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SYSTEM SZKOLENIA INSTRUKTORÓW PZŻ 
 
 

§ 1 
STOPNIE INSTRUKTORSKIE PZŻ 

 
1. Polski Związek Żeglarski ustanawia niżej wymienione stopnie instruktorskie: 

a) Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ, 
b) Instruktor Żeglarstwa PZŻ, 
c) Instruktor Żeglarstwa Deskowego PZŻ, 
d) Instruktor Żeglarstwa Lodowego PZŻ. 
Ponadto ustanowiony zostaje tytuł Instruktora Wykładowcy PZŻ.  

2. Stopnie instruktorskie PZŻ są nadawane osobom, które ukończyły szkolenie i zdały 
egzamin końcowy na dany stopień instruktorski.  

3. Stopnie instruktorskie nadaje Zarząd PZŻ na wniosek Komisji Szkolenia PZŻ.  
4. Tytuł Instruktora Wykładowcy PZŻ nadaje Zarząd PZŻ na wniosek Komisji Szkolenia PZŻ 

osobom, które spełniły warunki wymienione w §5 niniejszego Systemu.  
 
 

§ 2 
ZASADY ORGANIZACJI, SZKOLENIA I EGZAMINÓW 

NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE PZŻ 
 

1. Do organizacji i prowadzenia szkolenia na stopnie instruktorskie uprawnione są: 
a) Komisja Szkolenia PZŻ, 
b) upoważnione przez PZŻ okręgowe związki żeglarskie, 
c) inne upoważnione przez Komisję Szkolenia PZŻ szkoły/ośrodki szkolenia 

żeglarskiego posiadające Licencję Szkoleniową PZŻ.  
2. Organizacja i prowadzenie szkolenia instruktorskiego odbywa się na zasadach 

określonych w Systemie szkolenia instruktorów PZŻ.  
3. Szkolenie na stopnie instruktorskie PZŻ może być realizowane w formie: 

a)  zgrupowań szkoleniowo-egzaminacyjnych w ośrodkach żeglarskich o czasie trwania 
odpowiadającym liczbie godzin wymaganej programem szkolenia, 

b) kursu weekendowego o czasie trwania odpowiadającym liczbie godzin wymaganej 
programem szkolenia, 

c) innej, pod warunkiem uzyskania akceptacji Komisji Szkolenia PZŻ.  
4. Organizator ma obowiązek zgłoszenia kursu do Komisji Szkolenia PZŻ, na 21 dni przed 

planowanym terminem jego rozpoczęcia. O zatwierdzeniu kursu Komisja Szkolenia PZŻ 
powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni przed jego rozpoczęciem, podając numer 
ewidencyjny kursu, którym należy oznaczyć właściwe dokumenty. W przypadku 
niezatwierdzenia kursu Komisja Szkolenia PZŻ powiadamia wnioskodawcę na piśmie o 
przyczynach odmowy. Od decyzji tej można odwołać się w ciągu 7 dni do Zarządu PZŻ. 
Rozpoczęcie kursu uwarunkowane jest zatwierdzeniem szkolenia przez Komisję 
Szkolenia PZŻ, lub w przypadku odwołania – przez Zarząd PZŻ. Decyzja Zarządu PZŻ 
jest ostateczna.  

5. Zajęcia na kursie prowadzą osoby (kadra kursu) posiadające odpowiedni stopień 
instruktorski PZŻ i mające doświadczenie w szkoleniu.  

6. Zajęcia z psychologii, pedagogiki i ratownictwa medycznego mogą prowadzić osoby z 
przygotowaniem zawodowym w tych dyscyplinach bez konieczności spełnienia warunków 
określonych w ust. 5.  
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7. Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ) na kursie na stopień Młodszego 
Instruktora Żeglarstwa PZŻ (MIŻ PZŻ) może być Instruktor Żeglarstwa PZŻ, a na kursie 
na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ (IŻ PZŻ) - Instruktor Wykładowca PZŻ (IW PZŻ).  

8. Ze względu na różne wymagania programowe i inne cele szkolenia nie wolno łączyć 
kursów na stopnie Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ i Instruktora Żeglarstwa PZŻ.  

9. Organizator szkolenia instruktorskiego jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich 
warunków do realizacji treści programowych szkolenia: sali wykładowej, środków 
dydaktycznych, przystani, sprzętu żeglarskiego itp.  

10. Organizator ma obowiązek ubezpieczenia uczestników kursu od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (NNW). Kadra kursu powinna dodatkowo posiadać 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).  

11. Dokumentację szkoleniową przechowuje organizator kursu, a dokumentację 
egzaminacyjną przechowuje Biuro PZŻ. 

12. Programy szkolenia na stopnie Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ, Instruktora 
Żeglarstwa PZŻ, Instruktora Żeglarstwa Deskowego PZŻ, Instruktora Żeglarstwa 
Lodowego PZŻ określają załączniki nr 1-4 do niniejszego Systemu. Wytyczne dotyczące 
przeprowadzania egzaminów na stopnie instruktorskie PZŻ określa załącznik nr 5 do 
niniejszego Systemu. Wzory stosowanych druków nr 1-14 określa załącznik nr 6 do 
niniejszego Sytemu. 

 
 

§ 3 
WARUNKI DOPUSZCZENIA DO SZKOLENIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE PZŻ 

 
1. Do szkolenia na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być 

dopuszczona osoba, która: 
a) ukończyła 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu), 
b) posiada co najmniej średnie wykształcenie, 
c) posiada stopień żeglarza jachtowego od minimum 1 roku lub wyższy stopień 

żeglarski, 
d) zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający do szkolenia, 
e) posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem, albo 

oświadczeniem własnym.  
2. Do szkolenia na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być dopuszczona osoba, 

która: 
a) posiada stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ, 
b) posiada stopień co najmniej jachtowego sternika morskiego, 
c) posiada stopień co najmniej sternika motorowodnego, 
d) posiada udokumentowany staż instruktorski, w postaci co najmniej trzech 

pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie 
(w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum 12 kolejnych dni), 
wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do 
stażu zalicza się opinie ze szkoleń zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi 
w danych latach przepisami).  

3. Do szkolenia na stopień Instruktora Żeglarstwa Deskowego PZŻ może być 
dopuszczona osoba, która: 
a) ukończyła 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu), 
b) posiada co najmniej średnie wykształcenie, 
c) zdała sprawdzian kwalifikacyjny z umiejętności prowadzenia deski z żaglem, 
d) posiada stan zdrowia, poświadczony zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym 

brak przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa deskowego, 
e) posiada udokumentowany staż odbyty w pełnym cyklu szkoleniowym prowadzonym 

przez Instruktora Żeglarstwa Deskowego PZŻ - minimum 7 dni, 
f) posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem, albo 

oświadczeniem własnym.  
4. Do szkolenia na stopień Instruktora Żeglarstwa Lodowego PZŻ może być dopuszczona 

osoba, która: 



 

System szkolenia instruktorów PZŻ /Uchwała Zarządu PZŻ z dn. 07.12.2009 r./ 
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 93/Z/XXXVII Zarządu PZŻ z dn. 11.03.2014 r. 
i zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 290/Z/XXXVII Zarządu PZŻ z dn. 16.12.2015 r. 

3 

a) ukończyła 18 lat (najpóźniej w dniu egzaminu), 
b) posiada co najmniej średnie wykształcenie, 
c) posiada stopień sternika lodowego, 
d) zdała sprawdzian kwalifikacyjny z umiejętności prowadzenia ślizgu lodowego z 

żaglem, 
e) posiada udokumentowany staż odbyty w pełnym cyklu szkoleniowym prowadzonym 

przez Instruktora Żeglarstwa Lodowego PZŻ - minimum 7 dni, 
f) posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem, albo 

oświadczeniem własnym.  
 
 

§ 4 
UPRAWNIENIA OSÓB POSIADAJĄCYCH STOPNIE INSTRUKTORSKIE PZŻ 

 
1. Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ jest uprawniony do: 

a) prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych w ramach szkolenia na stopnie 
żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ, 

b) pełnienia funkcji Członka KE na stopnie żeglarskie w zależności od posiadanego 
stopnia oraz Sekretarza KE na dowolny stopień,  

2. Instruktor Żeglarstwa PZŻ jest uprawniony do: 
a) organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego i teoretycznego na stopnie 

żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, 
b) pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopnie żeglarskie do 

posiadanego stopnia włącznie, 
c) potwierdzania odbycia szkolenia na stopień żeglarski oraz wystawiania opinii 

osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie, 
d) pełnienia funkcji Przewodniczącego, Członka lub Sekretarza KE na stopnie 

żeglarskie w zależności od posiadanego stopnia żeglarskiego, 
e) pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopień MIŻ PZŻ i funkcji 

instruktora na kursach na stopień IŻ PZŻ, 
f) pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopnie MIŻ PZŻ i IŻ PZŻ, oraz 

pełnienia funkcji Przewodniczącego KE na stopień MIŻ PZŻ.  
3. Instruktor Żeglarstwa Deskowego PZŻ jest uprawniony do: 

a) organizowania i prowadzenia szkolenia w zakresie żeglarstwa deskowego, 
b) pełnienia funkcji Przewodniczącego, Członka lub Sekretarza KE na stopień 

Instruktora Żeglarstwa Deskowego PZŻ.  
4. Instruktor Żeglarstwa Lodowego PZŻ jest uprawniony do: 

a) organizowania i prowadzenia szkolenia w zakresie żeglarstwa lodowego, 
b) pełnienia funkcji Przewodniczącego, Członka lub Sekretarza KE na stopień sternika 

lodowego i Instruktora Żeglarstwa Lodowego PZŻ.  
 
