
OFERUJEMY SZKOLENIA NA WSZYSTKIE STOPNIE ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE 
 
SZKOLENIA ŻEGLARSKIE: 
 

1. Żeglarz jachtowy 
2. Jachtowy sternik morski 

 
Szkolenia prowadzimy w kilku trybach co pozwala dostosować terminy zajęć do indywidualnych 
możliwości czasowych każdego kursanta. 
 
I Szkolenie stacjonarne 
 
Zajęcia rozpoczynamy w każdy poniedziałek i kończymy w niedzielę egzaminem. 
Zajęcia odbywają się codziennie (za wyjątkiem niedziel przewidzianych na egzaminy) w trzech 
blokach szkoleniowych: 
09.00 – 11.00 
12.00 – 15.00 
17.00 – 20.00 
 

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne, które prowadzimy w naszej sali wykładowej wyposażonej w 
środku multimedialne i pomoce naukowe oraz zajęcia praktyczne w basenie jachtowym Gdynia i 
Zatoce Gdańskiej. Szkolimy  na jachtach Dufour 27 i Bawaria 33. 
 

W chwili rozpoczęcia szkolenia każdemu kursantowi zakładamy kartę szkolenia, w której na bieżąco 
odnotowujemy w jakich zajęciach dana osoba uczestniczyła, a jakie jeszcze musi zaliczyć. Pozwala to 
na prawidłowy przebieg i śledzenie postępów każdego uczestnika kursu indywidualnie. Osoba 
szkolona również może obserwować swoje postępy oraz posiada czytelną informację, jakie zajęcia 
jeszcze są przed nią. 
 

Koszt szkolenia w trybie stacjonarnym  
950 pln – jachtowy sternik morski 
750 pln – żeglarz jachtowy 
 
 
II Szkolenie mobilne 
 

Zajęcia odbywają się codziennie (za wyjątkiem niedziel przewidzianych na egzaminy) w trzech 
blokach szkoleniowych: 
09.00 – 11.00 
12.00 – 15.00 
17.00 – 20.00 
 

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne, które prowadzimy w naszej sali wykładowej wyposażonej w 
środku multimedialne i pomoce naukowe oraz zajęcia praktyczne w basenie jachtowym Gdynia i 
Zatoce Gdańskiej. Szkolimy  na jachtach Dufour 27 i Bawaria 33. 
 

W tym trybie jednak kursant sam wybiera termin rozpoczęcia szkolenia i kolejnych zajęć. Wystarczy 
zdeklarować jakiego dnia i na jaki blok szkoleniowy zamierza przyjść po raz pierwszy (09.00, 12.00 
czy 17.00). Termin kolejnych zajęć ustalamy z instruktorem po zakończeniu pierwszego spotkania. Po 
kolejnych zajęciach umawiamy się na następne itd. Wybranego dnia można przychodzić na jeden, 
dwa lub wszystkie trzy bloki szkoleniowe. Zależnie od dyspozycyjności czasowej. Tak więc wszystkie 
zajęcia ustalamy na bieżąco dostosowując się do każdego kursanta indywidualnie.  
 

W chwili rozpoczęcia szkolenia każdemu kursantowi zakładamy kartę szkolenia, w której na bieżąco 
odnotowujemy w jakich zajęciach dana osoba uczestniczyła a jakie jeszcze musi zaliczyć. Pozwala to 
na prawidłowy przebieg i śledzenie postępów każdego uczestnika kursu. Osoba szkolona również 
może obserwować swoje postępy oraz posiada czytelną informację, jakie zajęcia jeszcze są przed nią. 
 

Prosimy, aby szkolenie w tym trybie nie trwało dłużej niż dwa miesiące. 
 
