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ZAJĘCIA WEEKENDOWE

Zajęcia odbywały się w weekendy, w soboty i niedziele w grupach dwudzie-
stoosobowych. Podział na grupy był stosowany zamiennie, tak aby osoby 
które brały udział w zajęciach w sobotę w następnym tygodniu były przypi-
sane do grupy niedzielnej i odwrotnie. Wprowadzony podział zakładał ela-
styczność – uczestnicy w systemie 1:1 mogli się wymieniać. Podczas zajęć 
korzystano z następujących narzędzi:

•  platforma zoom,
•  platforma Trello,
•  jamboard

Każde zajęcia trwały 3 godziny, a ich scenariusz zawierał następujące 
elementy: 
a) przywitanie, 
b) wprowadzenie do zajęć, 
c) ćwiczenie integracyjne, 
d) pierwsza część, 
e) przerwa, 
f) druga część zajęć, 
g) pożegnanie. 

Zajęcia były prowadzone przez specjalistów w swojej dziedzinie – wykładow-
ców, żeglarzy, pedagogów oraz praktyków. Do każdych zajęć prowadzący 
był dobierany indywidualnie, tak, aby spełnić wymogi edukacyjne i w jak 
najlepszy sposób przedstawić konkretne zagadnienie. 

a)  Rysunek techniczny łodzi – dr. inż. Artur Karczewski (Politechnika Gdańska)
b)  Teoria żeglowania (z elementami fizyki) – Bartosz Arent (Szkoła Żeglarska 

Gertis)
c)  Omówienie planów technicznych łodzi – dr inż. Artur Karczewski (Politechnika 

Gdańska)
d) Historyczne żaglowce i ich konstrukcja – Maciej Flis (Muzeum Gdańska)
e) Meteorologia – Piotr Królak (STS Generał Zaruski)
f) Rodzaje drewna – Piotr Domański, Marta Kwintal (Wood Workshop)
g) Obróbka drewna – Piotr Domański, Marta Kwintal (Wood Workshop)
h)  Przepisy i rejestracja statków – mgr. inż. Rafał Wojtyra (Polski Rejestr 

Statków, Inspektorat Nadzoru Statków Śródlądowych, Jachtów i Łodzi)
i) Zajęcia samorozwojowe – Maria Klaman, Agnieszka Szymańska
j) Umiejętność pracy w grupie – Maria Klaman, Agnieszka Szymańska 
 
W związku z faktem, iż zajęcia były przygotowywane przez prowadzących 
poniżej zostają przedstawione zagadnienia poruszane na zajęciach. 
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 1. / Rysunek techniczny łodzi 

Uczestnicy zajęć poznają:
1. Dokumentację techniczną obiektu pływającego – pojęcia podstawowe:

• zakres rzeczowy i formalny,
• typy dokumentacji,
• nazewnictwo,
• dokumentacja papierowa vs dokumentacja cyfrowa.

2. Rysunek techniczny i rysunek okrętowy – specyfika branżowa:
• pojęcie rysunku,
• normalizacja,
• rodzaje i podział rysunków,
• linie rysunkowe i ich zastosowanie,
• wymiarowanie na rysunku,
• rzutowanie i przedstawianie obiektów na rysunku,
• materiały i przybory do rysowania.

3. Odczytywanie danych z rysunku:
• umiejscowienie poszczególnych elementów rysunkowych na arkuszu,
• skalowanie danych,
• przybory do odczytywania danych.

Literatura przedmiotu:
• Rysunek techniczny maszynowy; Tadeusz Dobrzański
• Projektowanie i budowa jachtów żaglowych; Zbigniew Jan Milewski
• Podstawy projektowania jachtów; Larsson Lars, Eliasson Rolf E., Orych Michał

dr. inż. Artur Karczewski
Tematyka zajęć: Rysunek techniczny łodzi
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 1. / Rysunek techniczny łodzi 

Zakres rzeczowy i formalny 
Dokumentacja techniczna obiektu pływającego –
pojęcia podstawowe

CO TO
… opisy techniczne, obliczenia konstrukcyjne, rysunki, planów, kosztorysy
i harmonogramy ….

PO CO?
… dokumentacja techniczna służy do realizacji inwestycji, utrzymania obiektów 
w dobrym stanie technicznym, do produkcji określonych wyrobów, …?

Dokumentacja papierowa vs dokumentacja cyfrowa 
Dokumentacja techniczna obiektu pływającego –
pojęcia podstawowe

Dokumentacja techniczna obiektu pływającego – pojęcia podstawowe

2D

3D
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 1. / Rysunek techniczny łodzi 

Pojęcie rysunku 
Rysunek techniczny i rysunek okrętowy – specyfika 
branżowa

Rysunek techniczny – konwencja graficznego przedstawiania maszyn, 
mechanizmów, urządzeń, konstrukcji, układów, systemów, itp., dostarczają-
ca pełnej informacji o działaniu, wykonaniu elementów oraz montażu przed-
stawianego obiektu. Rysunek techniczny jest formą idealizacji i uproszczenia 
rzeczywistych cech przedstawianych obiektów w celu ułatwienia ich opisu.

