Zespół Nadzoru Technicznego PZŻ

Warunki uzyskania uprawnień Inspektora ZNT

Zgodnie z Regulaminem Zespołu Nadzoru Technicznego Polskiego Związku Żeglarskiego
warunkiem uzyskania uprawnień Inspektora ZNT jest złożenie wniosku i dokumentów
potwierdzających, że zainteresowana osoba spełnia wymagania zawarte w punkcie 5.4
Regulaminu, tj.:
1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2. korzysta w pełni z praw publicznych,
3. posiada wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie oceanotechniki lub pokrewnej, z
zastrzeżeniem pkt. 5.4.2. i 5.4.3.,
4. posiada patent co najmniej jachtowego sternika morskiego i motorowodnego oraz przedstawi
życiorys żeglarski,
5. posiada udokumentowane co najmniej 3 lata praktyki zawodowej związanej z szeroko pojętą
techniką jachtową,
6. pisemnie zobowiązała się do przestrzegania Statutu PZŻ, regulaminów, przepisów i procedur
związkowych, Kodeksu Etycznego ZNT PZŻ, procedur Systemu zarządzania jakością ZNT PZŻ
oraz przepisów państwowych i międzynarodowych, które mają zastosowanie w nadzorze
technicznym nad jachtami,
7. zaliczyła pozytywnie staż dla kandydatów na inspektorów ZNT zgodnie z Programem stażu
ZNT PZŻ stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu,
oraz zaliczyła pozytywnie weryfikację praktyczną i merytoryczną.
Spełnienie wymagań opisanych w punktach 1-6) jest konieczne już na etapie składania
wniosku o nadanie uprawnień Inspektora ZNT PZŻ. Zgodnie z procedurą Systemu Zarządzania
Jakością ZNT PZŻ - PZ-01-01-PZŻ Zarządzanie uprawnieniami i specjalizacjami inspektora
ZNT PZŻ, Kandydat na inspektora winien złożyć wniosek uzupełniony o następujące załączniki:
zał. 1 - kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
zał. 2 - kopie patentów,
zał. 3 - życiorys żeglarski,
zał. 4 - dokumenty potwierdzające praktykę zawodową.
Każdy dołączony do wniosku dokument winien być oznaczony numerem właściwego
załącznika, a kolejność złożonych dokumentów winna być następująca:
1. Wniosek
Zał. 1. Kopia (kopie) dokumentu potwierdzającego wykształcenie
W przypadku większej ilości przedstawianych dokumentów potwierdzających wykształcenie
należy zestawić je na osobnym arkuszu według wzoru poniżej (przykład), pamiętając by na
pierwszej pozycji umieścić wykształcenie najbardziej zbliżone do przedstawionego w punkcie
5.4.1 podpunkt 3 z uwzględnieniem punktów 5.4.2 i 5.4 3 Regulaminu Zespołu Nadzoru
Technicznego Polskiego Związku Żeglarskiego:
Lp. Wykształcenie - kierunek
studiów
1
Wyższe - Budowa jachtów
2
Wyższe - Informatyka

Uczelnia
ZUT Szczecin
Politechnika
Poznańska

Rok
ukończenia
2020
2006
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Załącznik
Zał. 1a
Zał. 1b
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3

Wyższe - Pedagogika

Akademia
Pomorska
Słupsk

2013

Zał. 1c

...
2. Zał. 2. Kopie patentów
W tym przypadku także można zestawić posiadane uprawnienia żeglarskie i motorowodne,
odpowiednie kursy i szkolenia w postaci tabeli oraz odpowiednio oznakować załączone kopie
dokumentów (zał. 2a, zał. 2b itd.).
3. Zał. 3. Życiorys żeglarski
W załączniku syntetycznie wskazać doświadczenie i staż żeglarski, np. w formie tabeli
(poniżej), a w dalszej, opisowej części zamieścić szczegóły.
Lp.

Praktyka żeglarska

1

Samodzielnie prowadzone rejsy

2

Pozostałe rejsy

3

Uczestnictwo w szkoleniu żeglarskim

Akwen

Rok

Ilość godzin

4. Zał. 4. Dokumenty potwierdzające praktykę zawodową.
W załączniku należy najpierw zestawić (np. w tabeli) etapy praktyki zawodowej, przy czym
najwyżej zamieścić te związane z techniką morską, np.:
Lp. Praktyka zawodowa, nazwa firmy

Stanowisko

Okres

1
2
3
Po powyższych, obowiązkowych załącznikach należy zamieścić część opisową wniosku i
inne załączniki charakteryzujące Kandydata.
Po zakończeniu stażu do Rady ZNT przesyłana jest dokumentacja stażu, tj. sprawozdanie z
realizacji stażu, Dziennik stażu i Opinia o Kandydacie. Na ich podstawie oraz aktywności w
działalności Zespołu, udziału w posiedzeniach Zespołu i szkoleniach, realizacji powierzonych
zadań i jakości współpracy oraz dopasowania do charakteru pracy Zespołu dokonywana jest
ocena Kandydata. Spełnienie wymagań w celu uzyskania uprawnień Inspektora ZNT (punkt 5.4
Regulaminu) dokumentowane jest następująco:
Nr
Treść wymagania
wymagania
1
posiada pełną zdolność do czynności
prawnych
2

korzysta w pełni z praw publicznych
posiada wykształcenie wyższe techniczne w
dziedzinie oceanotechniki lub pokrewnej,
z zastrzeżeniem pkt. 5.4.2. i 5.4.3

Potwierdzenie
Podpis na 2 stronie wniosku o
nadane uprawnień Inspektora
ZNT PZŻ
Podpis na 2 stronie wniosku o
nadanie uprawnień
Inspektora ZNT PZŻ
Załącznik nr 1 wniosku
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4
5
6

7

8

posiada patent co najmniej jachtowego
sternika morskiego i motorowodnego oraz
przedstawi życiorys żeglarski,
posiada udokumentowane co najmniej 3 lata
praktyki zawodowej związanej z szeroko
pojętą techniką jachtową
pisemnie zobowiązała się do przestrzegania
Statutu PZŻ, regulaminów, przepisów i
procedur związkowych, Kodeksu Etycznego
ZNT PZŻ, procedur Systemu zarządzania
jakością ZNT PZŻ oraz przepisów
państwowych i międzynarodowych, które
mają zastosowanie w nadzorze technicznym
nad jachtami
zaliczyła pozytywnie staż dla kandydatów na
inspektorów ZNT zgodnie z Programem stażu
ZNT PZŻ stanowiącym załącznik nr 4 do
Regulaminu ZNT
zaliczyła pozytywnie weryfikację praktyczną i
merytoryczną

Załącznik nr 2 wniosku
Załącznik nr 4 wniosku
Podpis na 2 stronie wniosku o
nadanie uprawnień
Inspektora ZNT PZŻ

Opiekun Stażu/Rada ZNT PZŻ

Uchwała Rady ZNT PZŻ
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