Koszt szkolenia w trybie mobilnym  
1050 pln – jachtowy sternik morski 



850 pln – żeglarz jachtowy 
 
 
III. Szkolenie weekendowe (piątek, sobota) 
 
Zajęcia odbywają się każdy piątek i sobotę (niedzielę przeznaczamy na egzaminy) w trzech blokach 
szkoleniowych: 
09.00 – 11.00 
12.00 – 15.00 
17.00 – 20.00 
 
Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne, które prowadzimy w naszej sali wykładowej wyposażonej w 
środku multimedialne i pomoce naukowe oraz zajęcia praktyczne w basenie jachtowym Gdynia i 
Zatoce Gdańskiej. Szkolimy  na jachtach Dufour 27 i Bawaria 33. 
 

Wybierając ten system, tak jak w trybie mobilnym, kursant sam określa termin rozpoczęcia szkolenia 
wybierając odpowiadający mu piątek lub sobotę oraz blok szkoleniowy od którego chce zacząć. 
Wystarczy zatem zdeklarować jakiego dnia i na jaki blok szkoleniowy zamierzamy przyjść po raz 
pierwszy (09.00, 12.00 czy 17.00). Termin kolejnych zajęć ustalamy z instruktorem na bieżąco. Co 
bardzo istotne - nie muszą to być kolejno następujące po sobie weekendy. Nie ma też konieczności 
przychodzenia na całe dni (wszystkie bloki), a jednie na te, które nie kolidują z obowiązkami 
zawodowymi czy rodzinnymi. 
 

Tak jak w każdym innym wypadku, również w tym trybie szkolenia każdemu kursantowi zakładamy 
kartę szkolenia, w której na bieżąco odnotowujemy w jakich zajęciach dana osoba uczestniczyła a 
jakie jeszcze musi zaliczyć. Pozwala to na prawidłowy przebieg i śledzenie postępów każdego 
uczestnika kursu. Osoba szkolona również może obserwować swoje postępy oraz posiada czytelną 
informację, jakie zajęcia jeszcze są przed nią. 
 
Koszt szkolenia w trybie weekendowym  
1000 pln – jachtowy sternik morski 
800 pln – żeglarz jachtowy 
 
 
 
Szkolenie na jeziorze Wdzydze 
 
Osobom pragnącym zdobyć uprawnienia żeglarza jachtowego proponujemy także szkolenia 
stacjonarne na Jeziorze Wdzydzkim. Wdzydze Kiszewskie są położone ok. 20 km za Kościerzyną. 
Cechuje je wspaniała przyroda i brak wielkomiejskiego zgiełku. Szkolenie trwa tydzień. 
Rozpoczynamy je w każdy poniedziałek o godzinie 11.00 i kończymy egzaminem w niedzielę. 
Konieczne jest jednak zebranie się grupy minimum 4 osób. 
 

W ramach kursu zapewniamy nocleg na jachcie. Posiłki przygotowuje załoga (kursanci) z zakupionych 
przez nas produktów. Koszt zakupu produktów jest wliczony w koszt szkolenia. Zapewniamy też 
całodobową opiekę instruktora. 
 
Szkolenie odbywa się na jachtach typu Tango Family, Tes itp. 
 
Oferta ta jest skierowana szczególnie do osób zainteresowanych żeglowaniem śródlądowym, ale 
obejmuje swoim zakresem również elementy żeglugi morskiej, tak więc w pełnym zakresie 
przygotowuje do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego. 
 
Tego typu kurs jest szczególnie atrakcyjny dla osób, które chcą połączyć szkolenie z urlopem lub 
czasem wolnym spędzając go na łonie przyrody pośród ciszy i spokoju kaszubskich jezior. Szkolenie 
to polecamy też młodzieży lub osobom, które chcą odbyć szkolenie spędzając czas z przyjaciółmi lub 
rodziną niezainteresowanymi egzaminem.  
 
Koszt szkolenia wraz z wyżywieniem - 1100 pln. 
 
Do wszystkich podanych cen należy doliczyć koszt egzaminu i wystawienia patentu.  



