
 

Załącznik nr 2  
do Zasad szkolenia kajakowego w pionie kajakarstwa powszechnego PZKaj 

 
 

Instrukcja weryfikacji umiejętności indywidualnych  
oraz wydawania certyfikatów PSKK 

 
 

Rozdział 1.  Ogólne zasady weryfikacji umiejętności indywidualnych 

§ 1 
Celem  weryfikacji jest sprawdzenie czy kajakarz opanował w sposób pewny i 

powtarzalny umiejętności na określonym stopniu PSKK. 
 

§ 2 
Weryfikator prowadzący weryfikację w pełni odpowiada za przebieg i bezpieczeństwo 

weryfikacji. 
 

§ 3 
Przystępując do weryfikacji na określony stopień, kajakarz powinien posiadać wszystkie 

umiejętności i wiedzę zdefiniowaną dla tego stopnia oraz dla stopni niższych. W wyjątkowych 
sytuacjach (np. dzieci, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością) weryfikujący może zwolnić 
kandydata z pewnych, pojedynczych umiejętności. Możliwość zwolnień dotyczy jedynie stopni 
od KS do 3. 

 
§ 4 

Przedstawienie przez kajakarza posiadanego certyfikatu daje weryfikującym prawo do 
zwolnienia go z demonstrowania wcześniej zweryfikowanych umiejętności. 

 
§ 5 

Weryfikacja na stopienie 4 i 5 następuje w trakcie dwudniowego spływu, przy czym:  
1. Weryfikacje na 4 i 5 stopień przeprowadza dwóch weryfikatorów z różnych 

środowisk. 
2. Podczas weryfikacji dopuszczalnych jest maksymalnie 8 weryfikowanych (do 4 

zaliczających na weryfikatora). Impreza powinna zostać przeprowadzona tak, aby 
każdy z weryfikatorów miał okazję ocenić kompetencje wszystkich kandydatów. 

3. Podczas weryfikacji duży nacisk powinien być położony nie tylko na umiejętności 
techniczne, ale również umiejętności pracy z zespołem i tzw. “czucie wody”. 

4. Po zakończeniu weryfikatorzy muszą uzgodnić wspólną ocenę kandydata. 
 
 

Rozdział 2.  Zasady wystawiania certyfikatów wg PSKK 

 
§ 6 

Rolą certyfikatu jest formalne, wiarygodne i trwałe potwierdzenie, że kajakarz przeszedł 
weryfikację na określonym stopniu PSKK. 

 



 

§ 7 
Wystawcą certyfikatu może być jedynie kajakarz spełniający warunki określone w 

Rozdziale 3. Weryfikatorzy, który został zarejestrowany w centralnym rejestrze i otrzymał kod 
weryfikatora.   

 
§ 8 

Certyfikaty stopni KS, 1, 2 nie są rejestrowane. Certyfikaty stopni 3, 4 i 5 są rejestrowane w 
centralnym rejestrze certyfikatów i upublicznione. 

 
§ 9 

Wystawienie certyfikatu rejestrowanego dozwolone jest tylko za zgodą zweryfikowanego 
kajakarza.  

 
§ 10 

Wystawca certyfikatu rejestrowanego ma obowiązek przechowywać listę wszystkich 
wystawionych przez siebie certyfikatów i nadawać im kolejne numery porządkowe. 

 
§ 11 

Wystawca nadaje certyfikatowi numer w następującym formacie: 
PSKK-S-AAA/y-rrrr 

gdzie: 
 S to kod stopnia (np.: KS - Kajakowy Start, 2K - drugi stopień kajaki, N3C - trzeci 
stopień nizinny kanadyjki, M4 - czwarty stopień morski), 
AAA to kod weryfikatora, 
y - kolejny numer porządkowy certyfikatu u weryfikatora AAA, 
rrrr - rok wystawienia certyfikatu. 

