Regulamin certyfikatów PSKK
Regulamin obowiązuje w roku 2013

I. Zasady ogólne
1. Certyfikat jest formą potwierdzenia posiadania umiejętności i wiedzy zdefiniowanych
przez Polski System Kwalifikacji Kajakowych (PSKK).
2. Certyfikat określonego stopnia PSKK potwierdza posiadane umiejętności i wiedzę
zdefiniowane dla tego stopnia oraz dla stopni niższych.
3. Certyfikat jest wystawiany na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu.
4. Wystawcą certyfikatu jest osoba weryfikująca umiejętności - egzaminator. Podpisując
się czytelnie na certyfikacie zaświadcza o opanowaniu przez jego posiadacza
określonych umiejętności.
5. Certyfikaty 5-go stopnia nie będą wystawiane przed rokiem 2014. Wcześniej zostanie
opracowany dotyczący ich regulamin.
6. Sytuacje sporne rozstrzygane są w ramach Forum Organizacji Kajakowych.

II. Certyfikat
1. Certyfikat musi zawierać następujące informacje:
○

dane kajakarza: imię, nazwisko, środowisko (klub / firma / grupa / miasto),

○

typ i numer stopnia PSKK (najwyższy zdany stopień),

○

rodzaje i poziom opanowanych łódek,

○

numer certyfikatu,

○

datę i miejsce pozytywnego zakończenia egzaminu,

○

dane egzaminatora: imię, nazwisko, środowisko, numer jego certyfikatu,

○

czytelny podpis egzaminatora.

2. Numer certyfikatu nadawany jest przez egzaminatora w następującym formacie:
a. PSKK-Tx-AAA/y/rrrr
b. gdzie T to typ kajakarstwa (N - nizinny, G - górski), x to numer stopnia PSKK,
AAA to identyfikator egzaminatora, y - kolejny numer porządkowy certyfikatu
wystawionego przez egzaminatora, rrrr - rok wystawienia certyfikatu.
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3. Certyfikat może zawierać dodatkowe informacje identyfikacyjne, które zostaną tam
wpisane za zgodą egzaminowanego.
4. Załącznikiem do regulaminu jest wzór certyfikatu. Egzaminator ma jednak prawo
używać innej formy graficznej, o ile zawierać ona będzie wszystkie konieczne
elementy.

III. Przechowywanie certyfikatu
1. Oryginał certyfikatu zostaje wręczony kajakarzowi po zdanym egzaminie. Powinien on
przechowywać go, aż do momentu uzyskania certyfikatu wyższego stopnia, który
zastępuje poprzedni certyfikat.
2. Każdy egzaminator ma obowiązek przechowywać listę wszystkich wystawionych przez
siebie certyfikatów i nadawać im kolejne numery porządkowe. Na jej podstawie
egzaminator zobowiązany jest udzielić odpowiedzi potwierdzającej lub negującej fakt
wystawienia certyfikatu.
3. Jeżeli kajakarz wyrazi taką wolę, certyfikat może być także przechowywany w
centralnym rejestrze. W takim przypadku egzaminator ma obowiązek przesłać
informację o wystawieniu certyfikatu, wraz z koniecznymi danymi, do centralnego
rejestru certyfikatów w ciągu miesiąca od daty wystawienia.
4. W celu jednoznacznej identyfikacji zarejestrowanych certyfikatów wymagane jest, aby
dane osobowe (patrz p. II.1) zawierały datę urodzenia.
5. Certyfikaty stopni 1-3 nie są upubliczniane bez wyraźnej prośby właściciela.
6. Podstawowe dane zawarte w certyfikatach 4 i 5 stopnia (imię, nazwisko, środowisko,
numer certyfikatu i rodzaje opanowanych łódek) są publikowane przez centralny rejestr
co najmniej raz do roku.
7. Centralny rejestr certyfikatów jest w 2013 roku prowadzony przez Jerzego Świtka.
Wszelką korespondencję należy kierować na adres: rejestrpskk@gmail.com.

