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niniejsze szkolenie 

• prowadzone zgodnie z systemem szkolenia 
Polskiego Związku Żeglarskiego; 

 

• Odbywa się w Ośrodku Żeglarskim Y.C. OPTY 
w Chełmie Śląskim, przy ul. Leonida Teligi 2 



Licencja szkoleniowa 

Polskiego Związku Żeglarskiego 

od 2016 roku 

PZŻ zrezygnował  

z wydawania licencji 



gdzie będzie szkolenie? 

 



 

Dziećkowice II 

Zbiornik Imieliński  

– 7,3 km2  

– 52,8 mln m3 

234,5 m n.p.m.  



Na większości powierzchni 

głębokość wynosi od 5 do 6 m.  

 

Ratownictwem wodnym zajmuje 

się: 

• Straż Ochrony Zbiornika 

powołana i utrzymywana przez 

administratora zbiornika; 

• dodatkowo na terenie 

przystani klubowej w weekendy 

w sezonie dyżur pełnią 

ratownicy WOPR Katowice. 

Dziećkowice II – 720 ha wody (730) 

§ 



regulacje prawne - krajowe 

• Ustawa z 25.06.2010 r. o sporcie  
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 – ostatnia zmian 01.10.2018 r.) 

 

• Ustawa z 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej  
(Dz. U. 2001 Nr 5 poz. 43 - ostatnia 20.04.2019 r.) 

 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28.04.2003 r.  
w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych 
drogach wodnych 
(Dz.U.03.212.2072) 



Ustawa o żegludze śródlądowej 

Art. 37a ust. 1: 

Prowadzenie statków przeznaczonych do 

uprawiania sportu lub rekreacji, zwane dalej 

„uprawianiem turystyki wodnej”, wymaga: 

 

1) posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności 

z zakresu żeglarstwa; 

2) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy 

uprawianiu turystyki wodnej. 



Ustawa o żegludze śródlądowej 

Art. 37a ust. 3: 

Uprawianie turystyki wodnej na jachtach żaglowych 

o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych 

o mocy silnika powyżej 10 kW wymaga 

posiadania dokumentu kwalifikacyjnego 

wydanego przez właściwy polski związek 

sportowy. 



Ustawa o żegludze śródlądowej 
Art. 37a ust. 4: 

Nie wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego 

uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych  

o mocy silnika do 75 kW i o dług. kadłuba do 13 m, 

których prędkość maksymalna ograniczona jest 

konstrukcyjnie do 15 km/h. 



żeglarz jachtowy  

uprawniony jest do: 

prowadzenia jachtów żaglowych: 

• po wodach śródlądowych, 

• o długości kadłuba do 12 m po morskich 

wodach wewnętrznych oraz pozostałych 

wodach morskich w strefie do 2 Mm od 

brzegu, w porze dziennej. 

Patent żeglarza jachtowego mogą zdobywać 

osoby, które ukończyły 14 lat 



Jachtowy sternik morski: 

Uprawniony do prowadzenia jachtów 

żaglowych: 

• po wodach śródlądowych,  

• o długości kadłuba do 18 m po wodach 

morskich. 



Kapitan jachtowy: 

Uprawniony do prowadzenia jachtów 

żaglowych po wodach śródlądowych 

i morskich. 







wzór patentu żeglarza jachtowego: 



wzór patentu żeglarza jachtowego: 



Drabinka rozwoju 

Kapitan  
jachtowy (S) 

Kapitan  
motorowodny (S) 

Jachtowy sternik 
morski (E) 

Morski sternik 
motorowodny (E) 

Żeglarz  
jachtowy (E) 

Sternik 
motorowodny (E) 

+ + 



od kandydata na żeglarza jacht.  

wymagane jest 

• w przypadku osoby niepełnoletniej - pisemna zgoda 
rodziców/opiekunów na uprawianie żeglarstwa; 

• wniesienie opłaty egzaminacyjnej 

• podejście do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego  

• zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu na stopień 
żeglarza jachtowego przed Komisją Egzaminacyjną PZŻ 

• ukończenie 14 lat.  



