Zasady weryfikacji i certyfikatów wg PSKK
na rok 2018
Zasady weryfikacji i certyfikacji umiejętności kajakowych według PSKK uległy zmianom w
sezonie 2018. Celem ich wprowadzenia było wyrównanie poziomu weryfikacji bez
względu na miejsce, w którym ona ma miejsce oraz osobę prowadzącą weryfikację
(weryfikatora). Opisane zostały szczegółowo wymagania jakie stawia PSKK osobom
zainteresowanym pracą weryfikatorów. Dodatkowo, propozycja dotyczy wprowadzenia na
stopniach 4 i 5 obowiązkowych szkoleń podnoszących poziom kompetencji.
Powstały w ubiegłym roku Zespół Weryfikacyjny odpowiedzialny był za wprowadzenie
klarownej ścieżki rozwoju weryfikatorów jak również zakresu kompetencji posiadanych
przez osoby ze stopniem 4 i 5.
W roku 2018 obowiązują nastepujące stopnie PSKK: “Kajakowy start” (0), 1, 2, 3, 4 oraz
4-Przewodnik.
Autorzy dokumentu: Marcin Chodorowski (lider), Piotr Sikora, Piotr Gudan, Sebastian
Tymecki, Bartosz Sawicki.
Niniejsze zasady zostały zatwierdzone 28 lutego 2018 roku, korekta 5 marca 2018r.

I.

Zasady ogólne weryfikacji wg PSKK
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 0 do 3.
4. Przedstawienie posiadanego certyfikatu daje weryfikującym prawo do zwolnienia
kajakarza z demonstrowania wcześniej zweryfikowanych umiejętności.

II. Zasady wystawiania certyfikatów rejestrowanych wg PSKK
1. Rolą certyfikatu rejestrowanego jest formalne, wiarygodne i trwałe potwierdzenie, że
kajakarz przeszedł weryfikację na określonym stopniu PSKK.

2. Wystawcą certyfikatu rejestrowanego może być jedynie kajakarz spełniający warunki
określone w częściach III i IV, który został zarejestrowany w centralnym rejestrze i
otrzymał kod weryfikatora.
3. Wystawienie certyfikatu rejestrowanego dozwolone jest tylko za zgodą zweryfikowanego
kajakarza.
4. Wystawca certyfikatu rejestrowanego ma obowiązek przechowywać listę wszystkich
wystawionych przez siebie certyfikatów i nadawać im kolejne numery porządkowe.
5. Wystawca nadaje certyfikatowi numer w następującym formacie:
PSKK-S-AAA/y-rrrr
○ gdzie S to kod stopnia (np. KS - "Kajakowy start", 2K - kajaki drugi stopień, M4 czwarty stopień morski, itp.),
○ x to numer stopnia PSKK, AAA to kod weryfikatora,
○ y - kolejny numer porządkowy certyfikatu u weryfikatora AAA,
○ rrrr - rok wystawienia certyfikatu.
6. Załącznikiem do zasad jest szablon certyfikatu rejestrowanego. Może być on dowolnie
zmieniony, jednak musi zawierać następujące informacje:
○ nadany numer certyfikatu;
○ dane kajakarza: imię, nazwisko, środowisko (klub / firma / grupa / miasto),
○ typ i numer weryfikowanego stopnia PSKK;
○ rodzaje i poziom opanowanych łódek;
○ uwagi o ewentualnych odstępstwach od wymagań PSKK (np. spowodowanych
załamaniem pogody, zmianą charakteru akwenu na którym zaplanowana była
weryfikacja);
○ datę i miejsce zakończenia weryfikacji;
○ dane weryfikującego: imię, nazwisko, środowisko, numer certyfikatu;
○ czytelny podpis weryfikującego.
7. Wystawca certyfikatu rejestrowanego ma obowiązek zgłosić go do centralnego rejestru w
ciągu miesiąca od daty wystawienia.
8. Szablon certyfikatu rejestrowanego zamieszczony jest w osobnym pliku PDF na
www.pskk.org.pl.