IV. Egzaminator
1. Egzaminatorem może być każda osoba posiadająca certyfikat PSKK co najmniej 3
stopnia, która zwróci się do centralnego rejestru z prośbą o nadanie identyfikatora
egzaminatora.
2. Identyfikator egzaminatora jest ciągiem trzech liter zaproponowanych przez osobę
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wnioskującą o jego nadanie. Wnioskujący przedstawia trzy propozycje, z których
centralny rejestr wybiera pierwszą, która jest unikalna.
3. Egzaminator wystawiający certyfikaty 1 i 2 stopnia musi posiadać certyfikat PSKK 3
stopnia będący tego samego typu i obejmujący ten rodzaj łódki, na której odbywa się
egzamin. (np. przy egzaminie na 2 stopień K2, egzaminator musi posiadać co najmniej
3 stopień K2).
4. Egzaminator wystawiający certyfikat 3 stopnia musi posiadać certyfikat PSKK 4 stopnia
będący tego samego typu i obejmujący na 4 poziomie ten rodzaj łódki, na której
odbywa się egzamin.
5. Weryfikacja umiejętności na 4 stopień może być przeprowadzona na dwa sposoby:
●

przez dwóch egzaminatorów posiadających certyfikaty PSKK 4 stopnia będący
tego samego typu i obejmujące na 4 poziomie te rodzaje łódek, na których
odbywa się egzamin. Co najmniej jeden z egzaminatorów musi być z innego
środowiska niż kandydat.

●

przez jednego egzaminatora posiadającego certyfikat PSKK 5 stopnia będący
tego samego typu i obejmujący na 4 poziomie te rodzaje łódek, na których
odbywa się egzamin.

6. Weryfikacja umiejętności na 5 stopień musi być przeprowadzona przez dwie osoby
posiadające certyfikat PSKK 5 stopnia będący tego samego typu i obejmujący na 4
poziomie te rodzaje łódek, na których odbywa się egzamin. Co najmniej jeden z
egzaminatorów musi być z innego środowiska niż kandydat.

V. Egzamin
1. Za przebieg i bezpieczeństwo egzaminu odpowiada egzaminator.
2. Kandydat przystępując do egzaminu na określony stopień PSKK powinien posiadać
weryfikowane umiejętności i wiedzę zdefiniowaną dla tego stopnia oraz wszystkie dla
stopni niższych.
3. Przedstawienie przez kandydata posiadanego certyfikatu PSKK daje egzaminatorowi
prawo do częściowego lub pełnego zwolnienia go z demonstrowania wcześniej
zweryfikowanych umiejętności.
4. Egzamin nie musi odbywać się w jednym miejscu i czasie.
5. Każda wymagana umiejętność musi być zademonstrowana w sposób solidny i
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powtarzalny.
6. Dopuszczalne jest łączenie egzaminów na kilka stopni. W takim wypadku egzamin
powinien obejmować wszystkie niezweryfikowane i niepotwierdzone certyfikatem
umiejętności.
●

W przypadku doświadczonych kajakarzy zalecane jest łączenie egzaminów na
stopnie 1, 2 i 3.

●

Ze względów organizacyjnych nie jest zalecane łączenie egzaminów na stopnie 4
i 5 z egzaminami na stopnie niższe.

7. Egzamin musi być wyraźnie oddzielony od procesu szkolenia:
●

Egzamin na stopnie 1, 2, 3 może odbywać się tego samego dnia co szkolenie, ale
musi być wyraźnie oddzielony organizacyjnie.

●

Egzamin na stopień 4 musi być wydzieloną imprezą egzaminacyjną, która
odbywa się innego dnia niż związane z nim szkolenie.

●

Egzamin na stopień 5 musi być ogólnopolską imprezą egzaminacyjną ogłoszoną
publicznie przynajmniej miesiąc wcześniej (na listach dyskusyjnych FOK, PSKK,
pl.rec.kajaki).

7. Miejsce i warunki egzaminu zawarte są w opisach poszczególnych stopni PSKK.
8. W

wyjątkowych sytuacjach egzaminator

może zwolnić kandydata z pewnych,

pojedynczych umiejętności. Jednak fakt ten, wraz z uzasadnieniem, musi zostać
opisany na certyfikacie (np. dzieci, seniorzy, osoby niepełnosprawne).
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