
  

Żeglarskie przepisy szkoleniowe  

Zbiór przepisów i wytycznych związanych ze szkoleniem żeglarskim zapewne nigdy nie będzie zamkniętym 

zestawem, ponieważ dziedzina ta wciąż żyje, zmienia się i dopasowuje do obecnych realiów. Przedstawiony poniżej spis 

ma być pomocą dla młodych szkoleniowców oraz doświadczonych egzaminatorów, aby pamiętali, gdzie znaleźć 

szczegółowe wytyczne regulujące ich pracę. 

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

Weronika Dyjas 

szkolenie@pya.org.pl   

Związkowe 

   

Instrukcja PZŻ nr 1/2016 w sprawie przeprowadzania egzaminów na patenty 

żeglarskie    
   

Procedura nr 1/Z/PZŻ/2015 zasady rozliczania płatności za egzaminy na patenty 
żeglarskie    

   

System szkolenia PZŻ na państwowe patenty żeglarskie       
System szkolenia Instruktorów PZŻ       
System szkolenia zawodowego w żeglarstwie       
Procedura nr 4/Z/PZŻ/2017 zasady rozliczania płatności za egzaminy na stopnie 
instruktorskie    

   

Państwowe 
Rozporządzenie 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    

   

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie 
uprawiania turystyki wodnej    

   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2013 r. w sprawie przepisów 
żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych    

   

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 
listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej    

   

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 

lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie    

   

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 
sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa 
jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego    
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