
SZKOLENIE I  EGZAMIN  NA    
PAŃSTWOWY   PATENT   ŻEGLARZA JACHTOWEGO 2017     

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego, wydany na  podstawie aktualnie  obowiązujących 
przepisów jest uprawniona do: 
-  prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych, 
-   prowadzenia jachtów żaglowych o długości całkowitej  kadłuba do 12 m, po morskich wodach wewnętrznych  
    oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w  porze dziennej. 
    Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej*. 
 * Za prowadzenie jachtów pod nadzorem uważa się żeglugę w porze dziennej na akwenie, na którym prowadzona jest ciągła obserwacja, przy 
zapewnieniu możliwości podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego 
sprzętu ratunkowego i wyposażenia technicznego. Osoba prowadząca nadzór musi być pełnoletnia i posiadać patent żeglarza jachtowego lub 
wyższy. 
                          WYMAGANIA : 
I.  WARUNKIEM PODEJŚCIA DO EGZAMINU NA  
    STOPIEŃ  ŻEGLARZA   JACHTOWEGO  JEST : 
  1.  ukończenie 14 lat   (najpóźniej w dniu egzaminu),  
  2.  przedstawienie wymaganych dokumentów:  
      - pisemnej zgody rodziców lub opiekunów  na  
        uprawianie żeglarstwa  i oświadczenie  
        rodziców o   umiejętności  pływania  
        (dla niepełnoletnich ) 
     - złożenie (do Komisji Egzaminacyjnej w dniu egzaminu ),  wypełnionego wniosku egzaminacyjnego - okazując  
        dokument tożsamości, 
   3.  wniesienie na miejscu przed egzaminem opłaty za egzamin - okazując dokument uprawniający do zniżki, 
   4.  kserokopie dokumentu uprawniającego do zniżki 
   5.  dwa zdjęcia 
   II. ABY OTRZYMAĆ PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO PO ZDANYM EGZAMINIE,  NALEŻY PRZYSŁAĆ  BĄDŹ  
       DOSTARCZYC OSOBIŚCIE DO BIURA POLSKIEGO ZWIĄZKU  ŻEGLARSKIEGO  NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 
          - wygenerowany elektronicznie wniosek  - ( ze strony PZŻ ) 
         - zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu żeglarstwa -  
            (wystawione przez Komisje Egzaminacyjną ) – oryginał 
         -  pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej –  (w przypadku osoby małoletniej) 
         -  zdjęcie  o wymiarach 3,5 x 4,5 cm - ( naklejone na wniosek ) 
         -  dowód opłaty w wysokości 50zł lub 25zł ( uczniowie i studenci ) 
         -  kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat. - 
            ( po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej opłata wynosi 25 zł.) 
         -  w przypadku zmiany nazwiska - prosimy o dołączenie ksera dowodu osobistego bądź aktu małżeństwa 

               TERMINY SZKOLEŃ  i  EGZAMINÓW  w  NIESULICACH  :                                           
    I turnus szkolenie 02.07 – 12.07 w godz. 10.00 – 13.30 i 16.00 – 19.00         EGZAMIN :    13.VII   godz. 10.00  

    II turnus szkolenie  15.07 – 25.07 w godz. 10.00 – 13.30 i 16.00 – 19.00       EGZAMIN :   26.VII   godz. 10.00  

    III turnus szkolenie  28.07 – 07.08  w godz. 10.00 – 13.30 i 16.00 – 19.00    EGZAMIN :   08.VIII   godz. 10.00  
    KOSZT KURSU :  ...................450 zł   
    KOSZT EGZAMINU : ........... 125 zł  -  uczniowie i studenci      250 zł - pozostali 
    KOSZT PATENTU : ................ 25 zł   -  uczniowie i studenci        50 zł - pozostali   
   Ubezpieczenie :  we własnym zakresie. 
 

     Co zabieramy ze sobą ?  : 
      legitymację szkolną , dowód osobisty, numer PESEL ,  ubranie i obuwie sportowe, ubranie od deszczu i wiatru, 1 ciepły sweter lub 'polar", 
       czapeczki z daszkiem od słońca, strój i ręcznik kąpielowy, kremy z filtrem UV, okulary p. słoneczne,  odpowiednie podręczniki 
 
       Rezerwacja miejsca na kursie :   w biurze,  telefoniczne, e-mailem  
               Płatność za szkolenie na konto z podaniem nazwy kursu, terminu i nazwiska uczestnika : 
                                  "Oswiata" Spółdzielnia Pracy 53-508 Wrocław,   ul. Kolejowa 36 
                                    BZ WBK SA Wrocław I/O Wrocław 59 1090 2398 0000 0006 0800 0825 
        J.K.  „Oświata”   53 – 508 Wrocław   ul. Kolejowa 36  tel. 071 791-30- 92       www.oswiata.wroc.pl 

 



 Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania  
     państwowego patentu żeglarza jachtowego. 

1.  Wiedza teoretyczna: 

1) budowa jachtów, w tym: 
a) zasady obsługi instalacji jachtowych, 
b) obsługa silnika jachtowego; 

2) teoria żeglowania, w tym: 
a) kursy jachtu względem wiatru, 
b) wiatr rzeczywisty i pozorny, 
c) praca żagli oraz działanie steru, 
d) siły działające na jacht, 
e) stateczność jachtu, 
f) żegluga w trudnych warunkach pogodowych; 

 

3) zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku; 

4) podstawy locji, w tym: 
 

a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych, 
b) mapy i przewodniki, 
c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne; 

5) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym: 
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych, 
b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi, 
c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku, 
d) ratowanie człowieka za burtą, 
e) udzielanie pierwszej pomocy, 
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii, 
g) sztrandowanie; 

6) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym: 
a) skala prędkości wiatru, 
b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki, 
c) komunikaty meteorologiczne; 

 

7) pomoce nawigacyjne; 

8) ochrona wód przed zanieczyszczaniem; 

9) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych; 

10) etykieta jachtowa- zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie. 

2 .   Umiejętności praktyczne: 
1)   manewry pod żaglami w zakresie: 

a)    optymalnego doboru żagli do panujących warunków, prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu  
       z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem, 

b) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od 
boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą"; 

2) manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie: 
a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach, 
b) umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem, 
c) alarm „człowiek za burtą"; 

 

3) kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, 
stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht; 

4) praca w charakterze członka załogi: 
 

a) wykonywanie poleceń prowadzącego jacht, 
b) odpowiadanie na komendy, 
c) zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą"; 

5) prace bosmańskie: 
a) umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich, 
b) podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych. 

 


