
REGULAMIN 

Instruktora Turystyki Żeglarskiej PTTK 

I. Zasady ogólne 

1. Komisja Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno - Krajoznawczego na podstawie art.9-2, pkt. 6 Statutu PTTK, ustanawia 

stopień Instruktora Turystyki Żeglarskiej PTTK zwanego dalej Instruktorem, w celu 

podwyższenia poziomu realizowanych zadań programowych w zakresie 

kwalifikowanej turystyki żeglarskiej. 

2. Uprawnienia Instruktora nadaje Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK osobom, 

które spełniają warunki wymienione w rozdziale II niniejszego Regulaminu oraz 

złożą z wynikiem pomyślnym egzamin ze znajomości zagadnień określonych 

Programem Szkolenia Instruktorów zatwierdzonym przez KTŻ ZG PTTK. 

3. Kandydatów na Instruktorów zgłaszają Sekcje, Koła, Kluby lub Oddziały PTTK, 

nadsyłając do KTŻ ZG PTTK odpowiedni wniosek.  

4. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie Instruktora jest legitymacja 

Instruktora Turystyki Żeglarskiej PTTK oraz wpisanie do Centralnego Rejestru 

Instruktorów prowadzonego przez KTŻ ZG PTTK. Legitymacja po wystawieniu jest 

ważna cztery lata. Ważność legitymacji jest przedłużona na kolejne okresy 

czteroletnie na wniosek zainteresowanego, po zaopiniowaniu przez macierzysty 

Oddział PTTK. Przedłużenia dokonuje KTŻ ZG PTTK biorąc pod uwagę 

dotychczasową aktywność Instruktora oraz spełnianie przez niego wymogów 

niniejszego Regulaminu.  

 

II. Warunki uzyskania uprawnień 

 5. Kandydat na Instruktora Turystyki Żeglarskiej PTTK powinien:  

- być członkiem PTTK, 

- mieć ukończone 18 lat, 

- posiadać minimum średnie wykształcenie, 

- posiadać co najmniej certyfikat kompetencji żeglarskich w żegludze śródlądowej   
(śródlądowy certyfikat  żeglarski PTTK, PZŻ- Żeglarz Jachtowy, ISSA – Inland 
Skipper / Skipper Jachtu Śródlądowego) 

- posiadać odznakę ŻOT w stopniu co najmniej złotym, 

-  posiadać rekomendację macierzystego Zarządu Oddziału PTTK uwzględniającą 

   doświadczenie kandydata w prowadzonej przez niego działalności społecznej o 

   dowolnym charakterze w zakresu turystyki żeglarskiej, 



- wykazać się podczas egzaminu zasobem wiadomości i umiejętności określonych w 
programie szkolenia Instruktorów. 

6. Kandydat na Instruktora powinien przejść przeszkolenie w zakresie: 

- zagadnień prawnych związanych z organizacją turystyki żeglarskiej w RP i UE, 

- zasad uprawiania turystyki i krajoznawstwa, 

- metodyki organizacji i prowadzenia zbiorowych rejsów oraz turystycznych imprez     

  żeglarskich, 

- podstaw metodyki i dydaktyki stosowanej w turystycznym szkoleniu żeglarskim, 

- podstawowych zagadnień z pedagogiki i psychologii dla instruktorów turystyki  

  żeglarskiej 

- geografii turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem żeglarskich szlaków     

  turystycznych w Polsce, 

- zagadnień ochrony środowiska naturalnego i zabytków, 

- zasad bezpieczeństwa w kwalifikowanej turystyce żeglarskiej (śródlądowej                         

  i morskiej) 

- zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej o ile nie posiada certyfikatu 
poświadczającego przeszkolenie w tym zakresie. 

7. W uzasadnionych przypadkach w uznaniu wiedzy i umiejętności organizacyjno-
szkoleniowych, KTŻ ZG PTTK może zwolnić kandydata od obowiązku odbycia 
szkolenia.  

8. Kandydat na Instruktora, obok wymogów wynikających z punktów 5 i 6, powinien 
posiadać: 

- wysoką kulturę osobistą,  

- nienaganną postawę moralną,  

- zaangażowanie w działalność społeczną,  

- wiadomości z zakresu historii i zagadnień współczesnych,  

- umiejętność popularyzowania turystyki i krajoznawstwa, 

- predyspozycję do szkolenia i wydawania ocen egzaminacyjnych. 

 

III. Obowiązki i uprawnienia Instruktora 

 9. Instruktor ma obowiązek: 



- realizowania celów i uchwał Towarzystwa przez inicjowanie i organizowanie 
turystyki żeglarskiej,  

- propagowania turystyki żeglarskiej i krajoznawstwa, szerzenia kultury turystycznej   
i wypoczynku na wodzie, upowszechniania turystyki żeglarskiej, 

- uczestniczenia w życiu organizacyjnym PTTK, zwłaszcza w swoim środowisku 
terenowym (sekcja, koło, klub, komisja, oddział), 

- udzielania fachowych informacji i pomocy w zakresie uprawiania i organizowania 
turystyki żeglarskiej w miejscu swego działania i na szlaku.  