Dzięki zwięzłemu i przejrzystemu wyrażaniu kształtów i wymiarów od-
wzorowywanego przedmiotu rysunek techniczny dokładnie wskazuje jak 
ma wyglądać dany przedmiot po wykonaniu. Określa on również budowę 
i zasadę działania różnych maszyn i urządzeń lepiej niż najdoskonalszy opis 
słowny. Z tych też względów rysunek techniczny stał się powszechnym i nie-
zbędnym środkiem porozumiewania się wszystkich pracowników zatrudnio-
nych w procesie produkcyjnym. Znajomość zasad sporządzania i umiejęt-
ność odczytywania rysunku technicznego umożliwia przekazywanie myśli 
naukowo-technicznej w postaci np. projektu maszyny lub urządzenia.

Rysunek techniczny stosowany w budownictwie okrętowym, mający na celu 
przedstawienie dokumentacji technicznej statku, posługujący się specyficz-
nym kodem zapisu i typem unifikacji rysunkowej dla tej dziedziny przemy-
słu, nazywany jest rysunkiem okrętowym.
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 1. / Rysunek techniczny łodzi 

Normalizacja 
Rysunek techniczny i rysunek okrętowy – specyfika 
branżowa

Norma – ustalona, ogólnie przyjęta zasada, reguła, wzór, przepis, sposób 
postępowania w określonej dziedzinie

Normalizacja – opracowanie i wprowadzenie w życie norm, ujednolicanie

Normy rysunkowe – szczegółowe przepisy dotyczące wszystkich zagadnień 
związanych z wykonaniem rysunku technicznego: rozmiar arkuszy, rodzaje 
linii, wymiarowanie
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 1. / Rysunek techniczny łodzi 

Linie rysunkowe i ich zastosowanie 
Rysunek techniczny i rysunek okrętowy – specyfika 
branżowa

LINIA GRUBA CIĄGŁA
– Widoczne krawędzie i linie zarysu

LINIA ŚREDNIA CIĄGŁA
– Obramowanie rysunku
– Znaki na dokumentacji technologicznej

LINIA CIENKA CIĄGŁA
– Linie wymiarowe i pomocnicze przy wymiarowaniu
– Kreskowanie przekrojów przedmiotu
– Linie odniesienia
–  Wszystkie linie widoczne w widoku i przekroju przedmiotu, 

który nie jest podmiotem rysunku
– Zarys, rdzeni gwintów, wałków wielowpustowych

LINIA FALISTA
– Linia ograniczająca cząstkowe widoki lub przekroje
– Linie miejscowego wyrwania
– Linie przerwania lub urwania przedmiotu
– Kreskowanie przedmiotów z drewna

LINIA ŁAMANA
– Linia przerwania lub urwania

LINIA KRESKOWA CIENKA
–  Niewidoczne krawędzie i linie przenikania przedmiotu dorysowanego 

dla orientacji

LINIA PUNKTOWA CIENKA
– Linie wyobrażalne
– Ślady płaszczyzn odniesienia
– Osie

LINIA DWUPUNKTOWA
– Zarys przedmiotów na tle przyrządów, uchwytów i narzędzi
– Linia przerwania
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 1. / Rysunek techniczny łodzi 

Wymiarowanie na rysunku 
Rysunek techniczny i rysunek okrętowy – specyfika 
branżowa

Wymiarowanie – podawanie wymiarów przedmiotów na rysunkach technicznych 
za pomocą linii, liczb i znaków wymiarowych

Wymiarowanie
Rysunek techniczny i rysunek okrętowy – specyfika 
branżowa
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 1. / Rysunek techniczny łodzi 

Rodzaje i podział rysunków 
Rysunek techniczny i rysunek okrętowy – specyfika 
branżowa

Nazewnictwo 
Rysunek techniczny i rysunek okrętowy – specyfika 
branżowa
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 1. / Rysunek techniczny łodzi 

Rodzaje i podział rysunków 
Rysunek techniczny i rysunek okrętowy – specyfika 
branżowa

Linie teoretyczne – dokumentacja kształtu
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 1. / Rysunek techniczny łodzi 

Rysunek linii teoretycznych kadłuba

Tabela rzędnych kadłuba
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 1. / Rysunek techniczny łodzi 

Rysunek konstrukcyjny

Rzutowanie i przedstawianie obiektów na rysunku
Rysunek techniczny i rysunek okrętowy – specyfika 
branżowa
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 1. / Rysunek techniczny łodzi 

Umiejscowienie poszczególnych elementów rysunkowych 
na arkuszu
Odczytywanie danych z rysunku
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 1. / Rysunek techniczny łodzi 

Skalowanie danych
Odczytywanie danych z rysunku

Przybory do odczytywania danych
Odczytywanie danych z rysunku

Skalówka – dokumentacja papierowa

Skala odniesienia
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 2. / Teoria żeglowania (z elementami fizyki) 

Uczestnicy zajęć poznają:
1. Podstawowe pojęcia:

• wiatr,
• kursy względem wiatru,
• halsy,
• burty,
• odpadanie i ostrzenie.

