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System szkolenia instruktorów PZŻ /Uchwała Zarządu PZŻ z dn. 07.12.2009 r./ 
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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 (wzory dokumentów określa załącznik nr 4). 

 
 

§ 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 3 lat 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: 
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, 
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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.  

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.  
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§ 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./. 
 


