiejętności indywidualnych oraz 
wydawania certyfikatów PSKK 

a) Instrukcja określa zasady weryfikowania umiejętności indywidualnych oraz zasady wystawiania 
certyfikatów PSKK. 

b) Formułuje wymagania w stosunku do kandydatów na weryfikatorów. 
c) Precyzuje zasady pracy Centralnego Rejestru wydawanych certyfikatów. 

 
Załącznik nr 3. Instrukcja szkolenia kadry kajakarstwa powszechnego PZKaj 

a) Instrukcja określa zakres odpowiedzialności organów zaangażowanych w proces szkolenia kadr 
kajakarstwa powszechnego, 

b) Omawia organizację szkolenia w systemie modułowym oraz precyzuje zakresy obowiązków osób 
bezpośrednio realizujących szkolenie (Kierownik szkolenia). 

 
Załącznik nr 4. Regulaminy Zespołów ds. Weryfikacji, Szkolenia oraz 
Odwoławczego 

a) Regulamin formułuje kompetencje oraz sposób działania społeczności Starszych Instruktorów, 
b) Określa obszar funkcjonowania oraz sposób działania Zespołu Weryfikacyjnego, 
c) Określa przestrzeń zainteresowań Zespołu ds. szkolenia, tryb powoływania oraz procedury 

podejmowania decyzji.  
d) Określa sposób działania Zespołu Odwoławczego.  

 
Załacznik nr 5. Wymagane doświadczenie kandydata aplikującego do 
kwalifikacji SIMS 

a) Załącznik określa wymagane doświadczenie wodniackie kandydatów na Młodszego Przewodnika i 
Młodszego Instruktora. 

b) Omawia sposób realizacji staży kandydackich aplikujących do kwalifikacji Przewodnika i Instruktora. 