 
§ 12 

Certyfikat ma postać plastikowej karty. Każdy stopień PSKK ma przynależny sobie kolor 
karty: KS-tęczowy, 1-żółty, 2-zielony, 3-niebieski, 4-czerwony, 5-czarny. Na karcie należy 
umieścić następujące informacje: 

-  imię i nazwisko kajakarza 
-     nadany numer certyfikatu uwzględniający typ i numer weryfikowanego stopnia PSKK 
-     typ kajakarstwa (niziny, góry, morze) 
-     rodzaje opanowanych łódek (kajaki jednoosobowe, dwuosobowe, kanadyjki) 

 
§ 13 

Wystawca certyfikatu ma obowiązek zgłosić go do Centralnego Rejestru w ciągu miesiąca 
od daty wystawienia. 

 
§ 14 

1. Karty wydawać i zamawiać mogą tylko osoby zarejestrowane jako weryfikatorzy PSKK.  
2. Weryfikator może zamawiać tylko karty na poziomach (kolorach), które sam może 

wystawiać.  
3. Karty można zamawiać pod adresem: karty@pskk.org.pl   

 
 



 

Rozdział 3.  Weryfikatorzy 

 
§ 15 

Weryfikator na stopnie od KS do 2 musi spełnić następujące warunki: 
- Zdobyć przynajmniej 3 stopień w tej samej dyscyplinie (G -góry, M -morze, NK -

niziny kajaki, NC -niziny kanadyjki). 
- Zaliczyć szkolenie Podstawowy Moduł Weryfikacyjny. 
- Posiadać aktywne uprawnienia co najmniej Młodszego Przewodnika lub Młodszego 

Instruktora SIMS, albo odpowiadające z zagranicznego systemu kształcenia kadr 
kajakowych. 

- Zarejestrować się jako weryfikator, aby otrzymać indywidualny kod weryfikatora 
(dane kontaktowe i numer certyfikatu weryfikatora są publicznie dostępne na stronie 
internetowej PSKK).  
 

§ 16 
Weryfikator na stopień 3 musi spełnić następujące warunki: 

- Zdobyć przynajmniej 4 stopień w tej samej dyscyplinie (G,M,NK,NC). 
- Zaliczyć szkolenie Zaawansowany Moduł Weryfikacyjny. 
- Posiadać aktywne uprawnienia co najmniej Przewodnika lub Instruktora SIMS, albo 

odpowiadające z zagranicznego systemu kształcenia kadr kajakowych. 
- Zarejestrować się jako weryfikator, aby otrzymać indywidualny kod weryfikatora 

(dane kontaktowe i numer certyfikatu weryfikatora są publicznie dostępne na stronie 
internetowej PSKK). 

 
§ 17 

Weryfikator na stopień 4 musi spełnić następujące warunki: 
- Zdobyć przynajmniej 4 stopień w tej samej dyscyplinie (G,M,NK,NC). 
- Posiadać aktywne uprawnienia co najmniej Przewodnika lub Instruktora SIMS, albo 

odpowiadające z zagranicznego systemu kształcenia kadr kajakowych. 
- Zaliczyć Zaawansowany Moduł Weryfikacyjny. 
- Brać udział jako obserwator w przynajmniej jednej weryfikacji na stopień 4. 
- Przeprowadzić weryfikację, którą oceni superwizor i przygotuje końcowy raport na 

temat ocenianego weryfikatora. Superwizja zakończona jest oceną (pozytywną lub 
negatywną). 

- Po spełnieniu tych wymagań i oceny pozytywnej z superwizji otrzyma certyfikację 
weryfikatora. 

- Zarejestrować się jako weryfikator, aby otrzymać indywidualny kod weryfikatora 
(dane kontaktowe i numer certyfikatu weryfikatora są publicznie dostępne na stronie 
internetowej PSKK). 