 

§ 5 
ZASADY NADAWANIA TYTUŁU INSTRUKTORA WYKŁADOWCY PZŻ 

 
1. Ubiegać się o nadanie tytułu Instruktora Wykładowcy PZŻ może osoba, która spełnia 

następujące warunki: 
a) posiada stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ, 
b) posiada stopień żeglarski wyższy niż stopień sternika jachtowego, 
c) posiada staż co najmniej pięciokrotnego uczestnictwa jako kadra w kursach 

instruktorskich oraz co najmniej trzykrotnego udziału w egzaminach na stopnie 
instruktorskie, 

d) posiada staż co najmniej trzykrotnego pełnienia funkcji KWŻ w szkoleniu 
żeglarskim, w tym co najmniej jeden raz na kursie na MIŻ PZŻ, 

e) posiada opinię z działalności szkoleniowej z Okręgowego Związku Żeglarskiego lub 
Komisji Szkolenia PZŻ.  
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2. Tytuł jest ważny przez 5 lat i może być przedłużony na kolejne 5 lat pod warunkiem 
prowadzenia czynnej działalności instruktorskiej. Ważność tytułu przedłuża Zarząd PZŻ 
na wniosek Komisji Szkolenia PZŻ. 

3. Instruktor Wykładowca PZŻ posiada uprawnienia Instruktora Żeglarstwa PZŻ oraz 
dodatkowo może pełnić funkcję: 
a) KWŻ na kursie na stopień IŻ PZŻ, 
b) przewodniczącego KE na stopień IŻ PZŻ.  

 
 

§ 6 
OBOWIĄZKI INSTRUKTORÓW PZŻ 

 
Obowiązkiem instruktora jest: 

1) prowadzenie szkolenia zgodne z systemami szkolenia PZŻ i wymogami 
bezpieczeństwa, 

2) postępowanie zgodne z wymaganiami etyki i etykiety żeglarskiej oraz podejmowanie 
działań wychowawczych wobec żeglarzy i kandydatów na żeglarzy, 

3) wykonywanie swoich zadań, zgodne z aktualnymi przepisami państwowymi i 
związkowymi, 

4) stosowanie zasad dobrej praktyki żeglarskiej.  
 
 

§ 7 
UPRAWNIENIA I PATENTY 

 
Uprawnienia i patenty osób posiadających stopnie instruktorskie PZŻ nadane przed wejściem 
w życie niniejszego Systemu zachowują swoją ważność. 
 
 

§ 8 
Niniejszy System wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZŻ tj. 01.01.2010 r. 
/Uchwała Zarządu PZŻ z dn. 07.12.2009 r./ ze zmianami wprowadzonymi dnia 11.03.2014 r. 
/Uchwała nr 93/Z/XXXVII Zarządu PZŻ z dn. 11.03.2014 r./. i zmianami wprowadzonymi dnia 
16.12.2015 r. /Uchwała nr 290/Z/XXXVII Zarządu PZŻ z dn. 16.12.2015 r./. 
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Załącznik nr 1 
do Systemu szkolenia instruktorów PZŻ 

 
 

PROGRAM SZKOLENIA  
NA STOPIEŃ MŁODSZEGO INSTRUKTORA ŻEGLARSTWA PZŻ 

(ok. 90 h) 
 
 

PROGRAM RAMOWY 
 
 
CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. 
Wybrane pojęcia z psychologii, pedagogiki, dydaktyki i 
metodyki. 

wykład 8 godz. 

2. Organizacja i prowadzenia zajęć rekreacyjnych. 
wykład 2 godz. 

ćwiczenia 2 godz. 

3. Przepisy państwowe i związkowe PZŻ wykład 2 godz. 

 
 
CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA 

1. Zagadnienia ogólnożeglarskie. wykład, seminarium 2 godz. 

2. Metodyka prowadzenia zajęć teoretycznych. 
ćwiczenia praktyczne 

0,5 godz. x liczba uczestników 

3. Teoria żeglowania. wykład i seminarium 4 godz. 

4. Manewrowanie jachtem żaglowym. wykład i seminarium 3 godz. 

5. 
Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem 
żaglowym. 

ćwiczenia praktyczne 18 godz. 

6. Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach żaglowych. 
wykład 4 godz. 

ćwiczenia praktyczne 35 godz. 

7. Bezpieczeństwo szkolenia żeglarskiego. wykład, seminarium 3 godz. 

8. Organizacja i zasady prowadzenia egzaminu żeglarskiego wykład 2 godz. 

 
 
UWAGA:  
 
Szkolenie na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być realizowane w formach 
przewidzianych w Systemie szkolenie instruktorów PZŻ. 
 
W programie podana jest minimalna liczba godzin lekcyjnych (45 minut) do realizacji podczas 
szkolenia. W zależności od potrzeb liczbę tę można zwiększyć. 
 
Szkolenie praktyczne powinno być prowadzone na jachtach typu slup o długości powyżej 5,5 m 
oraz na jachtach dwumasztowych w czasie nie dłuższym niż 1/3 całego czasu szkolenia. 
 
 
RAZEM:  zajęcia teoretyczne:  28 godz. 

ćwiczenia praktyczne:  55 godz. + 0,5 godz. x liczba uczestników 
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PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 
 
CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.  Wybrane pojęcia z psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki: 

1) sytuacja edukacja - warunki sprzyjające uczeniu się: 
a)  co to znaczy uczyć się, nauczać innych, 
b) uświadomienie odpowiedzialności za własną naukę, 
c) różnica w nauczaniu dzieci - dorośli, 
d)  warunki efektywnego uczenia: bezpieczeństwo, poczucie celowości (sensu), 

aktywności, wspólnota celu i współpraca, wyzwania i sukcesy (motywacja) - 
hierarchia potrzeb człowieka, 

e)  wskazówki dla instruktora dotyczące sytuacji edukacyjnej: pracuj na pozytywach, 
pokazuj jak wiele już wiedzą, bazuj na doświadczeniu życiowym, zachowaj 
zgodność między tym co czego nauczasz a swoją postawą i zachowaniem, 
indywidualizacja procesów nauczania. 

2)  model skutecznego nabywania kompetencji: doświadczenie, analiza, teoria, praktyka 
(cykl Kolba), 

3)  psychologiczne aspekty uczenia się: 
a)  odruchy warunkowe i bezwarunkowe, kształtowanie nawyków, 
b)  procesy poznawcze, a w szczególności: jak odbieramy świat - wrażenia 

wewnętrzne i zewnętrzne (wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne), rola wyobrażeń, 
myślenia i mowy, 

4) proces zapamiętywania - jak działa pamięć, zasady efektywnego zapamiętywania, 
wskazówki dla instruktora dotyczące prowadzenia zajęć, 

5) uwaga i angażowanie grupy - co to jest, krzywa uwagi, jak utrzymywać wysoki poziom 
uwagi – wskazówki dla instruktora, 

6)  emocje w procesie edukacji i podejmowania decyzji: 
a)  podstawowe emocje proste (złość, smutek, radość, strach) oraz ich pochodne 

stany emocjonalne, siła i trwanie w czasie emocji, 
b)  wpływ emocji na uczenie się - emocje instruktorów i uczniów, 

7)  cel jako wyznacznik wszelkich działań instruktora: 
a)  trójkąt kompetencji: wiedza, umiejętności, postawa, 
b)  cel a efekt szkoleniowy, 

8)  metody kształtowania postaw (w tym pedagogika): 
a)  jak kształtować postawę żeglarską, 
b) funkcjonowanie grupy (rozwój grupy, rola jednostki, wywieranie wpływu i władza w 

grupie, konflikty grupowe), 
c)  autorytet instruktora, jaki powinien być instruktor, 
d)  metody i formy oddziaływań instruktorskich (wychowawczych i kształtujących 

postawy) – bezpośrednie i pośrednie w tym m.in. modelowanie, zasady 
nagradzania i karania, 

e)  samorozwój instruktora. 
9)  metody nauczania pojęć i zasad: 

a)  nauczanie pojęć, 
b)  nauczanie zasad, 
c)  formy ze względu na poziom aktywności uczestników i efektywność formy (plusy i 

minusy metody, błędy, których należy unikać), zmienność form w trakcie zajęć: 
wykład i prezentacja - struktura, dyskusja, seminarium, praca w małych grupach, 
eksperymenty, gry i ćwiczenia, praca własna uczestników, 

d)  narzędzia wspomagające przekaz - zasady pisania na tablicy, rzutnik, filmy, 
książki, tablice, programy multimedialne itp. 

e)  kontrola i ocena wyników wiedzy. 
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10)  metody nauczania umiejętności i rozwiązywania zagadnień - dobór metod: 
modelowanie, pokaz instruktorski - metoda analityczna, syntetyczna, mieszana, 
ćwiczenie w myśli, nauczanie algorytmiczne, nauczanie problemowe, metoda prób i 
błędów, stopień opanowania czynności, 

11) dobór ćwiczeń: przygotowawczych (wprowadzających), zasadniczych, doskonalących, 
korygujących, 

12) ocena efektów szkolenia praktycznego i egzaminowania: 
a)  informacja o wynikach nauczania i egzaminowania - zasady udzielania informacji 

zwrotnej, 
b)  omawianie i korygowanie błędów - wybór czasu i rodzaju błędów, cel wskazania, 

funkcja motywująca. 
13) wyzwania w pracy instruktora. 

 
2.  Organizacja i prowadzenie zajęć rekreacyjnych: 

a)  podstawy rekreacji ruchowej, formy, środki i metody rekreacji ruchowej, żeglarstwo 
jako jedna z form rekreacji, 

b)  prowadzenie różnych form zajęć rekreacyjnych: gry i zabawy terenowe, ćwiczenia 
podtrzymujące ogólną sprawność fizyczną, zasady prowadzenia rozgrzewki, 

c)  organizacja i zabezpieczenie kąpieli na wodach otwartych. 
 
3.  Przepisy państwowe i związkowe PZŻ: 

a)  odpowiedzialność prawna instruktora, 
b)  ubezpieczenia w szkoleniu żeglarskim, 
c)  postępowanie po wypadku (dokumentacja, ubezpieczenia, odszkodowania). 

 
 
CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA 
 
1.  Zagadnienia ogólnożeglarskie: 

a) zarys historii żeglarstwa światowego i polskiego, 
b)  organizacja żeglarstwa w Polsce, 
c)  etyka i etykieta żeglarska. 