Żeglarz jachtowy 

 250 + 50 PLN 

 125 + 25 PLN – osoby uczące się do 26 r.ż. na podstawie ważnej legitymacji uczniowskiej lub 
studenckiej 

Jachtowy sternik morski 

 350 + 50 PLN 

 175 + 25 PLN – dla osób uczących się do 26 r.ż. Konieczne posiadanie aktualnej legitymacji 
uczniowskiej lub studenckiej 

 
 
SZKOLENIA MOTOROWODNE 
 

1. Sternik motorowodny 
2. Morski sternik motorowodny 

 
W wypadku kursów motorowodnych również proponujemy kilka trybów odbycia szkolenia. 
 

Na stopień sternika motorowodnego 
 
I Szkolenie intensywne stacjonarne weekendowe (sobota, niedziela) 
 
Ten tryb szkolenia przygotowaliśmy dla osób, które wybitnie nie dysponują czasem wolnym. Jest ono 
bardzo intensywne i wymagające od kursanta wybitnego zaangażowania. 
 
Zajęcia rozpoczynamy w sobotę o godzinie 09.00 i kończymy w niedzielę egzaminem w godzinach 
popołudniowych.  
 
Zajęcia odbywają się w trzech blokach szkoleniowych: 
09.00 – 11.00 
12.00 – 15.00 
17.00 – 20.00 
 

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne, które prowadzimy w naszej sali wykładowej wyposażonej w 
środku multimedialne i pomoce naukowe oraz zajęcia praktyczne w basenie jachtowym Gdynia i 
Zatoce Gdańskiej. Szkolimy na ribach i jednostkach sztywnokadłubowych.  
 

W chwili rozpoczęcia szkolenia każdemu kursantowi zakładamy kartę szkolenia, w której na bieżąco 
odnotowujemy w jakich zajęciach dana osoba uczestniczyła, a jakie jeszcze musi zaliczyć. Pozwala to 
na prawidłowy przebieg i śledzenie postępów każdego uczestnika kursu indywidualnie. 
 

Koszt szkolenia w trybie intensywnym stacjonarnym weekendowym  - 550 pln. 
 
II Szkolenie mobilne 
 

Zajęcia odbywają się codziennie  w trzech blokach szkoleniowych: 
09.00 – 11.00 
12.00 – 15.00 
17.00 – 20.00 
 

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne, które prowadzimy w naszej sali wykładowej wyposażonej w 
środku multimedialne i pomoce naukowe oraz zajęcia praktyczne w basenie jachtowym Gdynia i 
Zatoce Gdańskiej. Szkolimy na  ribach i jednostkach sztywnokadłubowych.  
 

W tym trybie kursant sam wybiera termin rozpoczęcia szkolenia i kolejnych zajęć. Wystarczy 
zdeklarować jakiego dnia i na jaki blok szkoleniowy zamierza przyjść po raz pierwszy (09.00, 12.00 
czy 17.00). Termin kolejnych zajęć ustalamy z instruktorem po zakończeniu pierwszego spotkania. Po 



kolejnych zajęciach umawiamy się na następne itd. Wybranego dnia można przychodzić na jeden, 
dwa lub wszystkie trzy bloki szkoleniowe. Zależnie od dyspozycyjności czasowej. Tak więc wszystkie 
zajęcia ustalamy na bieżąco dostosowując się do każdego kursanta indywidualnie.  
 

W chwili rozpoczęcia szkolenia każdemu kursantowi zakładamy kartę szkolenia, w której na bieżąco 
odnotowujemy w jakich zajęciach dana osoba uczestniczyła a jakie jeszcze musi zaliczyć. Pozwala to 
na prawidłowy przebieg i śledzenie postępów każdego uczestnika kursu. 
Prosimy, aby szkolenie w tym trybie nie trwało dłużej niż dwa miesiące. 
 
Egzaminy w niedzielę w godzinach popołudniowych. 
 
