REGULAMIN
LICENCJONOWANEJ SZKOŁY ŻEGLARSTWA PZŻ

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Na podstawie § 8 pkt 5 i 15 Statutu PZŻ Polski Związek Żeglarski, zwany dalej PZŻ, ustanawia
niniejszy regulamin określający zasady i tryb przyznawania oraz zawieszania i pozbawiania licencji
szkoły żeglarstwa PZŻ, zwanej dalej licencją.
§2
Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:
1) licencja – dokument poświadczający spełnienie wymagań określonych w niniejszym
regulaminie;
2) organizacja – podmiot ubiegający się o przyznanie licencji;
3) audyt – niezależna ocena organizacji ubiegającej się o przyznanie licencji w zakresie weryfikacji
spełnienia wymagań niniejszego regulaminu;
4) audytor – doświadczony w działalności szkoleniowej instruktor PZŻ, który został wyznaczony do
pełnienia tej funkcji przez wiceprezesa PZŻ właściwego ds. szkolenia,
5) licencjonowana szkoła żeglarstwa PZŻ – podmiot, który posiada ważną licencję;
6) kierownik wyszkolenia żeglarskiego (KWŻ) – osoba odpowiedzialna za poziom i standard
szkolenia żeglarskiego.
ROZDZIAŁ II
WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA I ODNAWIANIA LICENCJI

1.
2.
3.
4.

1.

