
 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

 
Programy Modułów Technicznych 

 
Moduł Techniczny jest elementem składowym procesu szkolenia Animatorów, Instruktorów i Przewodników Kajakowych. Treść zawarta w module winna 

odpowiadać kompetencjom przewidzianym dla danego stopnia, a w szczególności: 

a) Animator Turystyki Kajakowej - przygotowanie do pełnienia funkcji organizacyjnych w grupie spływowej za wyjątkiem funkcji komandora i osoby 
odpowiedzialnej za przebieg spływu oraz wybór trasy na wodzie. 
 
b) Młodszy Przewodnik Kajakowy - przygotowanie do prowadzenia pod nadzorem grupy bez ograniczeń psychofizycznych (nie wymagające 
dodatkowego, specjalistycznego przygotowania) na szlaku, który wcześniej przepłynął, o stopniu trudności: do ZWC na szlaku nizinnym, do WW2 na 
rzece górskiej, do stanu morza 2. Liczebność grupy nie większa niż 5 osad na szlaku nizinnym oraz do 3 osad w górach i na morzu. 
 
c) Przewodnik Kajakowy – przygotowanie do samodzielnego prowadzenia grupy, bez ograniczeń ilościowych (decyduje samodzielnie) na nizinnym 
szlaku kajakowym (ZWA – WW1), w górach (do WW4), na morzu (do stanu 4) oraz do planowania i koordynacji działań innych przewodników i osób 
funkcyjnych.  
 

d) Młodszy Instruktor jest kompetentnym pomocnikiem Instruktora/Starszego Instruktora podczas zajęć dydaktycznych. W tym obszarze 
jest przygotowany do nauczania techniki pływania w Module Technicznym N2, z grupą nie większą niż 6 osad jednoosobowych lub 4 
osad dwuosobowych. 

 
e) Instruktor Turystyki Kajakowej jest przygotowany do: 

 pełnienia funkcji Kierownika Szkolenia i wykładowcy podczas szkółek, warsztatów, lub innych zajęć kajakowych, które nie 
wchodzą w system szkoleń instruktorskich, 

 samodzielnego prowadzenia szkolenia kajakowego w ramach określonego modułu tematycznegow systemie szkoleń 
instruktorskich, 

 nauki techniki pływania w Module Technicznym N3. Liczba uczestników w grupie szkolnej nie powinna przekroczyć 6 osad 
jednoosobowych lub 4 osad dwuosobowych. 

 koordynowania pracy zespołu dydaktycznego, z wyłączeniem systemu szkoleń instruktorskich. 

 kierując zespołem odpowiedniej liczby przewodników i instruktorów może prowadzić szkolenie grup bez ograniczeń 
ilościowych. 

 
f) Starsi Instruktorzy Turystyki Kajakowejsą przygotowani do: 



 pełnienia zadań przynależnych Instruktorowi,  

 pełnienia funkcji Kierownika Szkolenia i wykładowcy podczas kursów i sympozjów doskonalących oraz kursów na uzyskiwanie wszelkich 
uprawnień, 

 budowania oraz opiniowania programów szkoleń z zakresu kajakarstwa turystycznego, 

 nauki techniki pływania w Module Technicznym N4 
 
 

 INSTRUKTOR TURYSTYKI I REKREACJI KAJAKOWEJ  

Animator Turystyki Kajakowej 
kwalifikacja: Młodszy Przewodnik 

Młodszy Instruktor 
kwalifikacja: Przewodnik 

Instruktor 

Moduł wyodrębniony - nizinny Podstawowy moduł techniczny- nizinny Zaawansowany moduł techniczny- nizinny 

1 2 3 

Treści modułu i wynikające z niej wymagania 
techniczne zawarte są w aktualnie 
obowiązującej wersji Tabel PSKK w dziale 
WIOSŁOWANIE dla poziomu N2 

1. Treści modułu w zakresie wymagao 
technicznych wynikaz aktualnie obowiązującej 
wersji Tabel PSKK w dziale WIOSŁOWANIE dla 
poziomu N2+N3 

2. Niezależnie od wymagao zawartych w pkt.1 
zaliczenie modułu wymaga określonego 
doświadczenia wodniackiego*, tzn. 
 Od Kandydata wymaga się przepłynięcia 

fragmentów, co najmniej 5 różnych szlaków 
kajakowych. 

 Długość zaliczanego fragmentu nie może 
być mniejsza niż 50 km.  

 Zaliczane fragmenty muszą dotyczyć 
różnych szlaków, tzn. przepłynięcie nawet 
wielokrotności, wymaganej długości 
odcinka na jednej rzece, jest traktowane 
jako zaliczenie tylko jednego fragmentu 
szlaku 

 
*  zaliczane na podstawie portfolio 

Treści modułu i wynikające z niej wymagania 
techniczne zawarte są w aktualnie obowiązującej 
wersji Tabel PSKK w dziale WIOSŁOWANIE dla 
poziomu N4 

 
Zasady zaliczenia modułu 

1. Możliwe są następujące sposoby zaliczenia modułu: 



a) Podczas zorganizowanego kursu nauki pływania kajakiem/kanadyjką, prowadzonego przez licencjonowanego Kierownika Szkolenia.  
b) Podczas zorganizowanej weryfikacji umiejętności kajakowych, prowadzonej przez licencjonowanego Weryfikatora. 

2. Przy zaliczaniu modułu obowiązują zasady dotyczące realizacji modułów specjalistycznych, tzn. zgłoszenie do Zespołu, co najmniej tydzieo przed 
rozpoczęciem, faktu organizowania kursu lub weryfikacji oraz przesłania do Zespołu wyników koocowych w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc.   
3. W każdym przypadku w sprawozdaniu koocowym musi byd jednoznacznie określony poziom umiejętności technicznych kandydata, zgodnie z 
wymaganiami działu WIOSŁOWANIE, pozwalającym na zaliczenie odpowiedniego modułu technicznego. 
 

 