 
2.  Metodyka prowadzenia zajęć teoretycznych: 

- wykłady prowadzone przez uczestników szkolenia. 
 
3.  Teoria żeglowania: 

a)  opis ruchu jachtu, powstawanie sił - aerodynamicznej i hydrodynamicznej, 
b)  dobór kąta natarcia wiatru na płaszczyznę żagli, współdziałanie żagli, 
c) sprawność ożaglowania i sprawność hydrodynamiczna, 
d)  stateczność kierunkowa, nawietrzność i zawietrzność (w żegludze pod pełnym 

ożaglowaniem, zarefowanym, na samym foku, na samym grocie), 
e)  stateczność poprzeczna, wykres momentu prostującego i co z niego wynika, 
f) żegluga w trudnych warunkach, bezpieczeństwo żeglugi, a teoria żeglowania. 

 
4.  Manewrowanie jachtem żaglowym: 

a)  klasyfikacja i zasady wykonywania manewrów jachtem żaglowym, 
b)  planowanie manewru, pole manewru, wybór wariantu manewru i jego budowa, 
c)  znaczenie, prawidłowe wydawanie i wykonywanie komend żeglarskich, 
d)  prawidłowa technika prowadzenia jachtu, 
e)  manewrowanie jachtem w trudnych warunkach pogodowych, 
f)  zasady bezpieczeństwa w czasie manewrowania jachtem żaglowym. 

 
5.   Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym. 
 
6.  Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach: 
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a)  zasady bezpieczeństwa w trakcie pływania na jachcie żaglowym: poruszania się na 
jachcie, obsługi stanowisk manewrowych, sposobu użycia środków ratunkowych i 
asekuracyjnych, 

b)  zasady przygotowania jachtu do żeglugi, 
c)  systematyka czynności i manewrów żeglarskich, 
d)  sposoby nauczania wszystkich czynności i manewrów żeglarskich, 
e)  wzorce jednostek lekcyjnych przy nauczaniu nowych umiejętności, kształtowaniu 

nawyków i nauczaniu zadaniowym (problemowym), 
f)  ocena poprawności wykonania czynności manewrowych, wychwytywanie i 

korygowanie błędów, 
g) dobór ćwiczeń przygotowawczych i oswajających, zasadniczych, korekcyjnych, 

doskonalących, 
h) klasyfikacja metodyczna zajęć praktycznych, sposoby prowadzenia ćwiczeń 

szkoleniowych, przykładowe zestawy ćwiczeń metodycznych dla poszczególnych 
tematów zajęć praktycznych, wskazówki dotyczące naturalnych i sztucznych pomocy 
szkoleniowych, przygotowanie akwenu szkoleniowego, 

i)  wybór akwenu szkoleniowego w zależności od warunków meteorologicznych, 
j) manewrowanie jachtem żaglowym na silniku pomocniczym. 

 
7.  Bezpieczeństwo szkolenia żeglarskiego: 

a)  zagrożenia związane z uprawianiem żeglarstwa i w szkoleniu żeglarskim, 
b)  przygotowanie jachtu i załogi do żeglowania w trudnych warunkach, 
c)  zasady bezpieczeństwa w żeglarstwie i w szkoleniu żeglarskim, 
d)  zasady ratownictwa jachtowego, 
e)  udzielanie pomocy przedlekarskiej. 

 
8.  Organizacja i zasady prowadzenia egzaminu żeglarskiego: 

a)  organizacja egzaminu na stopień żeglarski, 
b)  zadania członka i sekretarza KE, dokumentacja egzaminacyjna. 
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Załącznik nr 2 
do Systemu szkolenia instruktorów PZŻ 

 
 

PROGRAM SZKOLENIA  
NA STOPIEŃ INSTRUKTORA ŻEGLARSTWA PZŻ 

(ok. 80 h) 
 
 

PROGRAM RAMOWY 
 
 
CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. 
Wybrane pojęcia z psychologii, pedagogiki, dydaktyki i 
metodyki. 

wykład, seminarium, dyskusja 6 godz. 
+ 0,5 godz. x liczba uczestników  

na seminarium z metod szkolenia  

2. 
Przepisy i akty prawne z komentarzem dotyczące pracy 
z dziećmi i młodzieżą w kulturze fizycznej oraz 
organizacji zajęć z zakresu sportów wodnych. 

wykład 2 godz. 

 
 
CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA 

1. Zagadnienia ogólnożeglarskie. wykład, seminarium 2 godz. 

2. Teoria żeglowania i manewrowania jachtem żaglowym. wykład, seminarium 4 godz. 

3. Teoria manewrowania jachtem na silniku. wykład, seminarium 2 godz. 

4. 
Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania 
jachtem żaglowym. 

ćwiczenia praktyczne  
0,5 godz. na osobę 

5. 
Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach 
żaglowych. 

ćwiczenia praktyczne 3 godz. na osobę 

6. Organizacja szkolenia żeglarskiego. 
wykład 4 godz. 

ćwiczenia praktyczne 1 godz. na osobę 

7. Organizacja i prowadzenie egzaminów żeglarskich. wykład 4 godz. 

8. Bezpieczeństwo szkolenia żeglarskiego. 
wykład, seminarium 2 godz. 

ćwiczenia praktyczne 4 godz. 

9. 
Zasady planowania, finansowania i rozliczenia kursu 
żeglarskiego - kosztorys, podatki, ZUS, przepisy 
prawne itp. 

wykład 4 godz. 

 
 
UWAGA:  
 
Szkolenie na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być realizowane w formach 
przewidzianych w Systemie szkolenie instruktorów PZŻ. 
 
W programie podana jest minimalna liczba godzin lekcyjnych (45 minut) do realizacji podczas 
szkolenia. W zależności od potrzeb liczbę tę można zwiększyć. 
 
Szkolenie praktyczne powinno być prowadzone na jachtach typu slup o długości powyżej 5,5 m 
oraz na jachtach dwumasztowych. 
 
 
RAZEM:  zajęcia teoretyczne:  30 godz. 

ćwiczenia praktyczne:  4 godz. + 5 godz. x liczba uczestników 
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PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 
 
CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.  Wybrane zagadnienia z psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki: 
1) zarządzanie zespołem: 

a)  lider: kim jest, określanie oczekiwań, kontraktowanie, ocena potencjału lidera i 
zespołu, 

b)  funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie, 
c)  efektywne prowadzenie spotkań - z instruktorami, rodzicami, uczestnikami kursu, 
d)  style zarządzania zespołem - podejście zindywidualizowane do potrzeb członków 

zespołu: kierowanie treningiem, instruktaż, motywowanie, delegowanie, 
2) stres - pojęcie, reakcje, style radzenia sobie, zasady kształtowania odporności na 

sytuacje trudne, 
3) komunikacja i rozwiązywanie konfliktów: 

a)  podstawowe zasady komunikacji, umiejętności komunikacyjne, 
b)  składniki komunikatu: intencja i treść, 
c)  co to jest konflikt, warunki powstania, jak unikać eskalacji, jak rozwiązywać i 

kierować konfliktem, 
d)  strategie postępowania w sytuacji konfliktu - rywalizacja, wycofanie, uległość, 

kompromis, współpraca, 
4) hospitacja zajęć i udzielanie informacji zwrotnej, wspieranie w doskonaleniu się innych 

instruktorów, dzielenia się wiedza i umiejętnościami, 
5) ocena - funkcja i błędy oceny, stres i emocje, konstruktywna pochwały i krytyka, 
6) podstawy psychologii rozwojowej - etapy rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego 

potrzeb w szczególności od 12 roku życia, 
7) seminarium na temat wybranej metody szkoleniowej - nauczania pojęć i zasad lub 

umiejętności – instruktor powinien umieć nauczyć młodszego, początkującego 
instruktora pracy daną metodą, 

8) wyzwania w pracy instruktora. 
 

2.  Przepisy i akty prawne z komentarzem dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą w 
kulturze fizycznej oraz organizacji zajęć z zakresu sportów wodnych: 
a)  przepisy państwowe i związkowe regulujące szkolenie żeglarskie, 
b)  znajomość aktów prawnych dotyczących organizacji dziecięcych i młodzieżowych 

obozów (rejsów) żeglarskich i wymagania stawiane organizatorom i kadrze takich 
obozów (umiejętność interpretacji zapisów, praktyczne wnioski), 

c)  zasady organizacji obozów i rejsów żeglarskich z udziałem dzieci i młodzieży, 
d)  zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień kierownika kursu (KWŻ), opiekuna 

wychowawcy, kadry instruktorskiej na dziecięcych i młodzieżowych kursach (obozach, 
rejsach) żeglarskich. 

 

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA 
 

1.  Zagadnienia ogólnożeglarskie: 
a)  kulturotwórcze funkcje szkolenia żeglarskiego, 
b)  zadania żeglarzy w ochronie środowiska naturalnego człowieka, 
c) zarządzanie i organizacja pracy w klubie, podział zadań, kompetencji i 

odpowiedzialności w pracy organizacyjnej i szkoleniowej, 
d)  PZŻ, struktura, przepisy i zasady działania Związku, 
e)  prawa i obowiązki instruktora jako pracownika. 

 

2.  Teoria żeglowania i manewrowania jachtem żaglowym: 
a)  opis ruchu jachtu, powstawanie sił - aerodynamicznej i hydrodynamicznej, 
b)  dobór kąta natarcia wiatru na płaszczyznę żagli, współdziałanie żagli, 
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c)  trymowanie i prowadzenie żagli, 
d)  biegunowy wykres prędkości jachtu, 
e)  opory ruchu kadłuba i prędkość graniczna jachtu, 
f)  sprawność ożaglowania i sprawność hydrodynamiczna, 
g)  siły działające na jacht w ruchu ustalonym – zrównoważenie żaglowe i możliwość jego 

korygowania, 
h) stateczność kierunkowa, nawietrzność i zawietrzność (w żegludze pod pełnym 

ożaglowaniem, na niepełnym ożaglowaniu), nawietrzność (jachtu jednokadłubowego) i 
zawietrzność (katamaranu) w przechyle, 

i) stateczność poprzeczna, wykres momentu prostującego i co z niego wynika, 
stateczność dynamiczna, warunki żeglugi bezpiecznej, 

j) wzorcowe techniki prowadzenia manewrów pod żaglami i na silniku, 
k) żegluga w trudnych warunkach, żegluga na fali, bezpieczeństwo żeglugi a teoria 

żeglowania, znajomość zasad doboru różnych rodzajów żagli w różnych warunkach 
pogodowych, 

l)  dzielność jachtu. 
 