żeglarz jachtowy 

program szkolenia 



program szkolenia – wiedza teoretyczne 

1. Wiadomości o śródlądowych jachtach żaglowych, 

ich wyposażeniu i obsłudze: 

a) rodzaje jachtów śródlądowych, podział ze względu na 
budowę i eksploatację, 

b) kategoria projektowa jachtu i warunki eksploatacji, 

c) nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu 
śródlądowego, 

d) małe statki, instrukcja dla właściciela - PN-EN ISO 
10240, 

e) zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami 
jachtowymi, 

f) wyposażenie jachtu niezbędne do bezpiecznej żeglugi: 
ratownicze, przeciwpożarowe, medyczne, 

g) zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego. 



program szkolenia – wiedza teoretyczne 

2. Teoria żeglowania: 

a) wiatr rzeczywisty i pozorny, 

b) kursy jachtu względem wiatru, 

c) siły działające na jacht, 

d) zawietrzność i nawietrzność jachtu, 

e) współpraca żagli, 

f) działanie miecza i steru, 

g) stateczność i pływalność jachtu. 



program szkolenia – wiedza teoretyczne 

3. Przepisy: 

a) wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach 
śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: wybrane 
definicje, prawo drogi, sygnały wzrokowe i dźwiękowe 
statków, sygnały wzywania pomocy, znaki żeglugowe, 
ogólne przepisy bezpieczeństwa, wypadki i awarie - zasady 
postępowania, przepisy lokalne, 

b) elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na 
wodach morskich w tym przepisy portowe, 

c) etykieta jachtowa - zasady zachowania się na jachcie i 
obyczaje żeglarskie, 

d) podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska 
naturalnego. 



program szkolenia – wiedza teoretyczne 

4. Locja: 

a) oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego: 

 - informacje o korycie rzeki, 

 - żegluga na rzece, 

 - oznakowanie szlaku, 

 - elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych - 
śluza, jaz, 

b) elementarne wiadomości o oznakowaniu wód morskich: 

 - oznakowanie nawigacyjne wód morskich (oznakowanie 
boczne, system IALA). 



program szkolenia – wiedza teoretyczne 

5. Ratownictwo: 

a) bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej: 

 - osobiste środki wypornościowe, rodzaje i sposoby posługiwania się nimi, 

 - inne środki bezpieczeństwa na jachcie śródlądowym, 

 - żegluga w trudnych warunkach pogodowych, przygotowanie jachtu i załogi, 

 - zasady zachowania się po wywrotce jachtu, 

 - wiadomości o służbach ratowniczych na wodach śródlądowych, 

 - podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących 
obrażeniach na jachcie, 

 - zasady działań ratowniczych w trudnych warunkach pogodowych. 

b) podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich: 

 - Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Morskie Ratownicze 
Centrum Koordynacyjne, 

 - ratownictwo brzegowe: brzegowe stacje ratownictwa, stacje ratownictwa 
morskiego, 

 - sygnałowe środki ratownicze. 



program szkolenia – wiedza teoretyczne 

6. Meteorologia: 

a) podstawowe wiadomości o wiatrach - znajomość skali 
Beauforte’a, 

b) podstawowa znajomość wybranych zjawisk 
meteorologicznych, 

c) niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne, ich 
oznaki i sposób postępowania, 

d) znajomość meteorologii w zakresie rozumienia 
komunikatów meteorologicznych w mediach, 

e) podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody. 



program szkolenia – wiedza teoretyczne 

7. Teoria manewrowania: 

a) zasady wykonywania manewrów żeglarskich pod 
żaglami i na silniku, 

b) umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu, 

c) znajomość podstawowych zasad techniki żeglowania 
w trudnych warunkach pogodowych. 



żeglarz jachtowy 

sprawy organizacyjne 



opłaty 

• za kurs 890,- zł 

• można wpłacać w ratach: 

– 450,-zł  do 07.09.2019 r. 

– 440,- zł do 07.10.2019 r. 

• opłata egzaminacyjna 250,- zł (dla młodzieży 

uczącej się 125,- zł) w dniu egzaminu. 

• opłata za wydanie patentu 50,- zł (dla 

młodzieży uczącej się: 25,- zł) 



zaliczenia 



strony www 

 

kurs.ycopty.pl 

ycopty.pl 



jesteśmy tu – bo chcemy... 

• staramy się „dobrze” funkcjonować; 

• jesteśmy uczynni i koleżeńscy; 

• pracujemy zespołowo — w wachcie 
sprawiedliwie się dzielimy pracą; 

• tradycyjnie na żaglach zwracamy się do 
siebie po imieniu (jeżeli komuś to nie odpowiada 
powinien poinformować współkursantów); 

• do Komandora Klubu zwracamy się:  
„Panie Komandorze!” 



organizacja kursu 

• 07.09.2019 zajęcia organizacyjne 

• wer. 1 

zajęcia każda sobota/niedziela  

27.10.2019 egzamin 

• wer. 2 

zajęcia każda sobota/niedziela  

09.11.2019 egzamin 

 



organizacja kursu 

• 9:00 podniesienie bandery 

• 9:00 – 13:00 zajęcia: blok I 

• 13:00 – 13:30 przerwa obiadowa 
(w klubowej Tawernie dwudaniowy obiad za ok. 16 zł); 

• 13:30 – 17:15 zajęcia: blok II 

• 17:15 – opuszczenie bandery 



SEZAMIE! – otwórz się! 

