
Miejsce egzaminu żeglarskiego 
– Wymagania 

Poniższa lista ma służyć egzaminatorom oraz organizatorom egzaminów na państwowe patenty żeglarskie 

w ocenie czy dane miejsce – sala wykładowa, akwen oraz jachty spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Sportu 

i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych 

warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy 

i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego 

egzaminu.  

Jeżeli po zapoznaniu się z materiałem masz co do niego istotne uwagi zapraszamy do kontaktu. 

Weronika Dyjas 

szkolenie@pya.org.pl   

Miejsce przeprowadzenia egzaminu żeglarskiego - Wymagania TAK NIE 

POMIESZCZENIE EGZAMINU TEORETYCZNEGO 

Czy pomieszczenie egzaminacyjne jest odpowiednio wyposażone (stoły/krzesła itp.)?   

Czy pomieszczenie pozwala na samodzielną pracę egzaminowanych?   

Czy w pobliżu sali egzaminacyjnej znajduje się toaleta?   

Czy w pomieszczeniu znajdują się plansze/przedmioty mogące stanowić pomoc dla osób 
egzaminowanych? 

  

dodatkowo przy egzaminie na patent Jachtowego Sternika Morskiego 

Czy organizator dysponuje mapami?   

Czy organizator dysponuje publikacjami nawigacyjnymi?   

Czy organizator dysponuje przyrządami nawigacyjnymi?   

AKWEN I NABRZEŻE EGZAMINU PRAKTYCZNEGO 

Czy wielkość akwenu pozwala na swobodne wykonywanie manewrów egzaminacyjnych?   

Czy głębokość akwenu pozwala na swobodne wykonywanie manewrów egzaminacyjnych?   

Czy na akwenie jest dostępna boja cumownicza?   

Czy nabrzeże/pomost spełnia wymagania bezpieczeństwa?   

Czy nabrzeże/pomost jest wyposażony w urządzenia cumownicze?   

dodatkowo przy egzaminie na patent Jachtowego Sternika Morskiego 

Czy akwen znajduje się na wodach morskich?   

JACHT 

Czy jacht spełnia wymagania bezpieczeństwa?   

Czy jacht wyposażony jest w silnik?   

Czy silnik wyposażony jest w bieg wsteczny?   

Żeglarz jachtowy Jachtowy sternik morski 

Czy jacht jest typu slup? Czy jacht jest morski i jednomasztowy?   

Czy jacht ma długość co najmniej 5,5 m? Czy jacht ma długość co najmniej 7 m?   

Czy silnik umożliwia uzyskanie prędkości jachtu 
przynajmniej 5 km/h? 

Czy silnik umożliwia uzyskanie prędkości 
przynajmniej 4 w? 

  

POGODA 

Czy wiatr wieje z siłą między 1 – 5 oB? Czy wiatr wieje z siłą między 1 – 6 oB?   

 

Wszystkie odpowiedzi muszą znajdować się w niebieskich polach, 

aby miejsce egzaminu spełniało wymagania rozporządzenia.  
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