2. Siły działające na jacht w ruchu:
• siła aerodynamiczna,
• siła hydrodynamiczna.

3. Zrównoważenie żaglowe jachtu:
• nawietrzność,
• zawietrzność.

4. Praca żagli:
• zasada ustawienia żagli,
• poprawienie sprawności aerodynamicznej – współpraca żagli,

5. Działanie steru.

6. Stateczność jachtu:
• stateczność kształtu,
• stateczność ciężaru.

Bartosz Arnet
Tematyka zajęć:
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 3. / Omówienie planów technicznych łodzi 

Uczestnicy zajęć poznają:
1. Pracę z dokumentacją:

•  przykłady rysunków okrętowych 
(dokumentacja papierowa – materiały własne),

• omówienie rysunków łodzi (dokumentacja z projektu).

2. Ćwiczenie praktyczne – praca z rysunkiem technicznym łodzi typu GIG:
• odczytywanie danych z rysunku,
• przenoszenie danych z rysunku na drewno.

dr. inż. Artur Karczewski
Tematyka zajęć: Ćwiczenia praktyczne w zakresie doskonalenia 
umiejętności posługiwania się planami technicznymi łodzi
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 4. / Historyczne żaglowce i ich konstrukcja 

Uczestnicy zajęć poznają:
• rodzaje żaglowców występujących w wiekach XVI-XIX,
• budowę żaglowców,
• rodzaje ożaglowania,
• zmiany wraz z przyczynami ich konstrukcji na przestrzeni wieków,
• sposoby rozróżniania historycznych żaglowców.

Maciej Flis 
Tematyka zajęć: Żaglowce XVI-XIX w.
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 4. / Historyczne żaglowce i ich konstrukcja 

Podstawy – nazwy
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 4. / Historyczne żaglowce i ich konstrukcja 
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 4. / Historyczne żaglowce i ich konstrukcja 

Żaglowce do XVI wieku
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 4. / Historyczne żaglowce i ich konstrukcja 
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 4. / Historyczne żaglowce i ich konstrukcja 
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 4. / Historyczne żaglowce i ich konstrukcja 

XVI wiek
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 4. / Historyczne żaglowce i ich konstrukcja 
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 4. / Historyczne żaglowce i ich konstrukcja 
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 4. / Historyczne żaglowce i ich konstrukcja 
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 4. / Historyczne żaglowce i ich konstrukcja 
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 4. / Historyczne żaglowce i ich konstrukcja 

XVII wiek
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 4. / Historyczne żaglowce i ich konstrukcja 
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 4. / Historyczne żaglowce i ich konstrukcja 



—  32   —

ZAJĘCIA WEEKENDOWE 4. / Historyczne żaglowce i ich konstrukcja 
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 4. / Historyczne żaglowce i ich konstrukcja 

XVIII-XIX wiek
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 4. / Historyczne żaglowce i ich konstrukcja 
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 5. / Meteorologia 

1. podstawy meteorologii:
1. Pracę z dokumentacją:

a. Pogoda a klimat (globalna cyrkulacja atmosfery).

b. Elementy pogody ważne z perspektywy żeglarza:
• wiatr,
• stan morza, 
• zachmurzenie,
• widzialność (żegluga w warunkach ograniczonej widzialności),
• ciśnienie atmosferyczne.

c.Masy powietrza i fronty. 

2. Źródła informacji pogodowych.

3. Informacje dot. żeglugi w trudnych warunkach pogodowych.

4. Planowanie rejsu na podstawie prognozy pogody.

Piotr Królak 
Tematyka zajęć: Meteorologia żeglarska… czyli jak 
(nie) wróżyć z chmur i map pogodowych
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 5. / Meteorologia 

Podstawy meteorologii

1. Pogoda a klimat - globalna cyrkulacja atmosfery

2. Elementy pogody ważne z perspektywy żeglarza
• Wiatr
• Stan morza 
• Zachmurzenie
• Widzialność (żegluga w warunkach ograniczonej widzialności)
• Ciśnienie atmosferyczne

3. Masy powietrza i fronty

Podstawy meteorologii – globalna cyrkulacja atmosfery



—  37   —

ZAJĘCIA WEEKENDOWE 5. / Meteorologia 

Powstawanie niżów umiarkowanych szerokości

Wiatr, stan morza i ciśnienie atmosferyczne
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 5. / Meteorologia 

Zachmurzenie

Ograniczona widzialność – mgła
Źródło: wikipedia.pl

Źródło: www.yachtingmedia.com
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 5. / Meteorologia 

Masy powietrza i fronty atmosferyczne

Źródło: www.metoffice.gov.uk
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 5. / Meteorologia 

Źródła informacji pogodowych na jachtach morskich

Źródła informacji pogodowych – Internet

https://www.windy.com/
https://baltyk.imgw.pl/
https://mapy.meteo.pl/
https://www.weatheronline.co.uk/
https://www.yr.no/
https://www.wetterzentrale.de/de/default.php

GRIB (General Regularly Distributed Information in Binary form)

http://pocketgrib.com/

TimeZero

Radiotelefon VHF / MF / HF

Navtex

Internet

Obserwacje własne!
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 5. / Meteorologia 

Żegluga w trudnych warunkach pogodowych

Warunki pogodowe a możliwości naszego jachtu
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 5. / Meteorologia 

Planowanie trasy rejsu na podstawie prognozy pogody

1. Bezpieczeństwo
2. Prędkość żeglugi
3. Komfort 

Weather routing – zadanie

Zaplanuj trasę rejsu jachtem żaglowym na podstawie dostępnych informacji 
pogodowych:
START – Gdańsk 1200 LT 14.11.2020
KONIEC – Gdańsk 1800 LT 18.11.2020
Założenie: min. kąt do wiatru ok. 60 stopni, średnia prędkość 5 węzłów
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 6. / Rodzaje drewna 

Uczniowie poznają:
1.  narzędzia używane w stolarni do obróbki drewna (m.in. strugi/heble, 

dłuta, piły, szlifierki, wkrętarki, wyrzynarki),

2.  dawne i współczesne metody pracy z drewnem, możliwości jakie niesie 
połączenie obydwu technik pracy z drewnem, wady i zalety każdej z nich.

