Zasady szkolenia kajakowego
w pionie kajakarstwa powszechnego PZKaj
Rozdział 1. Postanowienia wprowadzające.
§1
1. Celem zróżnicowania kwalifikacji w pionie kajakarstwa powszechnego jest standaryzacja
programów szkoleniowych oraz zachęta do indywidualnego rozwoju kajakarzy.
2. Poziom uzyskanej kwalifikacji uzależniony jest od opanowania i zaliczenia wymaganych dla
danej kwalifikacji umiejętności.
§2
Całość umiejętności kajakowych obejmują dwie skorelowane ze sobą platformy:
- Polski System Kwalifikacji Kajakowych, zwany dalej PSKK.
- System Instruktorskich Modułów Szkoleniowych, zwany dalej SIMS.
§3
1. PSKK nakierowany jest na indywidualne umiejętności praktyczne i praktycznie weryfikowalne.
2. Kwalifikacje, w PSKK zwane dalej stopniami, uwzględniają 5 etapów rozwoju kajakarza
poczynając od zupełnie początkującego, któremu odpowiada stopień pierwszy.
3. Posiadanie umiejętności odpowiednich dla wymaganego stopnia PSKK (patrz § 18) jest
warunkiem koniecznym przystąpienia do procedur szkoleniowych oraz uzyskania kwalifikacji
przewodnickich lub instruktorskich w platformie SIMS.
§4
1. SIMS dotyczy procesu szkolenia kadr kajakarstwa powszechnego.
2. Kwalifikacje kadry w kajakarstwie powszechnym, w zależności od przypisanego im zakresu
samodzielności i odpowiedzialności, ulokowane są na trzech poziomach:
a) Poziom pierwszy zawiera:
- Animatora Kajakarstwa Powszechnego, zwanego dalej Animatorem,
- Młodszego Przewodnika Kajakarstwa Powszechnego, zwanego dalej Młodszym
Przewodnikiem
- Młodszego Instruktora Kajakarstwa Powszechnego, zwanego dalej Młodszym
Instruktorem
b) Poziom drugi obejmuje:
- Przewodnika Kajakarstwa Powszechnego, zwanego dalej Przewodnikiem
- Instruktora Kajakarstwa Powszechnego, zwanego dalej Instruktorem
c) Poziom trzeci zawiera Starszego Instruktora Kajakarstwa Powszechnego, zwanego dalej
Starszym Instruktorem.
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§5
Wszystkie kwalifikacje, zarówno w platformie PSKK jak i SIMS, nadawane są w określonych
rodzajach kajakarstwa: nizinnym, morskim oraz górskim.
§6
System szkoleń jest prowadzony oraz rozwijany przez zespoły monitorujące projekty edukacyjne
zgodnie z zapisami dokumentu: "Regulaminy Zespołów ds. Szkolenia, Weryfikacji oraz Odwołań"
(Załącznik nr 4).
Rozdział 2. Polski System Kwalifikacji Kajakowych
Rozdział 2.1 Struktura PSKK
§7
1. W PSKK pierwsze dwa stopnie są wspólne dla wszystkich rodzajów kajakarstwa.
2. Stopień 1 (N1) przewidziany jest dla osób rozpoczynających poznawanie kajakarstwa.
3. Kwalifikacje na stopniu 2 przyznawane są w kajakach (N2K) lub w kanadyjkach (N2C).
4. Począwszy od stopnia 3 kwalifikacje przyznawane są już w określonych rodzajach kajakarstwa.
Dodatkowo w kajakarstwie nizinnym wyodrębniono ścieżki rozwoju dla kanadyjek i kajaków.
§8
W kajakarstwie nizinnym obowiązują poniższe wytyczne:
1. Stopień 3 nizinny, przyznawany w kajakach (N3K) oraz kanadyjkach (N3C), przewidziany
jest dla średnio zaawansowanych kajakarzy, którzy pływają tylko na jednym rodzaju łódek
– jedno lub dwuosobowych.
2. Stopień 4 nizinny, przyznawany w kajakach (N4K) oraz kanadyjkach (N4C), przewidziany
jest dla zaawansowanych kajakarzy.
§9
W kajakarstwie górskim kwalifikacje przyznawane są tylko w kajakach jednoosobowych. Kolejne
stopnie związane są ze skalą trudności rzek.
1. Stopień 3 górski (G3) – przewidziany jest dla początkujących kajakarzy górskich, którzy
potrafią bezpiecznie pływać po rzekach o trudności WW II.
2. Stopień 4 górski (G4) – przewidziany jest dla zaawansowanych kajakarzy górskich, który
bezpiecznie pływać po rzekach o trudności WW III.
3. Stopień 5 górski (G5) – to stopień przewidziany dla bardzo dobrych technicznie i
doświadczonych kajakarzy górskich, który pewnie czują się na wodzie o trudności WW IV.
§ 10
W kajakarstwie morskim kwalifikacje przyznawane są w kajakach jednoosobowych. Kolejne stopnie
związane są ze wzrastającymi trudnościami: stanem morza, siłą wiatru i wysokością fali
przybojowej, a także długością dziennych etapów.
1. Stopień 3 morski (M3) przewidziany jest dla początkujących kajakarzy morskich, którzy
dopiero zaczynają uczyć się zachowania na otwartym, pofalowanym akwenie.
2. Stopień 4 morski (M4) przewidziany jest dla zaawansowanego kajakarza morskiego, który
dobrze radzi sobie przy stanie morza 3 do 4.
2