3.  Teoria manewrowania jachtem na silniku. 
 

4.  Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym. 
 

5.  Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach żaglowych: 
a)  organizacja jednostek lekcyjnych w zależności od celu dydaktycznego, 
b)  rodzaje i dobór ćwiczeń, pomiar dydaktyczny (kontrola wyników szkolenia), zasady 

omawiania i korygowania błędów, 
c)  nauczanie wszystkich czynności i manewrów żeglarskich, jednostki lekcyjne - wzorce 

jednostek lekcyjnych, 
d)  dobór, przygotowanie i zabezpieczenie ratownicze akwenu szkoleniowego, 
e)  dobór pomocy szkoleniowych, 
f)  prowadzenie różnych form szkolenia żeglarskiego, a w szczególności organizacja i 

metodyka prowadzenia szkolenia pod nadzorem, organizacja i metodyka szkolenia w 
manewrowaniu jachtem żaglowym z silnikiem pomocniczym. 

 

6.  Organizacja szkolenia żeglarskiego: 
a)  charakterystyka różnych form szkolenia żeglarskiego, 
b)  umiejętność nakreślenia ogólnych i szczegółowych celów szkolenia, opracowania 

planów kursu, planów zajęć, wyboru metod nauczania stosownie do warunków kursu i 
oceny wstępnego poziomu wiedzy i umiejętności, 

c)  rola, zadania, obowiązki i prawa KWŻ kursu żeglarskiego (znajomość programów 
szkolenia, umiejętność opracowywania planów szkoleniowych, harmonogramów zajęć, 
unifikacji kadry, hospitacji itp.), 

d)  umiejętność oceny efektywności kursu, ewaluacja procesu szkolenia, 
e)  ogólne zasady organizacji, prowadzenia i sędziowania rekreacyjnych regat 

żeglarskich. 
 

7.  Organizacja i prowadzenie egzaminów żeglarskich: 
a)  zasady organizacji egzaminu żeglarskiego, 
b)  praca w roli członka i przewodniczącego KE, dokumentacja egzaminacyjna. 

 

8. Bezpieczeństwo w szkoleniu żeglarskim: 
a)  zagrożenia i zasady bezpieczeństwa związane z uprawianiem żeglarstwa i w 

szkoleniu żeglarskim, 
b)  ratowanie tonących, zasady udzielania pomocy przedlekarskiej po różnych 

wypadkach, 
c)  apteczka pierwszej pomocy - wyposażenie, 
d)  zasady ratownictwa jachtowego - organizacja i prowadzenie akcji ratunkowej, 

holowanie, 
e)  przygotowanie ratownicze obozu szkoleniowego, rejsu. 
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9.  Zasady planowania, finansowania i rozliczenia imprez o charakterze masowym 
(kosztorys, podatki, ZUS i przepisy w tym zakresie). 

 
Załącznik nr 3 

do Systemu szkolenia instruktorów PZŻ 

 
 

PROGRAM SZKOLENIA  
NA STOPIEŃ INSTRUKTORA ŻEGLARSTWA DESKOWEGO PZŻ 

 
 

PROGRAM RAMOWY 
 
 
CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. 
Wybrane zagadnienia z psychologii, pedagogiki, dydaktyki i 
metodyki. 

wykład 6 godz.  

2. Biologiczny rozwój człowieka. wykład 2 godz. 

3. Podstawowe elementy dotyczące higieny i promocji zdrowia. wykład 2 godz. 

4. Organizacja i prowadzenie zajęć rekreacyjnych. 
wykład 2 godz. 

ćwiczenia 2 godz. 

5. 
Przepisy i akty prawne dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą 
w kulturze fizycznej oraz organizacji zajęć z zakresu sportów 
wodnych. 

wykład 2 godz. 

 
 
CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA 

1. Zagadnienia ogólnożeglarskie. wykład 2 godz. 

2. Teoria żeglowania i manewrowania deską z żaglem. seminarium 4 godz. 

3. 
Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania deską z 
żaglem. 

ćwiczenia praktyczne 3 godz. 

4. Metodyka prowadzenia szkolenia na desce z żaglem. ćwiczenia praktyczne  - 20 godz. 

5. Organizacja szkolenia w żeglarstwie deskowym. wykład 2 godz. 

6. Bezpieczeństwo w żeglarstwie deskowym. wykład 2 godz. 

7. Sprzęt windsurfingowy 
wykład 2 godz. 

ćwiczenia praktyczne 2 godz.. 

 
 
RAZEM:  zajęcia teoretyczne:  26 godz. 

ćwiczenia praktyczne:  54 godz.  
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PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 
 
CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.  Wybrane pojęcia z psychologii, pedagogiki i dydaktyki: 

1) sytuacja edukacja – warunki sprzyjające uczeniu się: 
a)  co to znaczy uczyć się, nauczać innych, 
b)  uświadomienie odpowiedzialności za własną naukę, 
c)  różnica w nauczaniu dzieci – dorośli, 
d)  warunki efektywnego uczenia: bezpieczeństwo, poczucie celowości (sensu), 

aktywności, wspólnota celu i współpraca, wyzwania i sukcesy – hierarchia potrzeb 
człowieka, 

e)  wskazówki dla instruktora dotyczące sytuacji edukacyjnej: pracuj na pozytywach, 
pokazuj jak wiele już wiedzą, bazuj na doświadczeniu życiowym, zachowaj 
zgodność między tym czego nauczasz a swoją postawą i zachowaniem, 
indywidualizacja procesów nauczania, 

2) model skutecznego nabywania kompetencji: doświadczenie, analiza, teoria, praktyka 
(cykl Kolba), 

3) psychologiczne aspekty uczenia się – odruchy warunkowe i bezwarunkowe, 
kształtowanie nawyków, procesy poznawcze a w szczególności: jak odbieramy świat - 
wrażenia wewnętrzne i zewnętrzne (wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne), rola 
wyobrażeń, myślenia i mowy, 

4) proces zapamiętywania – jak działa pamięć, zasady efektywnego zapamiętywania, 
wskazówki dla instruktora dotyczące prowadzenia zajęć, 

5) uwaga i angażowanie grupy – co to jest, krzywa uwagi, jak utrzymywać wysoki poziom 
uwagi – wskazówki dla instruktora, 

6) emocje w procesie edukacji i podejmowania decyzji: 
a)  podstawowe emocje proste (złość, smutek, radość, strach) oraz ich pochodne 

stany emocjonalne, siła i trwanie w czasie emocji, 
b)  wpływ emocji na uczenie się – emocje instruktorów i uczniów, 

7) cel – jako wyznacznik wszelkich działań instruktora: 
a)  trójkąt kompetencji: wiedza, umiejętności, postawa, 
b)  cel a efekt szkoleniowy, 

8) metody kształtowania postaw (w tym pedagogika): 
a)  jak kształtować postawę żeglarską, 
b)  autorytet instruktora, jaki powinien być instruktor, 
c)  metody i formy oddziaływań instruktorskich (wychowawczych i kształtujących 

postawy) – bezpośrednie i pośrednie w tym m. in. modelowanie, zasady 
nagradzania i karania, 

d)  samorozwój instruktora, 
9) metody nauczania pojęć i zasad: 

a)  nauczanie pojęć i zasad, 
b)  formy ze względu na poziom aktywności uczestników i efektywność formy (plusy i 

minusy metody, błędy, których należy unikać), zmienność form w trakcie zajęć: 
wykład i prezentacja – struktura, dyskusja, seminarium, praca w małych grupach, 
eksperymenty, gry i ćwiczenia, praca własna uczestników, 

c)  narzędzia wspomagające przekaz – zasady pisania na tablicy, rzutnik, filmy, 
książki, tablice, programy multimedialne, itp. 

d)  kontrola i ocena wyników wiedzy. 
10) metody nauczania umiejętności i rozwiązywania zagadnień – dobór metod: 

modelowanie, pokaz instruktorski – metoda analityczna, syntetyczna, mieszana, 
ćwiczenie w myśli, nauczanie algorytmiczne, nauczanie problemowe, metoda prób i 
błędów, stopień opanowania czynności. 



 

System szkolenia instruktorów PZŻ /Uchwała Zarządu PZŻ z dn. 07.12.2009 r./ 
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 93/Z/XXXVII Zarządu PZŻ z dn. 11.03.2014 r. 
i zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 290/Z/XXXVII Zarządu PZŻ z dn. 16.12.2015 r. 

14 

11) dobór ćwiczeń: przygotowawczych (wprowadzających), zasadniczych, doskonalących, 
korygujących, 

 
12) ocena efektów szkolenia praktycznego: 

a)  informacja o wynikach nauczania – zasady udzielania informacji zwrotnej, 
b)  omawianie i korygowanie błędów – wybór czasu i rodzaju błędów, cel wskazania, 

funkcja motywująca. 
13) wyzwania w pracy instruktora. 

 
2.  Biologiczny rozwój człowieka: 

a)  rozwój osobniczy człowieka; etapy rozwoju fizycznego, rozwój psychomotoryczny, 
b)  czynniki wpływające na rozwój osobniczy człowieka (wewnętrzne, zewnętrzne, 

żywienie i tryb życia). 
 