Całość zajęć odbędzie się z warsztatu stolarskiego i prowadzący będzie 
mógł aktywnie odpowiadać na pytania uczestników i pokazywać wszystkie 
techniki zastosowania narzędzi zgodnie z ich potrzebami. W tym ćwiczeniu 
zakłada się aktywny udział uczestników poprzez zachęcenie ich do oceny 
efektywności danej metody.

Piotr Domański, Marta Kwintal  
Tematyka zajęć: Narzędzia w warsztacie stolarskim
oraz metody pracy z drewnem.
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 7. / Rodzaje drewna i sposoby jego obróbki 

Uczniowie poznają:
1.  rodzaje drewna używanego do budowy łodzi w warsztacie 

(sosna, sapeli, świerk, dąb),

2.  właściwości poszczególnych gatunków drewna, sposobu jego obróbki 
oraz różnice pomiędzy nimi, 

3. metody pracy z drewnem i jego wyginania, 

4. zastosowanie metod gięcia na przykładach,

Całość zajęć będzie prowadzona z warsztatu stolarskiego, gdzie prowadzący 
na przykładach będzie pokazywał poszczególne rodzaje drewna oraz prak-
tyczne zastosowanie metod gięcia na przykładach.

Piotr Domański, Marta Kwintal   
Tematyka zajęć: Obróbka drewna
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ZAJĘCIA WEEKENDOWE 8. / Przepisy i rejestracja statków 

Uczniowie poznają:
1.  Zagadnienia związane z przepisami, wymaganiami technicznymi, 

przeglądami inspekcjami bezpieczeństwa oraz rejestracją jachtów.

2.  Aktualny stan prawny związany z nadzorem technicznym 
nad jachtami i łodziami.

3. Wymagania Polskiego Rejestru Statków w zakresie jachtów i łodzi.

4. Przepisy klasyfikacji i budowy jachtów morskich.

5. Kategorie projektowe rekreacyjnych jednostek pływających.

6. Procedury oceny zgodności.

Mgr inż. Rafał Wojtyra   
Tematyka zajęć: Techniczne aspekty bezpieczeństwa 
jednostek pływających

Zanim popłyniemy w rejs……..
……..czyli:
zagadnienia związane z przepisami, wymaganiami technicznymi,
przeglądami i inspekcjami bezpieczeństwa i rejestracją jachtów

Aktualny stan prawny związany z nadzorem technicznym 
nad jachtami i łodziami.
Ustawa o bezpieczeństwie morskim, 
z 18 sierpnia 2011 z późn. zmianami (Dz.U. 2020 poz. 680) …

Ustawa o żegludze śródlądowej, 
z 21 grudnia 2000 z późn. zmianami (Dz.U. 2020 poz. 1863) …

Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających
o długości do 24m, 
z 12 kwietnia 2018 z późn. zmianami (Dz.U. 2020 poz. 1500) …

Zgodnie z pkt. 2 § 2.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy statku, 
jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami mię-
dzynarodowymi (Dz.U. 2014 poz. 1335). – jacht morski może być używany 
w żegludze morskiej jeżeli spełnia wymagania techniczne w zakresie okre-
ślonym w § 8 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania 
żeglugi przez jachty morskie (Dz.U. 2012 poz. 326).
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Wymagania PRS w zakresie jachtów i łodzi. 
Pierwsze wydanie Przepisów klasyfikacji i budowy jachtów morskich PRS 
ukazało się 1975 roku, natomiast pierwsze wydanie Przepisów klasyfikacji 
i budowy łodzi motorowych PRS ukazało się 1996 roku. 

Od tego czasu PRS nieustannie pracuje nad rozwojem przepisów starając 
się wprowadzać nowe wymagania zgodne z Dyrektywami Unijnymi oraz 
wymaganiami norm zharmonizowanych z tymi dyrektywami. 

Innymi źródłami informacji wykorzystywanymi przy aktualizacji są przepisy 
i publikacje innych Towarzystw klasyfikacyjnych oraz analizy awarii i wypad-
ków jednostek pływających.

Kolejnym aspektem to postęp techniczny w dziedzinie materiałowej jak 
i postęp w dziedzinie technologii przetwarzania materiałów.