Koszt szkolenia w trybie mobilnym 650 pln 
 
Do ceny szkolenia należy doliczyć koszty egzaminu i wystawienia patentu w wysokości 

 250 + 50 PLN 

 125 + 25 PLN – osoby uczące się do 26 r.ż. na podstawie ważnej legitymacji uczniowskiej lub 
studenckiej. 

 
 

Na stopień morskiego sternika motorowodnego 
 
I. Szkolenie stacjonarne 
 
Zajęcia rozpoczynamy w czwartek, kończymy w niedzielę egzaminem. 
Zajęcia odbywają się codziennie w trzech blokach szkoleniowych: 
09.00 – 11.00 
12.00 – 15.00 
17.00 – 20.00 
 

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne, które prowadzimy w naszej sali wykładowej wyposażonej w 
środku multimedialne i pomoce naukowe oraz zajęcia praktyczne w basenie jachtowym Gdynia i 
Zatoce Gdańskiej. Szkolimy na ribach i jednostkach sztywno kadłubowych  
 

W chwili rozpoczęcia szkolenia każdemu kursantowi zakładamy kartę szkolenia, w której na bieżąco 
odnotowujemy w jakich zajęciach dana osoba uczestniczyła, a jakie jeszcze musi zaliczyć. Pozwala to 
na prawidłowy przebieg i śledzenie postępów każdego uczestnika kursu indywidualnie. 
 
Koszt szkolenia w trybie stacjonarnym - 750 pln 
 
II. Szkolenie weekendowe (piątek, sobota) 
 
Zajęcia odbywają się piątek i sobotę (niedzielę przeznaczamy na egzaminy) w trzech blokach 
szkoleniowych: 
09.00 – 11.00 
12.00 – 15.00 
17.00 – 20.00 
 
Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne, które prowadzimy w naszej sali wykładowej wyposażonej w 
środku multimedialne i pomoce naukowe oraz zajęcia praktyczne w basenie jachtowym Gdynia i 
Zatoce Gdańskiej. Szkolimy  na ribach i jednostkach sztywno kadłubowych.. 
 

Wybierając ten system, tak jak w trybie mobilnym, kursant sam określa termin rozpoczęcia szkolenia 
wybierając odpowiadający mu piątek lub sobotę oraz blok szkoleniowy od którego chce zacząć. 
Wystarczy zatem zdeklarować jakiego dnia i na jaki blok szkoleniowy zamierzamy przyjąć po raz 
pierwszy (09.00, 12.00 czy 17.00). Termin kolejnych zajęć ustalamy z instruktorem na bieżąco. Co 
bardzo istotne  nie muszą to być kolejno następujące po sobie weekendy. Nie ma też konieczności 
przychodzenia na całe dni (wszystkie bloki) a jednie na te, które nie kolidują z obowiązkami 
zawodowymi czy rodzinnymi. 
 



Tak jak w każdym innym wypadku, również w tym trybie szkolenia każdemu kursantowi zakładamy 
kartę szkolenia, w której na bieżąco odnotowujemy w jakich zajęciach dana osoba uczestniczyła a 
jakie jeszcze musi zaliczyć. Pozwala to na prawidłowy przebieg i śledzenie postępów każdego 
uczestnika kursu. 
 
Prosimy, aby szkolenie w tym trybie nie trwało dłużej niż dwa miesiące. 
 
Egzaminy w każdą niedzielę w godzinach popołudniowych. 
 
Koszt szkolenia w trybie mobilnym 800 pln 
 
III. szkolenie mobilne 
 

Zajęcia odbywają się codziennie (zajęcia praktyczne najczęściej w niedzielę przed południem egzamin 
niedziela po południu) w trzech blokach szkoleniowych: 
09.00 – 11.00 
12.00 – 15.00 
17.00 – 20.00 
 

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne, które prowadzimy w naszej sali wykładowej wyposażonej w 
środku multimedialne i pomoce naukowe oraz zajęcia praktyczne w basenie jachtowym Gdynia i 
Zatoce Gdańskiej. Szkolimy  na ribach i jednostkach sztywno kadłubowych.  
 

