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Wymagane doświadczenie praktyczne 
kandydatów aplikujących do uzyskania kwalifikacji  

w Systemie Instruktorskich Modułów Szkoleniowych  
 

 

1 
Zatwierdzone przez Zarząd PZKaj uchwałą elektroniczną nr 13/2022/E z dnia 14.04.2022 r. 

 

 
Część A.  
Doświadczenie wodniackie kandydatów na Młodszego Przewodnika i Młodszego 
Instruktora 

 
Rozdział I.  

Kajakarstwo nizinne 
 

§ 1   
Od Kandydata wymaga się przepłynięcia fragmentów, co najmniej 5 różnych szlaków kajakowych. 

 
§ 2 

Długość zaliczanego fragmentu nie może być mniejsza niż 50 km.  

 
§ 3 

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

 
 

Rozdział II.  
Kajakarstwo górskie 

 
§ 4 

Od Kandydata wymaga się przepłynięcia 10 odcinków rzek o długości minimum 5 kilometrów każdy.  
Odcinek może być zaliczony, jeśli wystąpi na nim co najmniej jeden fragment o trudności ww2.   

 
§ 5 

Jeden odcinek można przepłynąć maksymalnie 2 razy. Oznacza to, że doświadczenie musi 
obejmować co najmniej 5 różnych tras. 

 
§ 6 

Spłynięcie odcinka rzeki może być zastąpione przez 2-godzinne pływanie na sztucznym torze  
z zastrzeżeniem, że zamiana ta może dotyczyć maksymalnie dwu odcinków.  
  
 

 Rozdział III.  
Kajakarstwo morskie 

 
§ 7 

Od Kandydata wymaga się przepłynięcia 10 odcinków, o długości 15 kilometrów każdy, przy stanie 
morza co najmniej 2. 

 
§ 8 

Jeden odcinek można przepłynąć maksymalnie 2 razy, czyli doświadczenie musi obejmować co 
najmniej 5 różnych tras. 
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§ 9 

Jeden z odcinków może stanowić minimum 2-godzinne pływanie na fali przybojowej.  
 
 
Część B.  
Doświadczenie praktyczne kandydatów na Przewodnika i Instruktora 

 
 

Rozdział IV.   
Zasady odbywania stażu kandydackiego  

 
§ 10 

Zasady odbywania stażu są tożsame dla wszystkich rodzajów kajakarstwa oraz aplikowanej kwalifikacji.  

 
§ 11 

Celem stażu jest ocena kompetencji osobistych i społecznych kandydata podczas rzeczywistych działań  
w jego środowisku kajakowym. 

 
§ 12 

1. Czas trwania stażu nie powinien być krótszy niż dwa lata.  
2. W szczególnych przypadkach, w których kandydat może udowodnić swoje doświadczenie 

przewodnickie lub szkoleniowe uzyskane przed nadaniem kwalifikacji Młodszego 
Przewodnika/Instruktora, okres stażu może być krótszy.  

3. Decyzję o skróceniu czasu trwania stażu lub zaliczeniu wcześniejszych doświadczeń 
przewodnickich/szkoleniowych na konto stażu podejmuje Zespół ds. szkolenia. 

 

§ 13 
W okresie stażu działania kandydata, w roli Młodszego Przewodnika/Instruktora, powinny być ocenione 
podczas minimum czterech, co najmniej dwudniowych  przedsięwzięć (odpowiednio spływów lub szkoleń). 

Spełnienie tego wymogu nie wpływa na skrócenie czasu trwania stażu, o którym mowa w § 12 pkt.1. 
 

§ 14 
Wybór przedsięwzięć, o których mowa w § 13, spośród wszystkich zaproponowanych przez stażystę, należy 
do Obserwatora.  

 
§ 15 

Przy wyborze przedsięwzięć, o których mowa w § 14, należy kierować się zasadą, że przy stażu Młodszego 
Przewodnika powinny one umożliwiać obserwację działań związanych z prowadzeniem grupy spływowej,  
a przy stażu Młodszego Instruktora umożliwiać obserwację działań podczas zorganizowanych szkoleń 
kajakowych. 

 
§ 16 

1. Nadanie tytułu Obserwatora stażu należy do Zespołu ds. szkolenia. 
2. Kandydatów na potencjalnych Obserwatorów stażu może zgłosić sam zainteresowany. 
3. Działalność stażysty w każdym przedsięwzięciu, może być oceniana przez innego Obserwatora.  
4. Wskazane jest, aby Obserwator posiadał co najmniej kwalifikację Przewodnika/Instruktora SIMS. Przy 

braku, w środowisku kajakowym stażysty, osób o odpowiednich kwalifikacjach dopuszcza się 
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wystawienie oceny przez kierownika przedsięwzięcia kajakowego, np. Komandora spływu, właściciela 
wypożyczalni, organizatora imprezy rekreacyjnej itp. 

 
§ 17 

1. Ocena działań stażysty, poprzez wypełnienie protokołu obserwacji stażu oraz przesłania go do Zespołu 
ds. szkolenia, powinna być przeprowadzona bezpośrednio po obserwowanym przedsięwzięciu/imprezie.  

 
2. Protokół oceniający działalność stażysty musi zostać dostarczony do Zespołu w ciągu miesiąca od 

momentu zakończenia przedsięwzięcia. Protokoły dostarczone po tym terminie nie będą uwzględniane 
w procesie nadawania kwalifikacji Przewodnika/Instruktora.   

 

 
Rozdział V. 

Postanowienia końcowe 
 

§ 18 
W stosunku do osób, które posiadają oraz potrafią udokumentować odpowiednie doświadczenie 
kajakowe, decyzję o poziomie i rodzaju kompetencji podejmuje każdorazowo Zespół ds. Szkolenia 
bazując na bieżącej aktywności chętnego. 
 

§ 19 
Zasady wchodzą w życie z dniem przyjęcia ich przez Zarząd PZKaj. Okres przejściowy, w którym 
Zespół może odstąpić od niektórych wymagań regulaminu, ograniczających płynne wdrożenie 
wskazanych uregulowań, trwa do końca 2023 roku. 

 
§ 20 

Tracą moc obowiązującą zasady zawarte w: 
- Kwalifikacje i Zasady Szkolenia Instruktorów Turystyki i Rekreacji Kajakowej z dn. 14.05.2021 r. 
 