§3
Licencja jest przeznaczona dla organizacji, które zajmują się prowadzeniem szkolenia
żeglarskiego, jak również przygotowaniem do egzaminu na patenty żeglarskie.
Licencję może uzyskać organizacja będąca członkiem zwyczajnym lub wspierającym PZŻ.
Licencja jest przyznawana na czas określony – cztery lata kalendarzowe licząc od roku jej
przyznania.
Po upływie okresu ważności licencja może zostać odnowiona na kolejne cztery lata
kalendarzowe licząc od roku jej odnowienia.
§4
Wymagania niezbędne do uzyskania licencji:
1) infrastruktura zajęć teoretycznych:
a) sala wykładowa umożliwiająca komfortową pracę kursantów (dla minimum 10 osób),
b) pomoce dydaktyczne umożliwiające skuteczne przekazanie wiedzy kursantom oraz
pomagające w pracy kadrze dydaktycznej,
c) wyposażenie multimedialne do prowadzenia prezentacji;
2) infrastruktura zajęć praktycznych:
a) bezpieczne nabrzeże wyposażone w urządzenia cumownicze,
b) akwen o wielkości i głębokości umożliwiający bezpieczne wykonywanie manewrów,
c) boja cumownicza na akwenie;
3) jachty:
a) jacht kabinowy i jacht otwartopokładowy,
b) bezpieczny i w pełni sprawny jacht o długości min. 5,5 m wyposażony w silnik z biegiem
wstecznym umożliwiający osiągnięcie prędkości min. 3 węzły;
4) sprzęt bezpieczeństwa i asekuracyjny:
a) łódź motorowa umożliwiająca szybką reakcję i udzielenie pomocy w sytuacji
niebezpiecznej dla jachtu i kursantów,
b) środki ratunkowe/asekuracyjne dla wszystkich członków załogi,
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c) koło ratunkowe na każdym jachcie,
d) środki bezpieczeństwa, asekuracji i pierwszej pomocy na terenie organizacji;
5) organizacja szkolenia:
a) wyznaczenie kierownika wyszkolenia żeglarskiego (KWŻ) spośród kadry szkolącej,
który jest odpowiedzialny za poziom i standard szkolenia,
b) forma i czas trwania szkolenia umożliwiająca realizację programu oraz osiągnięcie
zakładanych efektów kształcenia,
c) zabezpieczenie zaplecza sanitarnego podczas szkolenia;
6) kwalifikacje kadry:
a) instruktorzy prowadzący zajęcia na szkoleniu przygotowującym do egzaminu na
państwowe patenty żeglarskie posiadają stopień minimum Nauczyciela Żeglowania
PZŻ lub Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ,
b) kierownik wyszkolenia żeglarskiego posiada stopień minimum Instruktora Żeglarstwa
PZŻ i uczestniczy obowiązkowo w spotkaniach unifikacyjnych oraz w przypadku
prowadzenia szkolenia na stopnie kadry szkoleniowej PZŻ posiada tytuł Instruktora
Wykładowcy PZŻ,
c) kadra posiada wszelkie uprawnienia wymagane w swojej działalności, a określone
innymi przepisami, w tym ubezpieczenie OC.
W przypadku, gdy organizacja nie posiada własnej infrastruktury musi wykazać się umową, na
podstawie której z tej infrastruktury korzysta.
§5
Wniosek o przeprowadzenie audytu i przyznanie lub odnowienie licencji jest składany do Biura
PZŻ i musi zawierać następujące dane:
1) nazwę,
2) dane rejestrowe i kontaktowe,
3) zakres działalności,
4) nazwę i adres ośrodka, w którym prowadzone jest szkolenie,
5) wykaz kadry szkoleniowej.
Do wniosku organizacja zobowiązana jest dołączyć:
1) odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z innego rejestru/ewidencji
potwierdzający rejestrację organizacji i wskazujący osoby upoważnione do działania w jej
imieniu lub dokument potwierdzający utworzenie organizacji i wskazujący osoby
upoważnione do działania w jej imieniu,
2) aktualny statut, regulamin, umowę lub akt założycielski organizacji z podaniem daty
uchwalenia/zatwierdzenia lub ostatniej zmiany;
3) potwierdzenie dokonania opłaty za audyt zgodnie z obowiązującym cennikiem
zatwierdzonym przez Zarząd PZŻ.
§6
W terminie 15 dni od dnia złożenia wniosku:
1) wiceprezes PZŻ właściwy ds. szkolenia wyznacza audytora,
2) pracownik Biura PZŻ kontaktuje się z wyznaczonym audytorem i organizacją w celu ustalenia
terminu audytu.
Audyt jest przeprowadzany przez audytora w ciągu jednego dnia w obecności jednej osoby
wyznaczonej przez organizację.
Podczas audytu audytor musi mieć możliwość weryfikacji wszystkich wymagań do uzyskania
licencji, w tym sprawdzenia jachtów na wodzie oraz rozmowy z kadrą szkoleniową.
Audytor przygotowuje raport z audytu w terminie 15 dni od dnia przeprowadzenia audytu, który
przekazuje do wiceprezesa PZŻ właściwego ds. szkolenia, Biura PZŻ i organizacji.
W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku audytu organizacja jest zobowiązana
do dokonania opłaty za licencję lub odnowienie licencji, zgodnie z obowiązującym cennikiem
zatwierdzonym przez Zarząd PZŻ.
Organem odwoławczym od wyniku audytu jest wiceprezes PZŻ właściwy ds. szkolenia i komisja
PZŻ właściwa ds. szkolenia.
§7
Licencja jest przyznawana lub odnawiana przez Zarząd PZŻ na podstawie pozytywnego wyniku
audytu po stwierdzeniu spełnienia wymagań określonych w § 4 niniejszego regulaminu
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i pozytywnej opinii wiceprezesa PZŻ właściwego ds. szkolenia oraz wniesieniu opłaty za licencję
lub odnowienie licencji zgodnie z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez Zarząd PZŻ.
Zarząd PZŻ odmawia przyznania lub odnowienia licencji w następujących przypadkach:
1) zamieszczenia we wniosku o przeprowadzenie audytu i przyznanie licencji nieprawdziwych
danych,
2) nieprzedstawienia wymaganych dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszego
regulaminu,
3) negatywnego wyniku audytu w związku z niespełnieniem wymagań określonych w § 4
niniejszego regulaminu,
4) braku pozytywnej opinii wiceprezesa PZŻ właściwego ds. szkolenia.
Decyzje, o których mowa w ust. 2 wymagają formy pisemnej.
Organem odwoławczym od decyzji, o których mowa w ust. 2, jest Sejmik PZŻ.
ROZDZIAŁ III
ZASADY I TRYB ZAWIESZANIA I POZBAWIANIA LICENCJI

1.
2.

3.

4.
5.