10. Instruktor ma prawo: 

- prowadzić szkolenie żeglarskie na turystyczny certyfikat kompetencji żeglarskich 
PTTK (turystyczny patent żeglarski PTTK) według programu szkolenia KTŻ PTTK,  

- prowadzić egzaminy na certyfikaty kompetencji żeglarskich w komisjach 
egzaminacyjnych PTTK według zasad określonych odrębnym regulaminem 
organizacji i prowadzenia egzaminów żeglarskich przez KTŻ PTTK, 

- noszenia odznaki Instruktora Turystyki Żeglarskiej o wzorze ustalonym przez KTŻ 
ZG PTTK, 

- podnoszenia na łodzi, na której żegluje, proporczyka o wzorze ustalonym przez 
KTŻ ZG PTTK,  

- pierwszeństwa w przyjmowaniu na kursy organizowane przez PTTK,  

- otrzymywania bezpłatnie materiałów organizacyjnych PTTK z zakresu turystyki 
żeglarskiej, komunikatów, regulaminów itp. 

- udziału w Zlotach Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK, 

- pierwszeństwa w udziale we wszelkiego rodzaju rejsach organizowanych przez 
KTŻ ZG PTTK lub macierzystą jednostkę organizacyjną, 

- do rabatów za usługi świadczone przez PTTK wg aktualnie obowiązujących 
przepisów.  

- do otrzymywania bezpłatnego biuletynu informacyjnego wydawanego przez KTŻ 
PTTK (w formie elektronicznej lub drukowanej). 

11. Niezależnie od obowiązków i praw zawartych w punktach 9 i 10 niniejszego 
rozdziału Instruktor ma prawo:  

- organizować i pełnić fachowe funkcje w kierownictwie centralnych i ogólnopolskich 
imprez turystyki żeglarskiej oraz kierować śródlądowymi rejsami żeglarskimi, 

- być wykładowcą w zakresie turystyki i krajoznawstwa podczas kursów 
instruktorskich organizowanych przez KTŻ ZG PTTK,  

- pełnić funkcję opiekuna - wychowawcy w dowolnych zorganizowanych formach 
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,  



- potwierdzać wpisy do Dzienniczka ŻOT i wchodzić w skład zespołów 
weryfikacyjnych ŻOT w oddziałowych i regionalnych KTŻ,  

                                    IV. Postanowienia końcowe 
 
12. Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK może na wniosek macierzystego 
Oddziału PTTK oraz z własnej inicjatywy nadać tytuł - Honorowego Instruktora 
Turystyki Żeglarskiej PTTK osobie szczególnie zasłużonej, za długoletnią 
działalność na rzecz turystyki żeglarskiej.  

Zasady nadawania tytułu określa „Regulamin Honorowego Instruktora Turystyki 
Żeglarskiej PTTK” uchwalony przez KTŻ ZG PTTK.  

Honorowy Instruktor Turystyki Żeglarskiej PTTK zachowuje wszelkie prawa 
przysługujące Instruktorom Turystyki Żeglarskiej PTTK, tytuł jest przyznawany 
dożywotnio, a legitymacja wydawana bezterminowo. 

13.  KTŻ ZG PTTK ma prawo pozbawić lub nie przedłużyć uprawnień Instruktora w 
rażących przypadkach naruszenia etyki lub regulaminu instruktora, niewłaściwego 
podejścia do pracy instruktora, naruszania zasad kultury turystycznej lub ochrony 
środowiska naturalnego, świadomego naruszania zasad i regulaminu ŻOT PTTK, 
działania na szkodę PTTK, utraty praw obywatelskich lub honorowych na podstawie 
orzeczenia sądów powszechnych lub Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK. 
Pozbawienie uprawnień lub nie przedłużenie uprawnień równoznaczne jest ze 
skreśleniem Instruktora z Centralnego Rejestru Instruktorów.  

14.  Instruktorzy mogą być również skreśleni przez Komisję Turystyki Żeglarskiej ZG 
PTTK z Centralnego Rejestru Instruktorów w przypadku:  

- pisemnej rezygnacji,  

- wystąpienia z PTTK, 

- utraty członkostwa w PTTK, 

15.  Od decyzji pozbawienia uprawnień lub nie przedłużenia uprawnień instruktora, 
o której mowa w § 14, może on złożyć odwołanie w terminie 1 miesiąca od daty 
powiadomienia go o skreśleniu, do Zarządu Głównego PTTK. 

16. Instruktorzy skreśleni przez Komisję Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK z listy 
instruktorów mogą ubiegać się o reaktywowanie swoich uprawnień. Decyzję o 
przywróceniu uprawnień podejmuje KTŻ ZG PTTK po zasięgnięciu opinii o 
instruktorze w jego macierzystym Oddziale PTTK. 

17. Osoby posiadające dotychczasowe legitymacje Przodownika Turystyki 
Żeglarskiej PTTK otrzymują i zachowują tytuł Instruktora Turystyki Żeglarskiej PTTK 
przez okres 4 lat, lecz aby pełnić czynnie funkcje programowej kadry KTŻ ZG PTTK 
instruktor musi przejść weryfikacje uprawnień według zasad niniejszego regulaminu. 

18. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Głównego PTTK  
Nr 126/XVII/2010 z dnia 26.06.2010r.  
 