Przepisy klasyfikacji i budowy jachtów morskich
składają się z siedmiu części:

Część I –  Zasady klasyfikacji edycja 2020 r.
Część II –  Kadłub edycja 1996 r.
Część III – Wyposażenie i stateczność edycja 1996 r. ze zm. z 2013 r. 
Część IV – Urządzenia maszynowe edycja 2013 r.
Część V – Urządzenia elektryczne edycja 2021 r.
Część VI – Materiały edycja 2012 r.
Część VII – Osprzęt żaglowy edycja 1999 r. zm. 2012 r.

http://www.prs.pl/przepisy-i-wydawnictwa-prs/przepisy-klasyfikacyjne.html

Przepisy klasyfikacji i budowy łodzi motorowych
składają się z sześciu części:

Część I – Zasady klasyfikacji edycja 2020 r.
Część II – Kadłub edycja 1996 r.
Część III –  Wyposażenie i stateczność edycja 1996 r. ze zm. z 2014 r. 
Część IV – Urządzenia maszynowe edycja 2013 r.
Część V – Urządzenia elektryczne edycja 2021 r.
Część VI – Materiały edycja 2012 r.

http://www.prs.pl/przepisy-i-wydawnictwa-prs/przepisy-klasyfikacyjne.html 
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Inne wymagania dla jednostek pływających o długości
do 24m
W dniu 16 czerwca 1994 r., Parlament Europejski przyjął Dyrektywę 94/25/WE 
w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administra-
cyjnych państw członkowskich odnoszących się do rekreacyjnych jednostek 
pływających.

Dyrektywa ta została przyjęta w kontekście tworzenia rynku wewnętrznego, 
aby doprowadzić do harmonizacji poziomu bezpieczeństwa rekreacyjnych 
jednostek pływających we wszystkich państwach członkowskich i aby usu-
nąć przeszkody w handlu rekreacyjnymi jednostkami pływającymi między 
państwami członkowskimi.

Dyrektywa 94/25/WE obejmowała rekreacyjne jednostki pływające o mini-
malnej długości kadłuba 2,5 m i maksymalnej długości kadłuba 24 m.

16 czerwca 2003r została przyjęta Dyrektywa 2003/44/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 94/25/WE rozszerzając zakres 
stosowania dyrektywy 94/25/WE, tak aby uwzględnić w zmienionej dyrek-
tywie skutery wodne oraz zintegrowane wymagania w zakresie ochrony 
środowiska przez przyjęcie granicznych wielkości emisji spalin (CO, HC, NOx 
i cząstek stałych) i poziomu hałasu dla silników napędowych zarówno z za-
płonem samoczynnym, jak i iskrowym.

Kolejne lata funkcjonowania Dyrektywy wykazało, że te podstawowe 
zasady sprawdziły się w przedmiotowym sektorze oraz powinny zostać 
utrzymane i jeszcze silniej propagowane.

Postęp techniczny na rynku spowodował jednak pojawienie się nowych 
kwestii w zakresie między innymi wymagań środowiskowych.

Aby uwzględnić ten postęp i udzielić wyjaśnień dotyczących ram, w któ-
rych wyroby objęte niniejszą dyrektywą mogą być wprowadzane do obrotu, 
dyrektywa 94/25/WE została uchylona i zastąpiona nową Dyrektywą 
2013/53/UE z dnia 20 listopada 2013 r., która weszła w życie 8 stycznia 
2016 r.

Dyrektywa, oparta na zasadach nowego podejścia, ustanawia jedynie 
zasadnicze wymagania dotyczące rekreacyjnych jednostek pływających, 
pozostawiając szczegóły techniczne do przyjęcia Europejskiemu Komitetowi 
Normalizacyjnemu (CEN) w zakresie norm i przepisów technicznych. Zgod-
ność z ustanowionymi w ten sposób normami zharmonizowanymi, których 
numery odniesienia są opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-
skiej, zapewnia domniemanie zgodności z wymaganiami dyrektywy.

To właśnie te normy są kolejnym źródłem wiedzy na której bazujemy uaktu-
alniając nasz Przepisy. (normy)
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KATEGORIE PROJEKTOWE
Dyrektywa 2013/53/UE wprowadza podział rekreacyjnych jednostek pływających 
na 4 kategorie projektowe:

Definicje kategorii projektowych:
A – jednostki przeznaczone do dalekich rejsów, gdzie warunki mogą 
przekraczać siłę wiatru 8o w skali Beauforta i znaczącą wysokość fali 4 m, 
z wyłączeniem warunków anormalnych; jednostki w znacznym stopniu 
samo wystarczalne.

B – jednostki przeznaczone do rejsów pełnomorskich, gdzie może wystą-
pić siła wiatru do 8o w skali Beauforta włącznie i znacząca wysokość fali 
do 4 m włącznie.

C – jednostki przeznaczone do rejsów na wodach przybrzeżnych, dużych 
zatokach, zalewach, jeziorach i rzekach, gdzie może wystąpić siła wiatru 
do 6o w skali Beauforta włącznie i znacząca wysokość fali do 2 m włącznie.

D – jednostki przeznaczone do rejsów na wodach osłoniętych, małych 
zatokach, małych jeziorach, rzekach i kanałach, gdzie może wystąpić siła 
wiatru do 4o w skali Beauforta włącznie i znacząca wysokość fali do 0,3 m, 
przy nieregularnych falach o maksymalnej wysokości 0,5 m, na przykład 
od przepływających statków.