§8
Licencja traci ważność w przypadku utraty przez organizację statusu członka zwyczajnego lub
wspierającego PZŻ.
Zarząd PZŻ na wniosek wiceprezesa PZŻ właściwego ds. szkolenia może zawiesić lub pozbawić
licencji w przypadku zaprzestania przez organizację spełniania którekolwiek z wymagań
określonych w § 4 niniejszego regulaminu, jeżeli w ciągu 15 dni od daty wezwania do usunięcia
nieprawidłowości organizacja nie usunie nieprawidłowości oraz nie powiadomi o tym fakcie PZŻ.
Zarząd PZŻ zawiesza lub pozbawia licencji w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia
Statutu, regulaminów, przepisów PZŻ przez organizację stwierdzonego prawomocnym
orzeczeniem Sądu Związkowego PZŻ.
Decyzje, o których mowa w ust. 2, wymagają pisemnego uzasadnienia.
Organem odwoławczym od decyzji, o których mowa w ust. 2, jest Sejmik PZŻ.
ROZDZIAŁ IV
PRAWA I OBOWIĄZKI LICENCJONOWANYCH SZKÓŁ ŻEGLARSTWA PZŻ

§9
Licencjonowana szkoła żeglarstwa PZŻ ma prawo do:
1) delegowania swoich instruktorów do uczestnictwa w spotkaniach warsztatowych, konferencjach
i szkoleniach organizowanych przez PZŻ dla szkół żeglarstwa w celu wymiany wiedzy,
doświadczeń i unifikacji;
2) realizacji programów przeznaczonych dla szkół żeglarstwa;
3) dostępu do ustandaryzowanych materiałów programowych, w tym również dydaktycznych;
4) korzystania ze specjalnego logotypu szkoły;
5) zakupu specjalnie oznakowanego ubioru dla kadry;
6) przekazania informacji o swojej szkole do bazy organizacji licencjonowanych, która będzie
upubliczniona na stronie internetowej lub w aplikacjach PZŻ bądź na nośnikach
cyfrowych/multimedialnych;
7) otrzymania pakietu oznakowania wizualnego (skład pakietu jest systematycznie aktualizowany).
§ 10
Licencjonowana szkoła żeglarstwa PZŻ ma obowiązek:
1) przestrzegania przepisów państwowych, związkowych i innych związanych z działalnością
wykonywaną w zakresie korzystania z licencji;
2) przestrzegania przepisów, instrukcji, procedur, wytycznych oraz standardów i rekomendacji PZŻ
przy wykonywanej działalności w obszarze licencjonowania oraz działania według określonych
przez PZŻ systemów, a w szczególności niniejszego regulaminu;
3) organizowania egzaminów żeglarskich wyłącznie we współpracy z PZŻ;
4) spełniania wymagań zawartych w § 4 niniejszego przez cały okres obowiązywania licencji;
5) godnego reprezentowania PZŻ oraz korzystania z oznakowanych materiałów PZŻ;
6) utrzymywania wysokiej jakości oferowanych usług oraz obsługi klientów;
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7)
8)

delegowania kierownika wyszkolenia żeglarskiego do uczestnictwa w spotkaniach unifikacyjnych
organizowanych przez PZŻ,
poddawania się okresowym audytom oraz wizytacjom prowadzonych szkoleń.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.

§ 11
Rejestr licencjonowanych szkół żeglarstwa PZŻ oraz decyzji o odmowie przyznania, zawieszeniu
i pozbawieniu licencji wraz ze stosowną dokumentacją prowadzi Biuro PZŻ.
PZŻ może prowadzić rankingi licencjonowanych szkół żeglarstwa PZŻ, wyłaniać i nagradzać
najlepsze według określonych wskaźników np. oceny klientów, różnorodności oferty
szkoleniowej, itp.

§ 12
Polski Związek Żeglarski przynajmniej raz w roku przeprowadza ewaluację procesu licencjonowania
i doskonali zasady jego funkcjonowania.
1.
2.

1.
2.

§ 13
Licencje szkoleniowe wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów tracą ważność
z zastrzeżeniem ust. 2
Licencje przyznane na podstawie Regulaminu licencjonowanej szkoły żeglarstwa PZŻ na rok
2021 zachowują ważność do dn. 31 grudnia 2024 r.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy wynikające z właściwych aktów prawa polskiego i wspólnotowego.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZŻ.
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