W tym trybie kursant sam wybiera termin rozpoczęcia szkolenia i kolejnych zajęć. Wystarczy 
zdeklarować jakiego dnia i na jaki blok szkoleniowy zamierza przyjść po raz pierwszy (09.00, 12.00 
czy 17.00). Termin kolejnych zajęć ustalamy z instruktorem po zakończeniu pierwszego spotkania. Po 
kolejnych zajęciach umawiamy się na następne itd. Wybranego dnia można przychodzić na jeden, 
dwa lub wszystkie trzy bloki szkoleniowe. Zależnie od dyspozycyjności czasowej. Tak więc wszystkie 
zajęcia ustalamy na bieżąco dostosowując się do każdego kursanta indywidualnie.  
 

W chwili rozpoczęcia szkolenia każdemu kursantowi zakładamy kartę szkolenia, w której na bieżąco 
odnotowujemy w jakich zajęciach dana osoba uczestniczyła a jakie jeszcze musi zaliczyć. Pozwala to 
na prawidłowy przebieg i śledzenie postępów każdego uczestnika kursu. 
 

Prosimy aby szkolenie w tym trybie nie trwało dłużej niż dwa miesiące. 
 
Egzaminy w każdą niedzielę w godzinach popołudniowych. 
 
Koszt szkolenia w trybie mobilnym 850 pln 
 
Do ceny szkolenia należy doliczyć koszty egzaminu i wystawienia patentu w wysokości 

 350 + 50 PLN 

 175 + 25 PLN – osoby uczące się do 26 r.ż. na podstawie ważnej legitymacji uczniowskiej lub 
studenckiej 

Ponadto prowadzimy szkolenia specjalistyczne 
 
Szkolenia radiooperatora SRC 250 pln + 125 pln koszt egzaminu państwowego UKE 
Warsztaty nawigacyjne 200 pln 
Warsztaty meteorologiczne 60 pln 
Warsztaty nawigacji elektronicznej 300 pln 
Astronawigacja 350 pln  
Pływy i prądy pływowe 200 pln 
Manewrowanie jachtem 150 pln  
Wykorzystanie spinakera 350 pln 
 
Na wszystkie szkolenia specjalistyczne umawiamy się indywidualnie. 
  



Wszystkie zajęcia specjalistyczne, jak i kursy podstawowe na stopnie żeglarskie i motorowodne 
prowadzą wysokiej klasy specjaliści: kapitanowie, nawigatorzy, absolwenci AM w Gdyni, instruktorzy 
PZŻ i ISSA 
 
Wszyscy nasi kursanci otrzymują opracowane przez naszych instruktorów materiały szkoleniowe w 
formie elektronicznej. 
 
Naszym kursantom nie tylko oferujemy najwyższej klasy szkolenie, ale także pomagamy w rezerwacji 
noclegów we współpracujących z nami hotelach, pensjonatach i hostelach, a także zapewniamy zniżki 
na wyżywienie w partnerskich obiektach gastronomicznych, a nawet rabaty w sklepach żeglarskich 
znajdujących się na terenie Mariny Gdynia.  
 
Zapraszamy także na rejsy szkoleniowe, stażowe i turystyczne, w tym rejsy weekendowe. 
 

Konto: Pomorski Związek Żeglarski, 81-345 Gdynia,  Aleja Jana Pawła II 11  
Numer konta bankowego: 82 2340 0009 0220 2460 0000 0011 
 
Wszelkich dodatkowych informacji oraz rejestracji uczestników dokonuje 
Leszek Batko:  gozz@hot.pl,  tel. 606 496 040  

mailto:gozz@hot.pl