PROCEDURY OCEN ZGODNOŚCI
We wszystkich dyrektywach nowego podejścia wprowadzono moduły oceny 
zgodności wyrobów. Przy certyfikacji rekreacyjnych jednostek pływających 
producent dokonuje wyboru procedury, jakiej chce się poddać, biorąc pod 
uwagę kategorię projektową i długość kadłuba danej jednostki.

W odniesieniu do projektu i budowy rekreacyjnej jednostki pływającej 
zastosowanie procedury określone w załączniku II do Decyzji nr 768/2008/
WE.
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Moduły oceny zgodności
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„Życie na morzu, które stawia człowiekowi tyle wymagań,
ma tę wyższość nad życiem na lądzie,

że żądania jego są proste i nie można się od nich uchylić”

Joseph Conrad
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Przebieg zajęć:
Integracja: Przedstawienie się uczestników. Każdy z uczestników ma za zada-
nie dokończyć poniższe zdanie: Kto tak jak ja w tym tygodniu….  z przekaza-
niem głosu uczestnikom, kolejna osoba wyznaczona przez uczestnika

Cel warsztatu: przyjrzenie się zespołowi Szkutni, sobie w zespole oraz komu-
nikacji w zespole.

Propozycja kontraktu:
• mówimy sobie po imieniu
• komunikat „ja”
• nie oceniamy siebie ani pomysłów
• punktualni i uważni 
• jeśli macie swój kontrakt to opowiedzcie 
 
Uczestnicy są podzieleni na 3 osobowe pokoje na zoomie i w nich odpowia-
dają na poniższe pytania. Na odpowiedź na jedno pytanie mają 4 minuty. 
Każdy powinien zabrać głos. Po odpowiedzi na 1 pytanie wracamy do wspól-
nego pokoju a prowadzący dzieli uczestników na inne pary. 
 
Zareklamuj swoją dzielnicę, ulicę dla kogoś kto szuka miejsca dla przepro-
wadzki.
 
Wyobraź sobie, że spotykasz się z przyjacielem, którego dawno nie widzia-
łeś/aś i opowiedz mu co u ciebie słychać.  
 
Dobre wydarzenie z ubiegłego tygodnia.

1. ĆWICZENIE „Ja mówię, ty rysujesz” / „Mówię, rysujesz” 
Dzielimy uczestników na pary. Jedna osoba z pary otrzymuje obrazek 
z wizerunkiem statku/łódki. Druga osoba nie widzi obrazka. Osoba mająca 
obrazek opisuje co widzi w taki sposób aby druga osoba mogła jak naj-
wierniej odwzorować obrazek na swojej kartce. Osoba rysująca skupia się 
wyłącznie na rysowaniu i podczas ćwiczenia może tylko raz zadać tylko 
jedno pytanie, które pomoże jej odwzorować obrazek. Pytanie można za-
dać w ostatniej minucie przed końcem ćwiczenia. Dla urozmaicenia połowa 
grupy otrzymuje zdjęcie statek 1 a druga statek 2. 

Maria Klaman, Agnieszka Szymańska 
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Rysują dwie osoby. Jedna osoba z pary dostaje żaglówkę i ma 5 minut 
na narysowanie, po tym czasie wracamy do pokoju głównego i po krótkiej 
przerwie dzielimy uczestników na takie same pary i zadanie jest odwrotne: 
osoba ,która opowiadała rysuje tym razem inny rysunek.

Zdjęcie statek 1:
żaglówka w bajdewindzie,

zarefowany grot 
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Zdjęcie statek 2:
kontenerowiec
na Cieśninie Gibraltarskiej 

Omówienie ćwiczenia: Dzielimy uczestników w te same pary. Osoby w pa-
rach opowiadają sobie co im pomagało a co przeszkadzało w tym ćwiczeniu.  
Zapraszamy chętnych ( 4-6 osób) do przedstawienia wniosków z rozmów 
w parach i podzielenia się jedną rzeczą, która co było sukcesem ćwiczenia 
dla pary oraz co ich zdaniem wpłynęło na sukces ćwiczenia. Jaki sposób 
przedstawienie opisu ułatwia rysowanie, czego zabrakło. Podsumowaniem 
będzie też prezentacja nt. podstawowych umiejętności komunikacyjnych, 
zasad dobrej komunikacji, bariery w słuchaniu.
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2. ĆWICZENIE „Ja w projekcie/zespole”
Każdy z uczestników wybiera ze swojego otoczenia 1 przedmiot, który 
jest metaforą jego miejsca i roli w projekcie. Następnie opowiada na forum 
dlaczego wybrał ten przedmiot oraz w jaki sposób widzi się w projekcie. 
(Nie można używać telefonu komórkowego) 1 osoba ma 1 minutę na wypo-
wiedź. 1 osoba mówi i zaprasza kolejną osobę.