3.  Podstawowe elementy dotyczące higieny i promocji zdrowia: 

a)  ogólne problemy higieny i promocji zdrowia dotyczące sportu żeglarskiego, 
b)  podstawowe zagrożenia zdrowotne, 
c) adaptacja do środowiska – mechanizmy adaptacje organizmu człowieka do 

funkcjonowania w zmiennych warunkach środowiska zewnętrznego. 
 
4.  Organizacja i prowadzenie zajęć rekreacyjnych: 

a) żeglarstwo jako jedna z form rekreacji; formy, środki i metody rekreacji ruchowej, 
b)  prowadzenie różnych form zajęć rekreacyjnych (ćwiczenia praktyczne): gry i zabawy 

terenowe, ćwiczenia podtrzymujące ogólną sprawność fizyczną, zasady prowadzenia 
rozgrzewki. 

 
5.  Przepisy i akty prawne dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą w kulturze fizycznej 

oraz organizacji zajęć z zakresu sportów wodnych. 
 
 
CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA 
 
1.  Zagadnienia ogólnożeglarskie: 

a)  historia żeglarstwa deskowego w Polsce i na świecie, 
b)  organizacja żeglarstwa deskowego w Polsce, 
c)  etyka i etykieta żeglarska. 

 
2. Teoria żeglowania i manewrowania deska z żaglem. 
 
3.  Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania deską z żaglem. 
 
4.  Dydaktyka żeglarstwa deskowego: 

a)  systematyka manewrów i czynności w żeglarstwie deskowym, 
b)  zadania dydaktyczne w szkoleniu żeglarstwa deskowego: nauczanie i uczenie się – 

pojęć i zasad, czynności ruchowych, rozwiazywania problemów, 
c)  przygotowanie komunikatu dydaktycznego (instruktaż, pokaz), 
d)  określenie celu poszczególnych jednostek lekcyjnych, analiza warunków ćwiczeń, 

opracowanie i realizacja planu działania (scenariusz zajęć - konspekt), sprawdzenie 
wyników szkolenia. 

 
5.  Metodyka prowadzenia szkolenia na desce z żaglem: 

a)  organizacja jednostek lekcyjnych w zależności od celu dydaktycznego, 
b)  rodzaje i dobór ćwiczeń, pomiar dydaktyczny (kontrola wyników szkolenia), zasady 

omawiania i korygowania błędów, 
c)  nauczanie wszystkich czynności i manewrów w odpowiednich do celu, jednostkach 

lekcyjnych - wzorce jednostek lekcyjnych, 
d)  dobór, przygotowanie i zabezpieczenie ratownicze akwenu szkoleniowego, 
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e)  dobór pomocy szkoleniowych, 
f)  organizacja i metodyka szkolenia w manewrowaniu łodzią motorową. 
 

6.  Organizacja szkolenia w żeglarstwie deskowym: 
a)  charakterystyka różnych form szkolenia windsurfingowego w kraju i na świecie, 
b)  organizacja bazy szkoleniowej i zasady doboru akwenu, 
c)  inne dyscypliny sportu z wykorzystaniem pędnika windsurfingowego, 
d)  alternatywne formy szkolenia żeglarstwie deskowym, 
e)  umiejętność nakreślenia ogólnych i szczegółowych celów szkolenia, opracowywania 

planów kursu, planów zajęć, wyboru metod nauczania stosownie do warunków 
organizacyjnych kursu i wstępnego poziomu wiedzy i umiejętności, 

f)  rola, zadania, obowiązki i prawa KWŻ kursu, (znajomość programów szkolenia, 
umiejętność opracowania planów szkoleniowych, harmonogramów zajęć, unifikacji 
kadry, hospitacji itp.), 

g)  umiejętność oceny efektywności kursu, ewaluacja procesu szkolenia, 
h)  przepisy regatowe, zasady organizacji, prowadzenia i sędziowania regat turystycznych 

w żeglarstwie deskowym, 
i)  zasady prowadzenia treningu sportowego w żeglarstwie deskowym, 
j)  znajomość aktów prawnych dotyczących organizacji dziecięcych i młodzieżowych 

obozów windsurfingowych i wymagania stawiane organizatorom i kadrze takich 
obozów, 

k)  zasady organizacji obozów windsurfingowych z udziałem dzieci i młodzieży, 
l)  zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień kierownika obozu (KWŻ), 

opiekuna wychowawcy, kadry instruktorskiej na dziecięcych i młodzieżowych obozach 
windsurfingowych. 

 
7.  Bezpieczeństwo szkolenia w żeglarstwie deskowym: 

a)  przepisy państwowe i związkowe regulujące szkolenie żeglarskie, 
b)  zagrożenia związane z żeglowaniem na desce oraz zasady bezpieczeństwa w 

żegludze i szkoleniu windsurfingowym, 
c)  prowadzenie asekuracji na akwenie otwartym, 
d)  ratowanie tonących, zasady prowadzenia zabiegów reanimacyjnych, zasady 

udzielania pomocy po różnych wypadkach oraz wyposażenie apteczki pierwszej 
pomocy, 

e)  organizacja i prowadzenie akcji ratunkowej. 
 
8.  Sprzęt windsurfingowy: 

- budowa windsurfingu, podział i dobór sprzętu do pływania, trymowanie sprzętu. 
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Załącznik nr 4 
do Systemu szkolenia instruktorów PZŻ 

 
 

PROGRAM SZKOLENIA  
NA STOPIEŃ INSTRUKTORA ŻEGLARSTWA LODOWEGO PZŻ 

 
 

PROGRAM RAMOWY 
 
 
CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Wybrane zagadnienia z psychologii, pedagogiki i dydaktyki. wykład 12 godz.  

2. Organizacja i prowadzenie zajęć rekreacyjnych. wykład 2 godz. 

3. 
Przepisy i akty prawne dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą 
w kulturze fizycznej oraz organizacji zajęć z zakresu sportów 
wodnych. 

wykład 1 godz. 

4. 
Zasady planowania, finansowania i rozliczania imprez o 
charakterze masowym – kosztorys, podatki, ZUS i przepisy. 

wykład 3 godz. 

 
 
CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA 

1. Zagadnienia ogólnożeglarskie. wykład 2 godz. 

2. Teoria żeglowania i manewrowania ślizgiem lodowym. seminarium 4 godz. 

3. 
Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania ślizgiem 
lodowym. 

ćwiczenia praktyczne  
1 godz. na osobę 

4. Metodyka prowadzenia zajęć teoretycznych. 
ćwiczenia praktyczne 

0,5 godz. na osobę   

5. Metodyka prowadzenia szkolenia na ślizgach lodowych. wykład 4 godz. 

6. Organizacja szkolenia w żeglarstwie lodowym. wykład 4 godz. 

7. Organizacja i prowadzenie egzaminów żeglarskich wykład 2 godz. 

8. Bezpieczeństwo w żeglarstwie lodowym. 
wykład 2 godz. 

ćwiczenia praktyczne 3 godz. 

 
 
RAZEM:  zajęcia teoretyczne:  36 godz. 

ćwiczenia praktyczne: 3+2,5 godz. x liczba uczestników kursu/liczba ślizgów  
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PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 
 
CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.  Wybrane zagadnienia z psychologii, pedagogiki i dydaktyki: 

1) sytuacja edukacja – warunki sprzyjające uczeniu się: 
a)  co to znaczy uczyć się, nauczać innych, 
b)  uświadomienie odpowiedzialności za własną naukę, 
c)  różnica w nauczaniu dzieci – dorośli, 
d) warunki efektywnego uczenia: bezpieczeństwo, poczucie celowości (sensu), 

aktywności, wspólnota celu i współpraca, wyzwania i sukcesy – hierarchia potrzeb 
człowieka, 

e)  wskazówki dla instruktora dotyczące sytuacji edukacyjnej: pracuj na pozytywach, 
pokazuj jak wiele już wiedzą, bazuj na doświadczeniu życiowym, zachowaj 
zgodność między tym czego nauczasz a swoją postawą i zachowaniem, 
indywidualizacja procesów nauczania, 

2) model skutecznego nabywania kompetencji: doświadczenie, analiza, teoria, praktyka 
(cykl Kolba), 

3) psychologiczne aspekty uczenia się – odruchy warunkowe i bezwarunkowe, 
kształtowanie nawyków, procesy poznawcze a w szczególności: jak odbieramy świat - 
wrażenia wewnętrzne i zewnętrzne (wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne), rola 
wyobrażeń, myślenia i mowy, 

4) proces zapamiętywania – jak działa pamięć, zasady efektywnego zapamiętywania, 
wskazówki dla instruktora dotyczące prowadzenia zajęć, 

5) uwaga i angażowanie grupy – co to jest krzywa uwagi, jak utrzymywać wysoki poziom 
uwagi – wskazówki dla instruktora. 

6) emocje w procesie edukacji i podejmowania decyzji: 
a)  podstawowe emocje proste (złość, smutek, radość, strach) oraz ich pochodne 

stany emocjonalne, siła i trwanie w czasie emocji, 
b)  wpływ emocji na uczenie się – emocje instruktorów i uczniów. 

7) cel – jako wyznacznik wszelkich działań instruktora: 
a)  trójkąt kompetencji: wiedza, umiejętności, postawa, 
b)  cel a efekt szkoleniowy. 

