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Plan wystąpienia

-Otoczenie prawne egzaminowania i szkolenia żeglarskiego

-Zakres programowy dotyczący bezpieczeństwa

-Szkolenia instruktorskie w zakresie bezpieczeństwa

-Wymogi formalne

-Zagrożenia podczas egzaminów i szkoleń żeglarskich

-Podsumowanie
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Egzaminy i szkolenie Egzaminy i szkolenie żżeglarskie w eglarskie w 
otoczeniu prawnymotoczeniu prawnym

Przepisy państwowe

Ustawy:

-USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych

-USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych 

-USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

- USTAWA z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania

Wypadków Morskich
25.03.2017



Egzaminy i szkolenie Egzaminy i szkolenie żżeglarskie w eglarskie w 
otoczeniu prawnymotoczeniu prawnym

Przepisy państwowe

Rozporządzenia:

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 

2013r. w sprawie uprawiania turystyki

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFASTRUKTURY z dnia 28.04.2013 r. w 

sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych

-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTRY i ROZWOJU z dnia 21 lipca 

2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa uprawiania 

żeglugi przez jachty morskie
25.03.2017



Egzaminy i szkolenie Egzaminy i szkolenie żżeglarskie w eglarskie w 
otoczeniu prawnymotoczeniu prawnym

Przepisy państwowe

Rozporządzenia:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI ORAZ MINISTRA 

TRANSPORTU, BUDOWANICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 22 maja 

2013 w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania do przeprowadzenia 

egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z 

zakresu żeglarstwa  oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych 

do przeprowadzenia tego egzaminu

25.03.2017



Egzaminy i szkolenie Egzaminy i szkolenie żżeglarskie w eglarskie w 
otoczeniu prawnymotoczeniu prawnym

Przepisy związkowe

-System szkolenia PZŻ

-System Szkolenia Lodowego PZŻ

-System Szkolenia Instruktorów PZŻ

-System szkolenia zawodowego w żeglarstwie

25.03.2017



Zakres materiału wynikający z rozporządzenia 
– żeglarz jachtowy

Wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:

a/ podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,

b/ wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,

c/ działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,

d/ ratowanie człowieka za burtą,

e/ udzielanie pierwszej pomocy,

f/ hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,

g/ sztrandowanie.
25.03.2017



Zakres materiału wynikający z rozporządzenia 
– jachtowy sternik morski

Ratownictwo

a/ podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,

b/ postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,

c/ przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,

d/ udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i 

śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,

e/ „człowiek za burtą” na morzu,

f/ hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,

g/ sztrandowanie.
25.03.2017



Zakres materiału wynikający z rozporządzenia 
– jachtowy sternik morski

Planowanie rejsu, z uwzględnieniem:

a/ ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,

b/ odległości i czasu trwania rejsu,

c/ ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,

d/ przygotowania załogi i jachtu.

Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych 

drogach wodnych.

25.03.2017



System Szkolenia PZŻ
– żeglarz jachtowy

Podczas zajęć praktycznych na wodzie zostanie zapewnione 

wymagane przepisami zabezpieczenie ratownicze. 

Instruktorzy żeglarstwa prowadzący szkolenie powinni 

posiadać polisę Ubezpieczeniową OC w zakresie 

prowadzenie szkolenia żeglarskiego

25.03.2017



System Szkolenia PZŻ
– żeglarz jachtowy

Bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej: 

- osobiste środki wypornościowe, rodzaje i sposoby posługiwania się nimi, 

- inne środki bezpieczeństwa na jachcie śródlądowym, 

- przygotowanie jachtu i załogi do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych, 

- zasady zachowania się po wywrotce jachtu, - zasady postępowania podczas alarmu „człowiek za burtą

wiadomości o służbach ratowniczych na wodach śródlądowych, 

- podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie, 

- zasady działań ratowniczych w trudnych warunkach pogodowych. 

25.03.2017



System Szkolenia PZŻ
– żeglarz jachtowy

Podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich: 

- Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Morskie Ratownicze Centrum 

Koordynacyjne, 

- ratownictwo brzegowe: brzegowe stacje ratownictwa, stacje ratownictwa 

morskiego, 

- sygnałowe środki ratownicze,

Praktyka

przygotowanie jachtu do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych

25.03.2017



System Szkolenia PZŻ
– jachtowy sternik morski

Ratownictwo 

Zasady bezpieczeństwa na jachcie morskim. 

Zasady bezpieczeństwa na jachcie w warunkach sztormowych. 

Środki bezpieczeństwa na jachcie morskim: liny bezpieczeństwa, szelki bezpieczeństwa, 

kamizelki ratunkowe, koła ratunkowe, tratwa

ratunkowa, pławka EPIRB, transponder radarowy SART. 

Morskie służby ratownicze (SAR), zasady współdziałania z nimi. 

Porozumiewanie się ze stacjami ratownictwa brzegowego, sposoby porozumiewania się ze 

statkami lub śmigłowcami udzielającymi pomocy, znajomość techniki udzielania pomocy. 

Postępowanie w przypadku awarii lub pożaru na jachcie, profilaktyka przeciwpożarowa. 
25.03.2017



System Szkolenia PZŻ
– jachtowy sternik morski

Ratownictwo 

Postępowanie w przypadku kolizji lub wypadku. 

Postępowanie w przypadku alarmu „człowiek za burtą

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Wyposażenie apteczki 

jachtowej. 

Hipotermia, pierwsza pomoc w przypadku hipotermii. 

Holowanie jachtu w sytuacjach awaryjnych. 

Sztrandowanie i ewakuacja załogi. 

25.03.2017



Procedura Procedura egzaminowaniaegzaminowania

Każdy Egzaminator PZŻ musi posiadać ważną polisę OC w zakresie 

wykonywanych obowiązków.

Przewodniczący KE jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na 

egzaminie oraz jego prawidłową organizację i przebieg. Podczas 

egzaminu praktycznego za bezpieczeństwo odpowiedzialny jest członek 

KE przeprowadzający egzamin.

25.03.2017



System Szkolenia Instruktorów PZŻ

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

25.03.2017



System Szkolenia Zawodowego Instruktorów PZŻ

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Bezpieczeństwo podczas prowadzenia zajęć

25.03.2017



Wymogi formalne 

Ubezpieczenie OC instruktora, egzaminatora,

Ubezpieczenie sprzętu

Uprawnienia i kwalifikacje

25.03.2017



Podsumowanie

Zagrożenia

- Przepisy państwowe

- Uwolnienie zawodu instruktora

- Niewykwalifikowana i niekompetentna kadra

- Brak określenia kwestii bezpieczeństwa podczas egzaminowania

Szanse

-Zmiana przepisów państwowych

-Zmiana systemów szkolenia – większy nacisk na egzaminowanie

25.03.2017



Dziękuję za uwagę ☺☺☺☺

k.domanska@pya.org.pl
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