3. ĆWICZENIE Z Zespołem jest jak z cyrkiem...
Dzielimy uczestników na dwie grupy (max 10 osób w grupie), najlepiej 
w taki sposób, by w danej grupie były osoby, które widzą zespół/sytuację 
w zespole w podobny sposób. Każda grupa za pomocą jumboarda wymyśla 
i rysuje obraz zespołu na podstawie metafory, którą otrzymała. Na rysunku 
nie wolno pisać. Rysunek ma przedstawiać: 
• członków zespołu, ich cechy oraz pełnione przez nich role 
•  siatkę wzajemnych relacji, z uwzględnieniem podgrup, styków współpracy 

i konfliktów 
Grupa 1 rysuje zespół na podstawie metafory cyrku 
Grupa 2 rysuje zespół na podstawie metafory statku
 
Podsumowanie, omówienie z uczestnikami: 
Każda grupa po kolei przedstawia swoje rysunki. Najpierw swoimi wraże-
niami i obserwacjami dzielą sią osoby niezaangażowane w wykonywanie 
danego obrazka. Obserwacjami uczestnicy dzielą się według następujących 
poziomów:
 
1. „Zauważam…”, „Widzę…” / Percepcja
2. „To wygląda jak…”, „Przypomina mi to…” /Skojarzenia 
3. „Działa to na mnie..”, „Wywołuje we mnie...:” / Osobiste reakcje 
4. „Przypuszczam, że…”, „To prawdopodobnie oznacza, że....” / Interpretacja 
(Pokaż powyższe pytania na ekranie lub czacie by ułatwić omówienie)
 
Na etapie interpretacji każdy z uczestników powinien najpierw wyjaśnić, 
gdzie widzi siebie na obrazku. Następnie każda grupa sama omawia swój 
rysunek. Potem cały proces się powtarza i omawiamy wynik pracy kolejnej 
grupy.

4. ĆWICZENIE „Nasza grupa/zespół w projekcie” 
Zadaniem uczestników jest podzielenie się skojarzeniami z „naszym 
zespołem” i przedstawienie ich za pomocą scenek. Oto instrukcja:

Każdy indywidualnie zapisuje na swojej kartce:
1)  konkretny dźwięk pierwsze skojarzenie z „naszym zespołem projektowym” 

(szelest, szum, krzyk, dźwięk dzwonu…);



—  60   —

ZAJĘCIA WEEKENDOWE 9. / Zajęcia samorozwojowe 

2)  onomatopeje, które przychodzą Wam do głowy związane z „naszym zespołem 
projektowym” (łubudu, fru, pssst, hop);

3)  nazwę 1 utworu muzycznego, który kojarzy Wam się z „naszym zespołem 
projektowym”.

4) zapach skojarzenie z naszym zespołem,
5) emocja, która kojarzy wam się z zespołem,

Dzielimy uczestników na 4 grupy. Każda grupa tworzy 5 zdaniową historię, 
która może być abstrakcyjna, która opisuje wasz zespół projektowy i wykorzy-
stuje powyższe indywidualne skojarzenia oraz przedmiot który jest metaforą 
jego miejsca w projekcie, o którym opowiadał w ćwiczeniu 2. Po 5 minutach pra-
cy każda z grup dostaje bohatera, który musi pojawić się w scenie. Po kolejnych 
5 minutach każda z grup dostaje formę za pomocą, której przedstawi swoją 
wizję zespołu. Scenka może mieć max 3 minuty. Rekomendacja żeby wszyscy 
wzięli czynny udział nie tylko w wymyślaniu ale też prezentowaniu. 

Niech do prezentacji scenek uczestnicy wykorzystają nakładki zooma.
Czas na stworzenie pełnej sceny: 20 minut

Rama: 
Dźwięki
Scenki 
Narracja 
 
Bohater: 
1. Szkutnik 
2. Kolega/koleżanka z zewnątrz (nie z projektu) 
3. Organizator projektu 
4. Babcia/dziadek 
 
Forma (inna dla każdej grupy):
1. Trailer
2. Talk show
3. Reklama
4. Piosenka
 
Obejrzenie i Omówienie 4 scenek na forum.
Podsumowanie i Omówienie. Przykładowe pytania do omówienia: co zobaczy-
liście w poszczególnych scenach? jak się pracowało nad abstrakcyjnym, dowol-
nym, twórczym zadaniem?

Jakie przyjęliście style wykonywania zadania: podział zadań, odpowiedzial-
ność, zaangażowanie, wykonanie. Jak przebiegała komunikacja w waszym 
zespole podczas wykonywania tego zadania?
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Zakończenie 
Co Was najbardziej zaskoczyło na dzisiejszym warsztacie? Każdy z uczest-
ników jednym zdaniem lub jednym słowem podsumowuje swoje wrażenia 
po dzisiejszym spotkaniu.
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Przebieg zajęć:
POWITANIE I INTEGRACJA 
Uczestnicy są podzieleni na  3 osobowe pokoje na zoomie i w nich odpowia-
dają na poniższe pytania. Na odpowiedź na jedno pytanie mają 4 minuty. 
Każdy powinien zabrać głos. Po  odpowiedzi na pytanie wracamy do wspól-
nego pokoju a prowadzący dzieli uczestników na inne pary. 
 
Przypomnij sobie sytuację w której zachowałeś się asertywnie?
Opowiedz o niej.
Przypomnij sobie najlepsze zdarzenie z zeszłego tygodnia,
opowiedz o nim.
Kiedy ostatni raz dałeś komuś feedback?
 
Przed przystąpieniem do dalszych działań przypominamy zasady kontraktu 
zawartego pierwszego dnia w kontekście treningu komunikacji.