0709# 



podręcznik proponowany 

Żeglarz jachtowy i jachtowy 
sternik morski. wyd. 27 

Andrzej Świdwiński, Piotr Kolaszewski 

Wydawca: Almapress, 2019, stron 496 – cena 86,- zł 

 

Od pierwszego wydania - to jest od 1986 roku - 
podręcznik żeglarski nr 1 w Polsce! Zawiera całość 
materiału wymaganego podczas egzaminów na 
stopień żeglarza i sternika jachtowego, a ponad 400 
barwnych ilustracji ułatwia zrozumienie omawianych 
zagadnień. Jest zalecany przez Główną Komisję 
Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego. Jego 
łączny nakład przekroczył 200 000 egzemplarzy! 
Płyta CD zawiera m. in. bazę (zilustrowanych) pytań 
pomagających przygotować się do egzaminu 
teoretycznego na patent żeglarza jachtowego. 
Ciekawym elementem płyty są animacje – krótkie 
ruchome grafiki i filmy, które pozwolą łatwiej 
zrozumieć i utrwalić wiedzę żeglarską. 



podręcznik proponowany 

Żeglarz jachtowy teoria i praktyka 
Zbigniew Klimczak 

Wydawca: TextPartner , 2010 – cena ok. 20 zł 

 

Bardzo  przystępny język, proste schematy, wiele 
cennych uwag dyktowanych wieloletnim 
doświadczeniem. 

 



podręcznik alternatywny 

Żeglarz jachtowy. wyd. 8. 
Andrzej Świdwiński, Piotr Kolaszewski 

Wydawca: Almapress, 2016, stron 344 – cena 60 zł 

 
„Żeglarz jachtowy” to skrócona i zaktualizowana 

wersja książki „Żeglarz i sternik jachtowy” tych 
samych autorów. Zawiera zbiór wiadomości 
wymaganych do zdania egzaminu na 
podstawowy stopień żeglarski. Podręcznik jest 
zalecany przez Komisję Szkolenia Polskiego 
Związku Żeglarskiego. Zawiera wiedzę 
teoretyczną i porady praktyczne niezbędne 
z punktu widzenia wymagań egzaminacyjnych, 
a także wymogów, jakie stawia bezpieczne, 
odpowiedzialne i kulturalne żeglowanie. 



WAŻNE 

Zasady Bezpieczeństwa 



Najważniejsze  

jest bezpieczeństwo  

• Każdy uczestnik kursu ma prawo oczekiwać, 

że w czasie zajęć dołożymy wszelkich starań, 

by je zapewnić; 

• Pilnujemy każdy siebie – ale również 

pilnujemy się nawzajem; 

• Jeżeli komuś nie uda się stosować do tych 

zasad, to będziemy mu sugerować wybranie 

innej szkoły; 

• Każdy uczestnik jest ubezpieczony od NW; 



Wachta - załoga 

• Wachtowy będzie odpowiedzialny za 
podział niektórych prac pomiędzy 
członków wachty i czasem będzie 
pośredniczył w wymianie informacji 
pomiędzy instruktorem a kursantami ze 
swojej wachty.  

• Nie przewidujemy dodatkowej 
odpowiedzialności wachtowego za 
cokolwiek 



wachta służbowa 

Na kursie wspólnie się uczymy, wspólnie spędzamy 

czas a i czasem wspólnie się bawimy. Wspólnie się 

też dzielimy obowiązkami związanymi z funkcjo-

nowaniem kursu. Tak jak na jachcie, obowiązki te 

na równych prawach, cyklicznie, pełnią wszyscy 

żeglarze. Wachta, która zgodnie z grafikiem wacht 

pełni aktualnie te obowiązki, to wachta służbowa. 