3. Stopień 5 morski (M5) przewidziany jest dla eksperta w kajakarstwie morskim, który
posiada umiejętności i doświadczenie pozwalające na pokonywanie trudnych tras wypraw
morskich. Jest przygotowany do przewodzenia grupie.
§ 11
Pełny opis umiejętności na poszczególnych stopniach PSKK zawarty jest w „Tabelach
umiejętności PSKK – kajakarstwo nizinne, górskie, morskie” (Załącznik nr 5).
Rozdział 2.2 Nadawanie kwalifikacji w PSKK
§ 12
PSKK zorientowane jest na efekty uczenia się. Oznacza to, że nie jest istotne, gdzie i w jaki sposób
kajakarz zdobył określoną umiejętność, lecz podstawą nadania kwalifikacji (stopnie od 1 do 5) jest
pozytywny przebieg weryfikacji umiejętności kajakowych.
§ 13
Celem weryfikacji jest sprawdzenie czy kajakarz opanował w sposób pewny i powtarzalny
umiejętności na określonym stopniu PSKK.
§ 14
Przystępując do weryfikacji na określony stopień, kajakarz powinien posiadać wszystkie
umiejętności i wiedzę zdefiniowaną dla tego stopnia oraz dla stopni niższych.
§ 15
Formalnym potwierdzeniem pozytywnego przebiegu weryfikacji na określonym stopniu PSKK jest
odpowiedni certyfikat.
§ 16
Wystawcą certyfikatu może być jedynie członek kadry kajakarstwa powszechnego spełniający
warunki określone w „Instrukcji weryfikacji umiejętności indywidualnych oraz wydawania
certyfikatów PSKK” (Załącznik nr 2), w szczególności:
- Weryfikator do stopnia 2 musi posiadać aktywne uprawnienia co najmniej Młodszego
Przewodnika lub Młodszego Instruktora SIMS.
- Weryfikator na stopień 3 i 4 musi posiadać aktywne uprawnienia co najmniej Przewodnika
lub Instruktora SIMS.

Rozdział 3. System Instruktorskich Modułów Szkoleniowych
Rozdział 3.1 Moduły szkoleniowe
§ 17
Moduł szkoleniowy jest elementem procesu szkolenia kajakowego, wyróżnionym spośród innych,
poprzez swoją spójność tematyczną.
§ 18
1. Warunkiem przystąpienia do modułu jest posiadanie certyfikatu PSKK potwierdzającego
umiejętności kajakowe dla wymaganego stopnia w odpowiednim rodzaju kajakarstwa.
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2. Od Kandydata do kwalifikacji Animatora wymagany jest certyfikat stopnia drugiego PSKK.
3. Od Kandydata do kwalifikacji Młodszego Przewodnika oraz Młodszego Instruktora wymagany
jest certyfikat stopnia trzeciego PSKK.
4. Od Kandydata do kwalifikacji Przewodnika, Instruktora, Starszego Instruktora wymagany jest
certyfikat stopnia czwartego PSKK.
5. W okresie przejściowym (patrz § 26) dla kandydatów wskazanych w pkt. 2 i pkt. 3, przy braku
certyfikatów PSKK dopuszcza się możliwość sprawdzenia ich umiejętności przez Kierownika
Szkolenia. Fakt ten musi być jednak odnotowany w sprawozdaniu ze szkolenia pod rygorem
nieuznania modułu podczas procedury nadawania kwalifikacji.
§ 19
System szkolenia modułowego obejmuje:
1. Wyodrębniony moduł przewodnicki
– wspólny dla wszystkich rodzajów kajakarstwa.