III. Weryfikatorzy stopni od 0 do 3
1. Weryfikator na stopnie od 0 do 2 musi spełnić następujące warunki:
○ Zdobyć przynajmniej 3 stopień w tej samej dyscyplinie (N,G,M,C).
○ Zaznajomić się zbiorem dobrych praktyk PSKK opisanych w skrypcie
„Jak weryfikować 0-2”.
○ Zarejestrować się jako weryfikator, aby otrzymać indywidualny kod weryfikatora
(dane kontaktowe weryfikatora są dostępne na stronie internetowej PSKK).
2. Weryfikator na stopień 3 musi spełnić następujące warunki:
○ Zdobyć przynajmniej 4 stopień w tej samej dyscyplinie (N,G,M,C).
○ Zaznajomić się z dokumentem PSKK „Zbiór dobrych praktyk - Jak weryfikować
stopnie 0-1-2-3”.
○ Wziąć udział w szkoleniu, które będzie składało się z dwóch modułów.

■

○

Moduł I: „Jak poprawnie weryfikować wg PSKK - teoria” czterogodzinne warsztaty (dopuszczamy telekonferencję).
■ Moduł II: „Jak weryfikować umiejętności techniczne wg PSKK – praktyka
na wodzie” - trzygodzinne warsztaty na dostosowanym do specjalności
akwenie, uwzględniające specyfikę pionu (N,G,M,C) oraz stopień.
Zarejestrować się jako weryfikator, aby otrzymać indywidualny kod weryfikatora
(dane kontaktowe weryfikatora są dostępne na stronie internetowej PSKK).

IV. Weryfikatorzy stopni 4 i 5
1. Weryfikator na stopień 4 musi spełnić następujące warunki:
○ Zdobyć przynajmniej 4 stopień w tej samej dyscyplinie (N,G,M,C).
○ Zaliczyć kurs (moduł) ratownictwa w zależności od rodzaju kajakarstwa: nizinne,
górskie, morskie, kanadyjkowe.
○ Zaliczyć kurs (moduł) „pracy z zespołem” (umiejętność prowadzenia grupy).
○ Zaznajomić się z dokumentem PSKK „Zbiór dobrych praktyk - Jak weryfikować
stopnie 0-1-2-3”.
○ Wziąć udział w jednodniowym szkoleniu, które będzie składało się z dwóch
modułów.
■ Moduł I: „Jak poprawnie weryfikować wg PSKK - teoria” - czterogodzinne
warsztaty (dopuszczamy telekonferencję).
■ Moduł II: „Jak weryfikować umiejętności techniczne wg PSKK – praktyka
na wodzie” - trzygodzinne warsztaty na dostosowanym do specjalności
akwenie, uwzględniające specyfikę pionu (N,G,M,C) oraz stopień.
○ Brać udział jako obserwator w przynajmniej jednej weryfikacji.
○ 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 weryfikatora są dostępne na stronie internetowej PSKK).
2. Weryfikator na stopień 5 musi spełnić następujące warunki:
○ Zdobyć 5 stopień w tej samej dyscyplinie (N,G,M,C).
○ Zaliczyć kurs (moduł) ratownictwa w zależności od rodzaju kajakarstwa: nizinne,
górskie, morskie, kanadyjkowe.
○ Zaliczyć kurs (moduł) „pracy z zespołem” (umiejętność prowadzenia grupy).
○ Zaznajomić się z dokumentem PSKK „Zbiór dobrych praktyk - Jak weryfikować
stopnie 0-1-2-3”.
○ Wziąć udział w jednodniowym szkoleniu, które będzie składało się z dwóch
modułów.
■ Moduł I: „Jak poprawnie weryfikować wg PSKK - teoria” - czterogodzinne
warsztaty (dopuszczamy telekonferencję).

■

○
○

○
○

Moduł II: „Jak weryfikować umiejętności techniczne wg PSKK – praktyka
na wodzie” - trzygodzinne warsztaty na dostosowanym do specjalności
akwenie, uwzględniające specyfikę pionu (N,G,M,C) oraz stopień.
Brać udział jako obserwator w przynajmniej jednej weryfikacji.
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 weryfikatora są dostępne na stronie internetowej PSKK).