8) metody kształtowania postaw (w tym pedagogika): 
a)  jak kształtować postawę żeglarską, 
b)  autorytet instruktora, jaki powinien być instruktor, 
c)  metody i formy oddziaływań instruktorskich (wychowawczych i kształtujących 

postawy) – bezpośrednie i pośrednie w tym m.in. modelowanie, zasady 
nagradzania i karania, 

d)  samorozwój instruktora. 
9) metody nauczania pojęć i zasad: 

a)  nauczanie pojęć i zasad, 
b)  formy ze względu na poziom aktywności uczestników i efektywność formy (plusy i 

minusy metody, błędy, których należy unikać), zmienność form w trakcie zajęć: 
wykład i prezentacja – struktura, dyskusja, seminarium, praca w małych grupach, 
eksperymenty, gry i ćwiczenia, praca własna uczestników, 

c)  narzędzia wspomagające przekaz – zasady pisania na tablicy, rzutnik, filmy, 
książki, tablice, programy multimedialne, itp. 

d)  kontrola i ocena wyników wiedzy, 
10) metody nauczania umiejętności i rozwiązywania zagadnień – dobór metod: 

modelowanie, pokaz instruktorski – metoda analityczna, syntetyczna, mieszana, 
ćwiczenie w myśli, nauczanie algorytmiczne, nauczanie problemowe, metoda prób i 
błędów, stopień opanowania czynności, 
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11) dobór ćwiczeń: przygotowawczych (wprowadzających), zasadniczych, doskonalących, 
korygujących, 

 
12) ocena efektów szkolenia praktycznego: 

a)  informacja o wynikach nauczania – zasady udzielania informacji zwrotnej, 
b)  omawianie i korygowanie błędów – wybór czasu i rodzaju błędów, cel wskazania, 

funkcja motywująca, 
13) zarzadzanie zespołem – wybrane zagadnienia, 
14) hospitacja zajęć i ocena., 
15) wyzwania w pracy instruktora. 

 
2.  Organizacja i prowadzenie zajęć rekreacyjnych: 

a)  żeglarstwo jako jedna z form rekreacji, formy, środki i metody rekreacji ruchowej, 
b)  prowadzenie różnych form zajęć rekreacyjnych (ćwiczenia praktyczne): gry i zabawy 

terenowe, ćwiczenia podtrzymujące ogólną sprawność fizyczną, zasady prowadzenia 
rozgrzewki. 

 
3.  Przepisy i akty prawne dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą w kulturze fizycznej 

oraz organizacji zajęć z zakresu sportów wodnych. 
 
4.  Zasady planowania, finansowania i rozliczenia imprez o charakterze masowym – 

kosztorys, podatki, ZUS i przepisy. 
 
 
CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA 
 
1.  Zagadnienia ogólnożeglarskie: 

a)  powstawanie i rozwój warunków lodowych, 
b)  etyka i etykieta żeglarska. 

 
2. Teoria żeglowania i manewrowania ślizgiem lodowym: 

a)  teoria żeglowania jako podbudowa teoretyczna do manewrowania ślizgiem; siły 
działające na ślizg w ruchu, stała ślizgu, trójkąty prędkości dla charakterystycznych 
kursów, wykres Herreshoffa, stateczność poprzeczna i kierunkowa ślizgu, 

b)  przygotowanie ślizgu do żeglugi, uruchamianie i żegluga kursami bajdewind i 
baksztag, manewrowanie ślizgiem, zwroty, zatrzymywanie ślizgu, żegluga w trudnych 
warunkach. 

 
3.  Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania ślizgiem lodowym. 
 
4.  Metodyka prowadzenia szkolenia na ślizgach lodowych: 

a)  systematyka czynności i manewrów w żeglarstwie lodowym, 
b)  charakterystyka metodyczna grup systematyki - formułowanie celów i sposoby ich 

realizacji, 
c)  przygotowanie komunikatu dydaktycznego (instruktaż, pokaz), 
d)  organizacja jednostek lekcyjnych w szkoleniu lodowym w zależności od celu 

dydaktycznego i warunków lodowych, określenie celu poszczególnych jednostek 
lekcyjnych, analiza warunków ćwiczeń, opracowanie i realizacja planu działania 
(scenariusz zajęć – konspekt), 

e)  rodzaje i dobór ćwiczeń, pomiar dydaktyczny (kontrola wyników szkolenia), zasady 
omawiania i korygowania błędów. 

 
5.  Organizacja szkolenia w żeglarstwie lodowym: 

a)  charakterystyka różnych typów ślizgów, ich budowa i właściwości, 
b)  ogólny trym ślizgu, dobór płóz do różnych warunków, 
c)  locja lodowa; powstawanie lodu, czynniki wpływające na zamarzanie, rodzaje lodu i 

jego pokrywy, przyrosty grubości lodu w funkcji średniej dobowej temperatury 
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powietrza, wpływ sztucznych budowli hydrotechnicznych na lód, np. przewężeń, 
mostów, ujęć wody, przepompowni, ujść ścieków itp., erozja lodu, zmniejszanie jego 
wytrzymałości, niebezpieczeństwa na lodzie i ich oznakowanie, 

d)  charakterystyka różnych form szkolenia w żeglarstwie lodowym, organizacja i 
prowadzenie różnych form szkolenia, 

e)  rola, zadania, obowiązki i prawa KWŻ kursu bojerowego, (znajomość programów 
szkolenia, umiejętność opracowywania planów szkoleniowych, harmonogramów zajęć, 
unifikacji kadry, hospitacji itp.), 

f)  zasady organizacji, prowadzenia i sędziowania regat bojerowych, prawo drogi na 
lodzie, instrukcja bezpieczeństwa żeglarstwa lodowego, 

g)  organizacja i prowadzenie egzaminów bojerowych, zasady egzaminowania, zasady 
pracy w roli członka i przewodniczącego KE, 

h)  ogólne zasady prowadzenia treningu sportowego w żeglarstwie lodowym, 
i)  zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień kierownika obozu (KWŻ), 

opiekuna wychowawcy, kadry instruktorskiej na dziecięcych i młodzieżowych obozach 
bojerowych. 

 
6.  Bezpieczeństwo szkolenia lodowego: 

a)  przepisy państwowe, związkowe i regulujące szkolenie lodowe, 
b)  przepisy regatowe i zasady dobrej praktyki na lodzie, 
c)  zagrożenia związane z uprawianiem żeglugi lodowej; wypadki i awarie na lodzie 

(zarwania, kolizje, awarie sprzętu), 
d)  zasady bezpieczeństwa w żeglarstwie lodowym i znajomość locji lodowej, 
e)  zasady prowadzenia akcji ratowniczej na lodzie oraz wyposażenie apteczki pierwszej 

pomocy, 
f)  zasady prowadzenia zabiegów reanimacyjnych, zasady udzielania pomocy 

przedlekarskiej po różnych wypadkach (wychłodzenia, utonięcia, urazów), 
g)  sygnały alarmowe i wykorzystanie współczesnych środków łączności w organizacji i 

zapewnieniu bezpieczeństwa zajęć, treningów i zawodów bojerowych, 
h)  służby ratownictwa lodowego. 
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Załącznik nr 5 
do Systemu szkolenia instruktorów PZŻ 

 
 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW 
NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE PZŻ 

 
§1 

ORGANIZACJA EGZAMINÓW 
 

1.  Komisja Egzaminacyjna (zwana dalej KE) na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa 
PZŻ, Instruktora Żeglarstwa PZŻ, Instruktora Żeglarstwa Deskowego PZŻ oraz Instruktora 
Żeglarstwa Lodowego PZŻ powoływana jest na wniosek organizatora kursu przez Komisję 
Szkolenia PZŻ. 

2.  Egzaminy na stopnie instruktorskie na terenie Polski można przeprowadzać w terminie 
od 1 maja do 31 października danego roku kalendarzowego z wyjątkiem egzaminów na 
stopień Instruktora Żeglarstwa Lodowego PZŻ. 

3.  Do egzaminu instruktorskiego mogą przystąpić: 
a)  uczestnicy kursu szkolenia instruktorskiego, 
b)  w trybie poprawkowym - osoby, które nie zdały końcowego egzaminu instruktorskiego 

i posiadające „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia instruktorskiego” (wg p. 20), 
c)  osoby posiadające tytuł trenera żeglarstwa I lub II klasy i posiadające minimum 

stopień żeglarza jachtowego mogą być dopuszczone do egzaminu końcowego na 
stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ bez obowiązku odbycia szkolenia. 

4.  Komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzamin na stopień instruktorski po 
zakończeniu szkolenia instruktorskiego. Termin egzaminu nie może pokrywać się z 
terminem sesji zaliczeniowych. 
Minimalny skład komisji egzaminacyjnej na egzaminie instruktorskim to: 

 - przewodniczący KE, 
 - sekretarz KE pełniący zarazem funkcję członka KE 
 W przypadku gdy sekretarz KE będzie pełnił także funkcję członka KE powinien spełniać 

warunki określone dla członka KE. 
5.  W skład KE na stopnie instruktorów żeglarstwa PZŻ wchodzą: 

 na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ: 
o przewodniczący KE (będący delegatem Komisji Szkolenia PZŻ) i posiadający 

stopień IŻ PZŻ, 
o członkowie KE posiadający stopień IŻ PZŻ, 
o sekretarz KE, 

 na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ: 
o przewodniczący KE (będący delegatem Komisji Szkolenia PZŻ) i posiadający tytuł 

Instruktora Wykładowcy PZŻ, 
o członkowie KE posiadający stopień IŻ PZŻ, 
o sekretarz KE. 

Sekretarzem KE może być osoba posiadająca minimum stopień Młodszego Instruktora 
Żeglarstwa (zaleca się, aby sekretarzem KE był KWŻ kursu). 

6.  W skład KE na stopień Instruktora Żeglarstwa Deskowego PZŻ wchodzą: 
o przewodniczący KE (będący delegatem Komisji Szkolenia PZŻ) posiadający 

stopień Instruktora Żeglarstwa Deskowego PZŻ, 
o członkowie KE posiadający stopień Instruktora Żeglarstwa Deskowego PZŻ, 
o sekretarz KE. 

7.  W skład KE na stopień Instruktora Żeglarstwa Lodowego PZŻ wchodzą: 
o przewodniczący KE (będący delegatem Komisji Szkolenia PZŻ) posiadający 

stopień Instruktora Żeglarstwa Lodowego PZŻ,  
o członkowie KE posiadający stopień Instruktora Żeglarstwa Lodowego PZŻ, 
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o sekretarz KE. 
 