2. Podstawowy moduł przewodnicki
– wspólny dla wszystkich rodzajów kajakarstwa.

3. Podstawowy moduł instruktorski
– wspólny dla wszystkich rodzajów kajakarstwa.

4. Podstawowy moduł ratownictwa kajakowego
– wspólny dla wszystkich rodzajów kajakarstwa.

5. Zaawansowany moduł przewodnicki
– kajakarstwo nizinne.

6. Zaawansowany moduł przewodnicki
– kajakarstwo górskie.

7. Zaawansowany moduł przewodnicki
– kajakarstwo morskie.

8. Zaawansowany moduł instruktorski
– w części teoretycznej wspólny dla wszystkich rodzajów kajakarstwa,
w części praktycznej realizowany w zakresie kajakarstwa nizinnego,
morskiego lub górskiego.

9. Zaawansowany moduł nizinnego ratownictwa kajakowego.
10. Zaawansowany moduł górskiego ratownictwa kajakowego.
11. Zaawansowany moduł morskiego ratownictwa kajakowego.
12. Moduł weryfikacyjny.
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Moduł
weryfikacyjny***

5

Zaawansowany moduł
ratowniczy*

4

Podstawowy moduł
ratowniczy

Zaawansowany moduł
przewodnicki*
3

Zaawansowany moduł
instruktorski**

2

Podstawowy moduł
instruktorski

1

Podstawowy
moduł przewodnicki

kwalifikacja

Wyodrębniony
moduł przewodnicki

§ 20
Zestawienie modułów, niezbędnych do uzyskania określonej kwalifikacji, zawiera poniższa tabela:
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4

Animator
Młodszy Przewodnik
Przewodnik
Młodszy Instruktor
Instruktor
Starszy Instruktor

Uwaga:

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

*zaawansowane moduły przewodnickie i ratownicze dotyczą odpowiedniego rodzaju
kajakarstwa;
** zaawansowane moduły instruktorskie w części teoretycznej są wspólne dla wszystkich
rodzajów kajakarstwa, w części praktycznej realizowane są odpowiednio w kajakarstwie
nizinnym, morskim lub górskim;
*** moduł weryfikacyjny nie jest wymagany przy nadawaniu kwalifikacji SIMS. Przeznaczony
jest dla osób, które chcą dodatkowo uzyskać uprawnienia do wystawiania certyfikatów PSKK.

§ 21
Szczegółowy opis umiejętności i uprawnień kadry zawarty jest w "Regulaminie kadry
przewodnickiej i instruktorskiej" (Załącznik nr 1).