 

[Obowiązki powinny być przez wachtowego przydzielane 

sprawiedliwie wszystkim żeglarzom w wachcie.] 



obowiązki wachty służbowej: 

• wyznaczyć spośród siebie (rotacyjnie, za każdym razem innego) 
żeglarza, który na zbiórce przed zajęciami podniesie banderę 
i żeglarza, który na zbiórce po zajęciach opuści banderę; 

• w zimne dni przed zajęciami w kubryku przynieść opał z magazynku, 
zapalić ogień w kominku i podtrzymywać go przez czas zajęć 

• zebrać zamówienia na obiady, pieniądze i przekazać do kuchni 
(pamiętać o instruktorach!); 

• przygotować do pływania jacht operacyjny / ponton (wg wskazówek 
instruktora); 

• po wspólnym posiłku uporządkować stoły i otoczenie); 

• dbać o klar w kubryku, szczególnie w okolicy czajnika i w okolicy 
kominka, dbać o dolewanie wody do warnika; 

• po zajęciach zrobić klar w kubryku, w tym umyć naczynia i przynieś 
je w okolice czajnika; 

• wykonywać na polecenie instruktora inne, drobne prace porządkowe 
związane z funkcjonowaniem kursu. 



Nie kuś losu! 

• Stosuj się ściśle do poleceń 

sternika/instruktora; 

• Jeżeli zauważysz jakiekolwiek 

niebezpieczeństwo, zgłoś to niezwłocznie 

instruktorowi. 



Gastronomia  

zna inne napoje niż PIWO! 

W czasie zajęć nie 

możesz znajdować 

się pod wpływem 

alkoholu ani 

innych, podobnie 

działających, 

substancji; 



Kamizelka obowiązkowa ! 

• Załóż pas ratunkowy lub kamizelkę asekuracyjną na 
czas przebywania na pomoście i na jachcie; 

 

• Przed wypłynięciem  
sprawdź, czy inne osoby  
mają przygotowane/założone 
kamizelka lub pas i czy na  
pokładzie jest koło ratunkowe 

 

• Nie siadaj na  
środkach ratunkowych. 



Jedna ręka dla Ciebie  

— druga dla jachtu! 

• Poruszaj się po pokładzie 

z uwagą; stosuj zasadę 

„jedna ręka dla Ciebie – 

druga dla jachtu”; 

 Nie biegaj po pomoście 

ani po pokładzie; 

 Nie wystawiaj za burtę rąk 

ani nóg. 



Szanuj czas swój i kolegów! 

• Wycisz telefon; 

• Nie rozpraszaj się w czasie 

ćwiczeń na wykonywanie 

czynności niezwiązanych 

z obsługiwanym 

stanowiskiem – również nie 

telefonuj, nie pisz SMS-ów; 



Bom robi boooom! 

• Siedź na miejscu przewidzianym dla 

załogi, wstawaj tylko w celu wykonania 

nakazanej czynności; 

• Uważaj na gwałtowne przemieszczanie się 

bomu w czasie zwrotów;  



Uwaga i obserwacja! 

• Nie krzycz niepotrzebnie – słuchaj 

uważnie poleceń wydawanych na jachcie; 

• Słuchaj uważnie, czy ktoś z innej jednostki 

nie próbuje Ci czegoś ważnego 

przekazać; 

• W czasie prowadzenia jachtu zwracaj 

uwagę na ruch innych jednostek 

i ewentualnie na dawane przez nie znaki; 

 



Najpierw cuma — potem Ty! 

• Nie wyskakuj z jachtu na pomost;  

• Wysiadaj dopiero wtedy, gdy odległość 
jest wystarczająco mała i sprawdź, czy 
miejsce, na którym chcesz stanąć, jest 
bezpieczne – czy nie ma tam np. knag 
cumowniczych, żagli, lin; 

• Najpierw rzuć cumę, potem wysiądź, 
odwróć się chroń dziób przy pomocy 
odbijacza. 



Znaj modę na wodę! 

• Ubierz się stosownie do 

warunków meteorologicznych; 

• Na pokładzie jachtu używaj 

obuwia z miękką podeszwą, 

o dobrej przyczepności; 

• W czasie pływania zepnij 

długie włosy i załóż czapkę. 



Ciągle zwyżkują akcje: 

• zwykłej ostrożności; 

• roztropności; 

• umiejętności 

przewidywania. 





















jesienny kurs 2016 

Klubowy jesienny kurs na stopień żeglarza 

jachtowego przeszedł do historii. Może 

jeszcze w niezbyt spektakularny sposób 

— ale zawsze do historii. A kurs był 

wyjątkowy: najpierw zmagał się z brakiem 

wiatru a potem pływał nawet przy 

padającym deszczu i śniegu w czasie, gdy 

100 metrów dalej odbywały się pierwsze 

klubowe kąpiele morsów. uwaga! oglądamy!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FxDL6gGzEu0