 
8.  Warunkiem uzyskania stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ jest: 

 uzyskanie zaliczeń cząstkowych realizowanych w trakcie trwania kursu, z 
następujących zagadnień: 
o wybrane pojęcia z psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki żeglarstwa; 
o organizacja i prowadzenie różnych form zajęć rekreacyjnych (sprawdzian 

wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych); 
o przepisy państwowe i związkowe dotyczące uprawiania żeglarstwa oraz regulujące 

szkolenie żeglarskie; 
o zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkoleniu żeglarskim oraz ratownictwo 

(sprawdzian wiadomości teoretycznych);  
o teoria żeglowania i manewrowania; 
o systematyka czynności i manewrów żeglarskich; 
o prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych; 
o organizacja i prowadzenie egzaminów żeglarskich. 

 zdanie egzaminu końcowego z: 
o metodyki nauczania manewrowania jachtem żaglowym (sprawdzian praktyczny), 
o zagadnień teoretycznych realizowanych w trakcie kursu. 

9.  Warunkiem uzyskania stopnia Instruktora Żeglarstwa PZŻ jest: 

 uzyskanie zaliczeń cząstkowych realizowanych w trakcie trwania kursu, z 
następujących zagadnień: 
o wybrane pojęcia z psychologii, pedagogiki, dydaktyki i metodyki żeglarstwa; 
o przepisy państwowe i związkowe dotyczące uprawiania żeglarstwa i regulujące 

szkolenie żeglarskie oraz akty prawne regulujące pracę z dziećmi i młodzieżą 
szkolną; 

o teoria żeglowania i manewrowania; 
o systematyka czynności i manewrów żeglarskich; 
o zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkoleniu żeglarskim oraz ratownictwo 

(sprawdzian wiadomości teoretycznych); 
o prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych; 
o organizacja różnych form szkolenia żeglarskiego; 
o organizacja i prowadzenie egzaminów żeglarskich;  
o zasady przeprowadzania unifikacji kadry i hospitacji zajęć, 

 zdanie egzaminu końcowego z: 
o metodyki nauczania manewrowania jachtem żaglowym (sprawdzian praktyczny), 
o zagadnień teoretycznych realizowanych w trakcie kursu. 

10.  Warunkiem uzyskania stopnia Instruktora Żeglarstwa Deskowego PZŻ jest: 

 uzyskanie zaliczeń cząstkowych realizowanych w trakcie trwania kursu, z 
następujących zagadnień: 
o podstawowe wiadomości z psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz biologicznego 

rozwoju człowieka; 
o przepisy i akty prawne dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą w kulturze fizycznej 

oraz organizacji zajęć z zakresu sportów wodnych; 
o teoria żeglowania i manewrowania deską z żalem (oraz sprawdzian techniki 

manewrowania); 
o zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkoleniu żeglarskim oraz ratownictwo 

(sprawdzian wiadomości teoretycznych); 
o prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych; 
o organizacja i prowadzenie różnych form zajęć rekreacyjnych (sprawdzian 

wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych); 
o organizacja szkolenia w żeglarstwie deskowym;  

 zdanie egzaminu końcowego z: 
o metodyki nauczania manewrowania deską z żaglem (sprawdzian praktyczny), 
o zagadnień teoretycznych realizowanych w trakcie kursu. 
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11.  Warunkiem uzyskania stopnia Instruktora Żeglarstwa Lodowego PZŻ jest: 

 uzyskanie zaliczeń cząstkowych realizowanych w trakcie trwania kursu, z 
następujących zagadnień: 
o wybrane pojęcia z psychologii, pedagogiki i dydaktyki; 
o przepisy i akty prawne dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą w kulturze fizycznej 

oraz organizacji zajęć z zakresu sportów wodnych (w tym przepisy związkowe); 
o teoria żeglowania i manewrowania ślizgiem lodowym (oraz sprawdzian techniki 

manewrowania); 
o zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkoleniu lodowym (sprawdzian 

wiadomości teoretycznych); 
o prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych; 
o organizacja i prowadzenie szkolenia lodowego oraz egzaminów lodowych; 
o zasady przeprowadzania unifikacji kadry i hospitacji zajęć; 

 zdanie egzaminu końcowego z: 
o metodyki nauczania manewrowania ślizgiem lodowym (sprawdzian praktyczny), 
o zagadnień teoretycznych realizowanych w trakcie kursu. 

12.  Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ) w przypadku stwierdzenia w trakcie trwania 
kursu braków w zakresie wiadomości, umiejętności żeglarskich i cech osobowościowych 
predysponujących do pracy w charakterze nauczyciela żeglarstwa, może nie dopuścić 
kandydata do egzaminu końcowego. 

13. Do uznania Przewodniczącego KE pozostawia się wybór formy egzaminu końcowego z 
wiadomości teoretycznych (ustny lub pisemny). 

14. Egzamin praktyczny na stopień MIŻ PZŻ z metodyki nauczania manewrowania 
jachtem żaglowym należy przeprowadzać na jachcie typu slup. Egzamin należy 
przeprowadzać przy sile wiatru zapewniającej zdolność manewrowa jednostki i w 
warunkach umożliwiających sprawdzenie wyszkolenia w tym zakresie. 

15.  Egzamin praktyczny na stopień IŻ PZŻ z metodyki nauczania manewrowania jachtem 
żaglowym należy przeprowadzać na dowolnym typie jachtu o długości minimum 6 m. 
Egzamin należy przeprowadzać przy sile wiatru zapewniającej zdolność manewrowania 
jednostki i w warunkach umożliwiających sprawdzenie wyszkolenia w tym zakresie. 

16.  Egzamin praktyczny z metodyki nauczania manewrowania ślizgiem lodowym i deską 
z żaglem należy przeprowadzać przy sile wiatru zapewniającej zdolność manewrowa 
jednostki i w warunkach umożliwiających sprawdzenie wyszkolenia w tym zakresie. 

17.  W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej, z co najmniej jednego sprawdzianu 
cząstkowego, kandydat nie kończy kursu i KWŻ nie dopuszcza kandydata do egzaminu 
końcowego. 

18.  W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu końcowego, kandydat ma 
prawo do ponownego przystąpienia do takiego egzaminu przed dowolną KE, w terminie do 
końca następnego sezonu żeglarskiego, bez konieczności powtarzania całego kursu. 
Z możliwości tej skorzystać można jednokrotnie. W przypadku powtórnego uzyskania 
oceny niedostatecznej z egzaminu końcowego, kandydat zmuszony jest do powtórzenia 
kursu. 

19.  Wyniki egzaminu końcowego przedstawia się w Protokole KE, do którego załącza się 
Zestawienie zbiorcze i Karty szkoleniowo-egzaminacyjne. Pozostałe dokumenty (Dziennik 
zajęć, Sprawozdanie KWŻ) przechowuje organizator kursu. Wszystkie indywidualne 
dokumenty uczestników kursu są im zwracane. Dokumentacje należy przesłać do Komisji 
Szkolenia PZŻ w ciągu 7 dni od daty egzaminu. W sprawozdawczości egzaminacyjnej 
należy stosować wzory druków opracowane przez Komisje Szkolenia PZŻ. 

20.  Osobom, które uczestniczyły w kursie instruktorskim i uzyskały zaliczenia 
cząstkowe, ale nie zdały egzaminu końcowego, KWŻ kursu wystawia Zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia instruktorskiego, na którym Przewodniczący KE odnotowuje fakt 
niezaliczenia egzaminu końcowego. To zaświadczenie może być podstawą do 
jednokrotnego przystąpienia do egzaminu końcowego w trybie poprawkowym przed 
dowolną KE do końca następnego sezonu nawigacyjnego. 

21. Osobom, które uczestniczyły w kursie instruktorskim i uzyskały zaliczenia 
cząstkowe, ale nie przystąpiły do egzaminu końcowego, KWŻ kursu wystawia 
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Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia instruktorskiego, które może być podstawą do 
dwukrotnego przystąpienia do egzaminu końcowego przed dowolną KE do końca 
następnego sezonu nawigacyjnego. 

 
§2 

USTALENIE TERMINU, MIEJSCA EGZAMINU ORAZ SKŁADU KE 
1.  Organizator szkolenia instruktorskiego staje się zarazem organizatorem egzaminu 

instruktorskiego przeprowadzanego po zakończeniu szkolenia. 
2.  W zgłoszeniu kursu instruktorskiego organizator szkolenia przedstawia także propozycje 

terminu, miejsca egzaminu oraz składu Komisji Egzaminacyjnej z wyłączeniem 
Przewodniczącego KE. 

3.  Na podstawie wniosku organizatora szkolenia Komisja Szkolenia PZŻ powołuje KE. 
Przewodniczący KE, będący jednocześnie delegatem Komisji Szkolenia PZŻ może 
uzupełnić skład Komisji Egzaminacyjnej. 

4.  Miejsce przeprowadzania egzaminu powinno spełniać następujące warunki: 
a)  wielkość akwenu powinna pozwalać na swobodne wykonywanie manewrów 

żeglarskich przewidzianych w egzaminie, 
b)  nabrzeże lub stały pomost ma spełniać warunki bezpieczeństwa, a także ma być 

wyposażone w urządzenia cumownicze i pozwalać na wykonywanie przy nim 
manewrów przewidzianych w egzaminie, 

c)  głębokość wody przy nabrzeżu lub pomoście, pozwala bez przeszkód wykonać 
manewry przewidziane w egzaminie, 

d)  pomieszczenie pozwalające przeprowadzić egzamin teoretyczny, 
e)  pomieszczenie dla sekretariatu egzaminu i dla KE. 

5.  W przypadku miejsca niespełniającego powyższych warunków organizator szkolenia 
(wnioskodawca egzaminu), powinien zaproponować inne miejsce do przeprowadzenia 
egzaminu. W przypadku zaproponowania przez wnioskodawcę egzaminu miejsca 
niespełniającego powyższych warunków, przewodniczący KE może nie wyrazić zgody na 
przeprowadzenie egzaminu. 

 
§3 

PRZYGOTOWANIE I PRZEBIEG EGZAMINU 
1.  Przewodniczący KE ustala, w porozumieniu z wnioskodawcą egzaminu, sprzęt żeglarski, 

na którym ma odbyć się egzamin praktyczny z metodyki manewrowania jachtem 
żaglowym, deską z żaglem lub ślizgiem lodowym. Jednostki powinny spełniać warunki 
techniczne i konstrukcyjne określone w Systemie szkolenia instruktorskiego PZŻ. 