Rozdział 3.2 Nadawanie kwalifikacji w SIMS
§ 22
Kwalifikacje SIMS nadaje Komisja Kajakarstwa Powszechnego Polskiego Związku Kajakowego.
Zadanie to wypełnia za pośrednictwem Zespołu ds. szkolenia.
§ 23
1. Absolwent, po zaliczeniu wszystkich wymaganych dla danej kwalifikacji modułów, przesyła do
Zespołu wniosek o nadanie kwalifikacji, z podaniem:
• imię, nazwisko,
• nazwy zaliczonych modułów,
• miejsce i czas realizacji modułów,
• imię, nazwisko Kierowników Szkoleń.
2. Do wniosku muszą być dołączone:
• certyfikat PSKK odpowiedni dla wnioskowanej kwalifikacji (nie dotyczy przypadku,
gdy oceny umiejętności dokonał Kierownik Szkolenia – patrz § 18 pkt 5),
• ważne zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu kursu Pierwszej Pomocy,
• przy aplikowaniu na MP i MI port folio do oceny wymaganego doświadczenia
wodniackiego.
3. W procesie nadawania kwalifikacji, zaświadczenie o zaliczeniu modułu, zachowuje ważność
przez trzy lata. Po upływie tego czasu moduł musi być zaliczony powtórnie.
§ 24
1. Przesłanką do nadania określonej kwalifikacji jest zaliczenie wszystkich modułów wskazanych
w § 20 oraz przedłożenie dokumentów wskazanych w § 23 pkt 1 i 2.
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2. Nadawanie kwalifikacji na poziomie pierwszym sprowadza się do zweryfikowania
dostarczonych przez Kandydata dokumentów. W uzasadnionych przypadkach Zespół ma
prawo dodatkowego zweryfikowania poziomu kompetencji kandydata.
3. W stosunku do kwalifikacji na poziomie drugim i trzecim, niezależnie od wymogu zawartego
w pkt 1 i 2, stosowane są dodatkowe kryteria kwalifikacyjne.
4. Dodatkowe kryteria, o których mowa w pkt.3, dla drugiego poziomu kwalifikacji, obejmują
weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych podczas rzeczywistych działań
w środowisku kajakowym kandydata, w okresie zawartym od chwili uzyskania kwalifikacji na
pierwszym poziomie do momentu złożenia wniosku o nadanie kwalifikacji na drugim poziomie,
przy czym:
a) Obserwatora tych działań wyznacza Zespół ds. szkolenia spośród Przewodników,
Instruktorów i Starszych Instruktorów nie związanych z procesem szkolenia w
realizowanych przez kursanta modułach.
b) Sprawozdanie Obserwatora, z oceną pozytywną, jest wymagane w momencie
nadawania kwalifikacji.
5. Dla trzeciego poziomu kwalifikacji obowiązuje następująca procedura:
a) Kandydaturę zgłaszają dwaj Starsi Instruktorzy poprzez przesłanie do Zespołu ds.
Szkolenia wniosku z uzasadnieniem.
b) Zespół ds. Szkolenia, w uzgodnieniu ze zgłaszającymi kandydaturę, ustala tematykę
zadania do wykonania przez Kandydata.
c) Na wniosek Kandydata Zespół organizuje debatę Starszych Instruktorów z możliwością
przedstawienia Kandydata przez zgłaszających kandydaturę oraz zaprezentowania
opracowanego przez Kandydata zadania.
d) O nadaniu kwalifikacji decyduje grono uczestniczących w debacie Starszych
Instruktorów. Wymagana jest obecność co najmniej pięciu osób uprawnionych do
głosowania.
e) Decyzja zapada w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
§ 25
Szczegółowy opis organizacji szkoleń kadry jest opisany w „Instrukcji szkolenia kadry
kajakarstwa powszechnego PZKaj” (Załącznik nr 3).
Rozdział IV. Postanowienia końcowe
§ 26
Zasady wchodzą w życie z dniem przyjęcia ich przez Zarząd PZKaj. Okres przejściowy, w którym
można odstąpić od niektórych wymagań regulaminu, ograniczających płynne wdrożenie
wskazanych uregulowań, trwa do końca 2023 roku.
§ 27
Tracą moc obowiązującą zasady zawarte w Kwalifikacjach i Zasadach Szkolenia Instruktorów
Turystyki i Rekreacji Kajakowej z dn. 14.05.2021 r.
Załączniki:
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Załącznik nr 1. Regulamin kadry przewodnickiej i instruktorskiej w kajakarstwie
powszechnym PZKaj.
Załącznik nr 2. Instrukcja weryfikacji umiejętności indywidualnych oraz wydawania
certyfikatów PSKK.
Załącznik nr 3. Instrukcja szkolenia kadry kajakarstwa powszechnego PZKaj.
Załącznik nr 4. Regulaminy Zespołów ds. Szkolenia, Weryfikacji oraz Odwołań.
Załącznik nr 5. Wymagane doświadczenie praktyczne kandydatów aplikujących do
uzyskania kwalifikacji w Systemie Instruktorskich Modułów
Szkoleniowych
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