3. Ważność uprawnień Weryfikatora na stopień 4 i 5.
Nie ma licencji dożywotnich - brak jakiejkolwiek przeprowadzonej weryfikacji przez
Weryfikatora (poziom 1 w górę) lub uczestnictwa w panelu szkoleniowym w ciągu 3
lat powoduje utratę ważności bycia weryfikatorem. Brak uczestnictwa w panelu
szkolenia z ratownictwa i odnowienia kursu pierwszej pomocy w ciągu 3 lat przez
weryfikatora wygasza jego uprawnienia.
V. Standardy jakości weryfikacji na stopniach 4 i 5
1. Organizacja weryfikacji:
● Duży nacisk powinien być położony nie tylko na umiejętności techniczne, ale
również umiejętności pracy z zespołem i tzw. “czucie wody”.
● Weryfikacja następuje w trakcie 2 dniowego spływu. I tak:
• Weryfikacje na 4 i 5 stopień przeprowadza 2 weryfikatorów (mogą być z tego
samego klubu – w pierwszym okresie przemawiają za tym względy
organizacyjne).
• Podczas dwudniowej weryfikacji może być maksymalnie 8 weryfikowanych
(do 4 zaliczających na weryfikatora). Oznacza to, że jeden weryfikator pływa
z połową grupy zaliczających, a drugi weryfikator z pozostałą częścią. W
drugim dniu następuje zmiana podgrup tak, aby każdy z weryfikatorów miał
okazję ocenić kompetencje wszystkich zaliczających 4 lub 5 stopień.
• W przypadku gdy zaliczających będzie mniej niż pięć osób egzamin również
trwa 2 dni, ale prowadzony jest przez każdego z weryfikatorów po jednym
dniu.
▪ W każdej sytuacji przed podjęciem decyzji weryfikatorzy muszą uzgodnić
wspólną ocenę osoby, która była egzaminowana.
▪ Jest dozwolone zapraszanie ‘statystów’ na wodzie. Wielkość grupy do
sprawdzenia umiejętności prowadzenia grupy to nie mniej niż 4 osady i nie
więcej niż 6 osad.
VI. Wymagania na Przewodnika
1. Umiejętności wymagane od kandydata na Przewodnika zostaną przedstawione w
oddzielnym pionie PSKK.
2. Podstawowym oczekiwaniem jest aby Przewodnik był zweryfikowany na stopniu 4 lub
5.

3. Dodatkowo kandydat na Przewodnika musi:
● Zaliczyć kurs (moduł) ratownictwa w zależności od rodzaju kajakarstwa: nizinne,
górskie, morskie, kanadyjkowe.
● Zaliczyć kurs (moduł) „pracy z zespołem” (umiejętność prowadzenie grupy.
4. Przewodnik musi utrzymywać sprawność, regularnie ćwiczyć swoje kwalifikacje.
● Co dwa lata uczestniczyć w szkoleniu z pierwszej pomocy.
VII. Zasady pracy centralnego rejestru certyfikatów wg PSKK
1. Rejestrowanie certyfikatów odbywa się poprzez wysłanie ich na adres
rejestrpskk@gmail.com, lub wypełnienie formularza na stronie
www.pskk.org.pl.
2. Certyfikaty stopni 1-2 nie są upubliczniane.
3. Podstawowe dane o certyfikatach 3, 4 i 5 stopnia (imię, nazwisko, środowisko, numer
certyfikatu i rodzaje opanowanych łódek) są publikowane przez centralny rejestr co
najmniej raz do roku na stronie www.pskk.org.pl.
4. Centralny rejestr nada unikalny kod weryfikatora każdemu chętnemu kajakarzowi, który
zostanie weryfikatorem posiada zarejestrowany certyfikat co najmniej 3 stopnia PSKK i
spełnia warunki określone w częściach III i IV . W celu jego otrzymania kajakarz przesyła
na adres rejestrpskk@gmail.com trzy propozycje trzyliterowego kodu. W odpowiedzi
rejestr zatwierdzi kod wybierając pierwszą unikalną propozycję.
VIII. Okres przejściowy
1. W okresie przejściowym osoby, które ukończyły szkolenia kajakowe w innych systemach
(BC, EPP, ACA lub inne) mogą zgłosić się do zespołu weryfikacyjnego w celu ustalenia
im programu „szybkiej ścieżki” w uzyskaniu odpowiedniego stopnia PSKK.
2. 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.
3. Zespół weryfikacyjny po zapoznaniu się z dokumentami ustali program „szybkiej ścieżki”
dla danego aplikującego.
4. Okres przejściowy dla weryfikatorów, którzy zdobyli stopień 4 do końca 2017 roku, a nie
zaliczyli jeszcze kursów "Ratownictwo" i "Praca w zespole" obowiązuje przez dwa lata.
Oznacza to, że do końca 2019 roku taki weryfikator może prowadzić weryfikacje do
czwartego stopnia.