2.  Organizator egzaminu przygotowuje i przekazuje Przewodniczącemu KE komplet druków 
w liczbie niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia i udokumentowania egzaminu. 

3.  Zaleca się, aby wszyscy członkowie KE byli ubezpieczeni w zakresie OC i NNW. 
4.  Rozpoczęcie egzaminu powinno być poprzedzone odprawą KE. Podczas odprawy 

przewodniczący KE uwzględniając warunki pogodowe, liczbę zdających, możliwości 
sprzętowe oraz skład KE, ustala harmonogram egzaminu oraz podział zadań dla 
poszczególnych członków KE. 

5.  Przed egzaminem należy przeprowadzić odprawę z osobami przystępującymi do 
egzaminu. W odprawie tej powinien uczestniczyć pełny skład KE. Przewodniczący KE 
przedstawia członków KE i omawia sposób przeprowadzenia egzaminu. Następnie 
Przewodniczący KE omawia harmonogram egzaminu oraz wytyczne, kryteria ocen i 
ustalenia organizacyjne. 

6.  Sekretarz KE może rozpocząć swoją działalność jeszcze przed odprawą KE, przyjmując 
dokumenty i opłaty egzaminacyjne. Należy zwracać szczególną uwagę na wyraźne 
(drukowanymi literami) i kompletne wypełnienie kart egzaminacyjnych. Po sprawdzeniu 
kompletności i poprawności dokumentów, przewodniczący KE na wniosek sekretarza KE 
dopuszcza poszczególne osoby do egzaminu. 

7.  Sekretariat egzaminu powinien być dostępny dla osób egzaminowanych oraz członków KE 
przez cały czas trwania egzaminu. 

8.  Przewodniczący KE odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu. 
9.  Egzamin praktyczny na stopnie MIŻ i IŻ: 
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a)  podczas egzaminu na jachcie mogą przebywać tylko osoby egzaminowane i 
członkowie KE, 

b)  egzamin na jachcie prowadzi dwóch członków KE. 
 

10.  Egzamin praktyczny na stopnie IŻD i IŻL: 
o sposobie i trybie przeprowadzenia egzaminu praktycznego na IŻD PZŻ i IŻL PZŻ 
decyduje przewodniczący KE. 

11.  Osoby egzaminowane powinny otrzymać wcześniej informacje o manewrach jakie będą 
przedmiotem egzaminu, tak aby mogły przygotować się do metodyki nauczania danego 
manewru. 

12.  Podczas egzaminu praktycznego ocenie podlega techniczne wykonanie manewru i 
metodyka jego nauczania. 

13.  W czasie egzaminu na jachtach jednomasztowych egzaminowany sam steruje jachtem. 
14.  Egzamin teoretyczny: 

a)  przewodniczący KE decyduje o sposobie przeprowadzenia egzaminu teoretycznego, 
b)  egzamin pisemny powinien być przeprowadzony jednocześnie dla wszystkich 

zdających lub minimalnie możliwej liczby grup, w zależności od możliwości lokalowych 
miejsca egzaminu. 

15.  Kryteria zaliczeń poszczególnych egzaminów określa przewodniczący KE. 
 

§4 
ZAKONCZENIE EGZAMINU, INFORMACJA O WYNIKACH 

1.  Egzamin należy uznać za zakończony, gdy nastąpiło przeegzaminowanie, łącznie z 
poprawkami wszystkich osób przyjętych na egzamin. 

2.  Po zakończeniu egzaminu przewodniczący KE zwołuje odprawę KE, na której omawiane 
są wyniki egzaminu. 

3.  W przypadku niezakończenia egzaminu dla wszystkich osób w okresie jego trwania (np. z 
powodu niesprzyjających warunków pogodowych), egzamin uważa się za zakończony dla 
osób, które ukończyły zdawanie wszystkich elementów egzaminu. 

4.  Pozostałym osobom, które nie zostały przeegzaminowane lub nie ukończyły egzaminu, 
należy zwrócić pełną kwotę wpłaty za egzamin, a wyniki cząstkowe uznać za niebyłe, 
chyba że z któregoś z elementów egzaminu zdający otrzymał ocenę niedostateczną. 

5.  Karty egzaminacyjne osób, które nie zdały egzaminu należy przekreślić ukośną kreską. 
6.  Zatwierdzenie wyników egzaminu następuje poprzez złożenie podpisów członków KE na 

protokole egzaminacyjnym. 
7.  Przewodniczący KE wraz z całą KE informuje wszystkich zdających o wynikach egzaminu 

po czym następuje: 
a)  przyjmowanie przez sekretarza KE zdjęć oraz opłat za patenty, 
b)  wydawanie dokumentów osobom, które nie zdały egzaminu lub go nie ukończyły, 
c)  poinformowanie o sposobie i terminie otrzymania patentu. 

 
§5 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI EGZAMINACYJNEJ 
1.  Sekretarz KE przygotowuje: 

a)  protokół KE, 
b)  zestawienie zbiorcze do protokołu KE, 
c)  karty szkoleniowo-egzaminacyjne, 
d)  ew. inne załączniki. 

2.  Dokumenty te powinny być poprawnie wypełnione i podpisane przez odpowiednie osoby z 
członków KE. 

3.  Kwotę opłat egzaminacyjnych dzieli się na część dla KE (60%), organizatora egzaminu 
(20%) i PZŻ (20%). O sposobie podziału kwoty dla KE na poszczególnych członków KE, 
decyduje przewodniczący KE. 

4.  W przypadku gdy organizatorem egzaminu jest PZŻ, to część dla PZŻ wynosi 40%. O 
sposobie podziału kwoty dla KE na poszczególnych członków KE, decyduje 
przewodniczący KE. 
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5.  Kwoty dla członków KE są kwotami brutto przychodu za czynności egzaminacyjne. Każdy 
z członków KE podpisuje z organizatorem egzaminu umowę o dzieło. Umowa ta będzie 
zarejestrowana u organizatora egzaminu, z obowiązkiem przekazania informacji do 
odpowiedniego dla członka KE urzędu skarbowego i ZUS. 

6.  Ewentualne koszty organizacji egzaminu ponosi organizator egzaminu. Koszty przejazdu 
na egzamin delegata Komisji Szkolenia PZŻ ponosi PZŻ. 

7.  Wyliczona kwota netto przychodu za czynności egzaminacyjne może być wypłacona 
członkowi KE przez organizatora egzaminu lub przelana na wskazane przez niego konto 
bankowe. 

8.  Kwoty: 
a)  przychodu z opłat egzaminacyjnych dla organizatora egzaminu i PZŻ, 
b)  podatków z umów z członkami KE, 
c) przychodu z opłat za wystawienie patentów, 
przekazywane są wraz z kompletną dokumentacją egzaminacyjną organizatorowi 
egzaminu. 

§6 
ZAKONCZENIE EGZAMINU, PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI EGZAMINACYJNEJ 

1.  Przewodniczący KE może zakończyć egzamin tylko w przypadku, gdy wszystkie 
poprzednio opisane czynności zostały zakończone. 

2.  Sekretarz KE odpowiada za dostarczenie organizatorowi egzaminu dokumentacji 
egzaminacyjnej (§5 pkt 1) i wymienionych w §5 pkt 8 kwot, w terminie nie późniejszym niż 
7 dni po zakończeniu egzaminu. 

3.  Biuro organizatora egzaminu przyjmuje powyższe kwoty i dokumentacje (protokół KE, 
zestawienie zbiorcze do protokołu KE, karty szkoleniowo-egzaminacyjne) i przekazuje 
dokumenty i należne kwoty niezwłocznie do Komisji Szkolenia PZŻ. 

4.  Komisja Szkolenia PZŻ sprawdza jej kompletność i poprawność. W przypadku 
stwierdzenia niekompletności lub niepoprawności przewodniczący KE odpowiada za jak 
najszybsze usunięcie braków w dokumentacji. 

5.  Po stwierdzeniu kompletności i poprawności dokumentacji egzaminacyjnej, 
Przewodniczący Komisji Szkolenia PZŻ wnioskuje do Zarządu PZŻ o zatwierdzenie 
wyników egzaminu. Pozytywna decyzja Zarządu PZŻ jest podstawą do wystawienia 
odpowiednich patentów instruktorskich. 
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Załącznik nr 6 
do Systemu szkolenia instruktorów PZŻ 

 
 

WZORY DRUKÓW 
 
1. Druk nr 1 – Zgłoszenie szkolenia. 
2. Druk nr 2 – Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej. 
3. Druk nr 3 – Decyzja o powołaniu komisji egzaminacyjnej. 
4. Druk nr 4a – Karta szkoleniowo-egzaminacyjna na stopień MIŻ. 
5. Druk nr 4b – Karta szkoleniowo-egzaminacyjna na stopień IŻ. 
6. Druk nr 4c – Karta szkoleniowo-egzaminacyjna na stopień IŻD. 
7. Druk nr 4d – Karta szkoleniowo-egzaminacyjna na stopień IŻL. 
8. Druk nr 5 – Protokół komisji egzaminacyjnej. 
9. Druk nr 6 – Dziennik zajęć. 
10. Druk nr 7 – Zaświadczenie o zaliczeniu sprawdzianu dopuszczającego do szkolenia. 
11. Druk nr 8 – Potwierdzenie odbycia stażu. 
12. Druk nr 9 – Zaświadczenie o odbyciu szkolenia. 
13. Druk nr 10 – Zaświadczenie lekarskie dla kandydatów na stopień IŻD. 
14. Druk nr 11 – Wniosek o wymianę patentu. 
15. Druk nr 12 – Wniosek o nadanie tytułu IW. 
16. Druk nr 13 – Opinia dla kandydatów do tytułu IW. 
17. Druk nr 14 – Wniosek o wymianę legitymacji IW. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