 
§ 18 

  Ważność uprawnień Weryfikatora 
1. Nie ma licencji dożywotnich – brak jakiejkolwiek przeprowadzonej weryfikacji przez 

weryfikatora w ciągu 3 lat powoduję utratę ważności bycia weryfikatorem. 
2. Każdy weryfikator ma obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru wszystkich 

wystawionych certyfikatów w ciągu miesiąca od daty weryfikacji: 



 

- weryfikatorzy stopni KS, 1, 2 zobowiązani są przesłać: datę, miejsce weryfikacji i 
ilość wystawionych poszczególnych stopni PSKK 

- weryfikatorzy stopni 3, 4, 5 zobowiązani są przesłać: imię, nazwisko kajakarza, 
środowisko, numer certyfikatu i rodzaje opanowanych łódek 

3. Na podstawie przesłanych zgłoszeń będzie dokonywana analiza aktywności 
weryfikatora i aktualizowana lista czynnych weryfikatorów. 

4. Utrata aktywności uprawnień SIMS wygasza również uprawnienia weryfikatora. 
 

 
 

Rozdział 4.  Zasady pracy Centralnego Rejestru 

 
§ 19 

Rejestrowanie certyfikatów odbywa się poprzez wysłanie ich na adres: 
rejestrpskk@gmail.com  

 
§ 20 

Certyfikaty stopni KS-1-2 nie są rejestrowane i upubliczniane. 
 

§ 21 
Lista certyfikatów 3, 4 i 5 stopnia (imię, nazwisko, środowisko, numer certyfikatu i rodzaje 

opanowanych łódek) jest jawna i dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Jest ona co roku 
przesyłana do członków społeczności Starszych Instruktorów.  

 
§ 22 

Centralny rejestr nadaje unikalny kod weryfikatora każdemu chętnemu, który spełnia 
warunki określone w Rozdziale 3 Weryfikatorzy. W celu jego otrzymania chętny przesyła na 
rejestrpskk@gmail.com trzy propozycje trzyliterowego kodu. W odpowiedzi rejestr zatwierdzi 
kod wybierając pierwszą unikalną propozycję.  

 
§ 23 

Osoba składająca wniosek o kod weryfikatora jednocześnie wyraża zgodę na 
upublicznienie danych kontaktowych i numeru certyfikatu weryfikatora na stronie internetowej 
PSKK.  

 
§ 24 

Każdy ma prawo do usunięcia informacji o nim z Centralnego Rejestru. Jest to jednak 
równoważne z utratą możliwości bycia weryfikatorem oraz brakiem możliwości potwierdzania 
faktu posiadania certyfikatu. 
 
 

Rozdział 5.  Postanowienia końcowe 

 
§ 25 

 Okres przejściowy: 



 

1. Okres przejściowy trwa do końca 2023 roku. 
2. W okresie przejściowym obecni weryfikatorzy, którzy nie spełniają jeszcze wymagań 

opisanych w części III-Weryfikatorzy, mogą prowadzić weryfikacje. 
3. W okresie przejściowym nowi weryfikatorzy mogą zastąpić wymaganie posiadania 

aktywnych uprawnień SIMS poprzez zaliczenie odpowiedniego Modułu Ratowniczego. 
4. W okresie przejściowym osoby, które ukończyły szkolenia kajakowe w innych systemach 

(BC, EPP, ACA, ISCA lub inne) mogą zgłosić się do Zespołu Weryfikacyjnego w celu 
ustalenia im planu „szybkiej ścieżki” w uzyskaniu stopni PSKK. W tym celu należy 
przedstawić: 

- posiadane stopnie i odbyte szkolenia, 
- na jaki stopień PSKK się aplikuje, 
- krótkie uzasadnienie, dlaczego dany stopień PSKK powinien być 

przyznany. 
5. W okresie przejściowym zostaje zniesiony obowiązek dla weryfikatorów stopnia 4 i 5 

przeprowadzenia weryfikacji, którą oceni superwizor. 
6. W okresie przejściowym dopuszczalne jest, aby weryfikacje na stopnie 4 i 5 prowadzili 

weryfikatorzy z tego samego środowiska. 
 


