
Szkolenie i egzaminowanie na stopnie instruktorskie PZŻ w 2014 r. 

W oparcie o System szkolenia instruktorów PZŻ, zatwierdzony przez Zarząd PZŻ w dniu 07.12.2009 r. 

z poprawkami zatwierdzonymi przez Zarząd PZŻ w dniu 11.03.2014 r. oraz w oparciu o System 

szkolenia PZŻ na państwowe patenty żeglarskie uchwalony przez Zarząd PZŻ w dniu 23.07.2013 r., 

Komisja Szkolenia PZŻ ustaliła szczegółowe warunki prowadzenia szkolenia i egzaminowania na 

stopnie instruktorskie PZŻ w 2014 roku.    

1. Szkolenie na stopnie instruktorskie PZŻ. 

 

1.1.  Zakres wymaganych umiejętności i manewrów żeglarskich obejmuje tylko czynności i 

manewry żeglarskie wymienione w Systemie szkolenia PZŻ na państwowe patenty 

żeglarskie, pkt 2.2 Umiejętności praktyczne. 

1.2.  Sposób wykonania manewrów ma być zgodny z definicjami określonymi w Systemie 

szkolenia PZŻ na państwowe patenty żeglarskie, pkt 4 Definicje. 

1.3.  Baza szkoleniowa i podstawowe jachty wykorzystane do szkolenia powinny spełniać 

wymagania określone w Systemie szkolenia PZŻ na państwowe patenty żeglarskie, pkt 

2.3. Normy i zalecenia. 

1.4.  Minimalny okres  szkolenia: 

- MIŻ PZŻ:  10 dni szkoleniowych 

- IŻ PZŻ: 9 dni szkoleniowych     

1.5.  Zaleca się aby szkolenie zawierało formę zgrupowania stacjonarnego w wysokości 

minimum 5 dni szkoleniowych.  

 

2. Egzaminowanie na stopnie instruktorskie PZŻ. 

 

2.1.  Egzamin na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ 

2.1.1. Egzamin teoretyczny  

Egzamin ma być przeprowadzony w formie pisemnej. Każda osoba odpowiada 

pisemnie na trzy pytania z listy pytań wymienionych poniżej. Czas egzaminu 1.5 

godziny. Zaliczenie tej części egzaminu wymaga uzyskania pozytywnej oceny z 

każdego z trzech pytań.    

Wykaz pytań: 

1. Rola i zadania instruktora żeglarstwa, autorytet instruktora. 
2. Formy i metody oddziaływania wychowawczego. 

3. Proces uczenia się i nauczania. Zasady nauczania. 

4. Nauczanie umiejętności, zasady i formy. 

5. Nauczanie wiedzy, cechy, metody, formy. 

6. Przepisy państwowe i związkowe dotyczące szkolenia żeglarskiego. 

7. Organizacja egzaminu żeglarskiego, sekretariat egzaminu. 

8. Zasady bezpieczeństwa w trakcie szkolenia żeglarskiego. 

9. Systematyka czynności i manewrów żeglarskich. Harmonogram nauczania  

wiedzy i umiejętności żeglarskich. 

 
 

 

 



2.1.2. Egzamin praktyczny 

Egzamin ma być przeprowadzony na jachcie będącym podstawowym jachtem 

wymaganym w szkoleniu na patent Żeglarza jachtowego (jacht mieczowy 

kabinowy typu slup z silnikiem, długość jachtu 6-9 m). Ma on spełniać warunki 

określone w  Systemie szkolenia PZŻ na państwowe patenty żeglarskie, pkt 2.3.  

Normy i zalecenia. ppkt 1. Pomosty i akwen mają spełniać warunki określone w 

Systemie szkolenia PZŻ na państwowe patenty żeglarskie, pkt 2.3. Normy i 

zalecenia. ppkt 4 i 5. Każda osoba zdaje egzamin praktyczny kierując  jachtem 

zgodnie z zasadami opisanymi w Systemie szkolenia PZŻ na państwowe patenty 

żeglarskie, pkt 4. Definicje ppkt 1 i 2. Każda osoba zdaje egzamin z co najmniej 

dwu manewrów (jeden pod żaglami , drugi na silniku) z wykazu manewrów 

występujących w Systemie szkolenia PZŻ na państwowe patenty żeglarskie, pkt 

2.2. Umiejętności praktyczne ppkt 2. O ilości i sposobie doboru manewrów na 

egzaminie decyduje Przewodniczący KE. Podczas egzaminu ocenie podlega: 

- poprawny sposób wykonania manewru, 

- poprawne elementy metodyki nauczania manewru.   

Zaliczenie tej części egzaminu wymaga uzyskania oceny co najmniej dobrej z 

wykonania każdego manewru oraz oceny co najmniej dostatecznej z elementów 

metodycznych nauczania każdego manewru. 

 

2.2. Egzamin na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ. 

 

2.2.1. Egzamin teoretyczny 

Egzamin ma być przeprowadzony w formie pisemnej. Każda osoba odpowiada 

pisemnie na zadanie problemowe dotyczące organizacji i realizacji określonego 

rodzaju szkolenia na państwowy patent żeglarza jachtowego. Każda osoba 

odpowiada pisemnie także z Przepisów państwowych i związkowych dotyczących 

szkolenia żeglarskiego. Czas egzaminu 2 godziny. Zaliczenie tej części egzaminu 

wymaga uzyskania  pozytywnej oceny z każdego z dwu elementów egzaminu. 

2.2.2. Egzamin praktyczny 

Egzamin ma być przeprowadzony na jachcie typu slup z silnikiem,  długość 

jachtu 7-10m.  Pomosty i akwen mają spełniać warunki określone w Systemie 

szkolenia PZŻ na państwowe patenty żeglarskie, pkt 2.3. Normy i zalecenia. ppkt 

4 i 5. Każda osoba zdaje egzamin praktyczny kierując  jachtem zgodnie z 

zasadami opisanymi w Systemie szkolenia PZŻ na państwowe patenty żeglarskie, 

pkt 4. Definicje ppkt 1 i 2. Każda osoba zdaje egzamin z co najmniej trzech 

manewrów (dwa pod żaglami , jeden na silniku) z wykazu manewrów 

występujących w Systemie szkolenia PZŻ na państwowe patenty żeglarskie, pkt 

2.2. Umiejętności praktyczne ppkt 2. O ilości i sposobie doboru manewrów na 

egzaminie decyduje Przewodniczący KE. Podczas egzaminu ocenie podlega: 

- poprawny sposób wykonania manewru, 

- poprawne elementy metodyki nauczania manewru.   

Zaliczenie tej części egzaminu wymaga uzyskania oceny co najmniej dobrej z 

wykonania każdego manewru oraz oceny co najmniej dobrej z elementów 

metodycznych nauczania każdego manewru. 