Maria Klaman, Agnieszka Szymańska    
Tematyka zajęć: Komunikacja i feedback w zespole

ĆWICZENIE 1 Koło fortuny 
Ćwiczenie w grupach 3 osobowych na 12 minut. Każdy z uczestników 
po kolei losuje emocję z koła fortuny. Zadanie: opisz sytuację w której poczu-
łeś tę emocję i opowiedz kolegom i koleżankom jak się z tym czułeś/czułaś 

Koło fortuny. Emocje 
https://wheeldecide.com/wheels/games/emotion/ 

Koło fortuny. Co mam dzisiaj zrobić: 
https://wheeldecide.com/wheels/entertainment/to-do-decision-maker/

ĆWICZENIE 2 „Idealny Zespół” 
Dzielimy uczestników na 4 zespoły. Każdy zespół przez 10 minut rozmawia 
na temat: Najlepszy zespół w którym działałeś? W podsumowaniu każdy 
zespół znajduje w swoich wypowiedziach i wypisuje na jambordzie 3 cechy 
idealnego zespołu. Po powrocie do wspólnego pokoju omawiamy wypisane 
cechy. 
Podsumowanie: Nie ma idealnych zespołów, ale można starać się stwo-
rzyć jak najlepszy zespół. Zespół jest sumą jego członków, ich osobowości, 
zaangażowania, kompetencji, ról. Na koniec przedstawiamy badania nt. 
Co wpływa na sukces zespołu?: PERFEKCYJNE ZESPOŁY - Google Slides
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ĆWICZENIE 3: Żółta, zielona, czerwona 
Przedstawiamy teorię i prezentację: czym jest informacja zwrotna: Informa-
cja zwrotna - Google Slides Ćwiczenie: Każdy uczestnik dostaje trzy wirtual-
ne karty w kolorach żółtym, zielonym, czerwonym, które przekaże kolegom 
i koleżankom z zespołu. Do przekazania kart posłuży dokument do wypeł-
nienia online: https://docs.google.com/document/d/1QtHLh4bzd2inoy2p-
5Fezqud7JI5c2NW9/edit 

Żółta karta – przekaż osobie, o której chcesz się więcej dowiedzieć. 

Zielona karta – przekaż osobie, której chcesz/musisz wyjaśnić istotną 
dla współpracy kwestię a może której chcesz powiedzieć, że coś w jej zacho-
waniu ci przeszkadza.

Czerwona karta – przekaż osobie, z którą masz dobry, pełen zaufania 
kontakt, chociaż prawdopodobnie ta osoba o tym nie wie.
 
Każdy uczestnik musi rozdać wszystkie trzy karty. 
Uczestnicy omawiają karty w odpowiednich parach, w następującej kolej-
ności: żółta, zielona, czerwona. Rozmowę rozpoczyna osoba, która otrzy-
mała kartę. Rozmowa trwa 12-15 minut, opowiadają obie osoby. Uczestnicy 
omawiają co najmniej 2 karty z trzech. Koniecznie rozmówcy omawiają kartę 
zieloną. 
 
Omówienie: 
Jak się wam wypełniało karty? Czy wiedzieliście od razu, komu przekażecie 
kartę? Jak się wam rozmawiało o kartach? Co waszym zdaniem daje podzielenie 
się informacjami z karty czerwonej i zielonej?

ĆWICZENIE 4: Komunikacja asertywna, jak dawać
informację zwrotną w konkretnych sytuacjach? 
Dzielimy uczestników na 4 osobowe grupy w których ustalają asertywną 
odpowiedź i feedback z szacunkiem dla drugiej strony. Każda osoba się 
wciela w jedną zadaną przez prowadzących rolę, scenkę po ustaleniu argu-
mentacji będą przedstawiane na forum. Czas na przygotowanie wypowiedzi: 
20 minut. Uczestnicy zgodnie z zasadami udzielania informacji zwrotnej 
w scenkach powinni użyć następujących stwierdzeń:
Czuję: Stwierdzenie uczuć
Kiedy (ty): Zachowanie problematyczne
Ponieważ: Konsekwencje
Chcę/ Potrzebuję: Cele

Case 1: 
Jesteście na wymagającym rejsie, płyniecie jachtem Oceanic 50 z Majorki 
na Wyspy Kanaryjskie. Załoga w pierwszym tygodniu rejsu liczy 7 osób, 
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w Hiszpanii wysiada Ola. Wasza załoga ma teraz okrojony skład. W wyniku 
czego wachta wydłuża się z 3 godzin do 5 godzin na parę. Wachty są pro-
wadzone w parach: Ania i Mateusz, Piotr i Marek, Michał (kapitan) i Kasia. 
Płyniecie dalej. Załoga czuje się coraz bardziej zmęczona. Mateusz i Ania 
dwa razy z rzędu spóźniają się na swoją wachtę 20 minut. Kolejnego dnia 
Ania i Mateusz powinni rozpocząć o 4 nad ranem Ania przychodzi punktual-
nie a Mateusz się nie pojawia mimo, że Ania budziła Mateusza dwa razy. Piotr 
i Marek schodzący z wacht, próbują ściągnąć Mateusza na wachtę. Bezsku-
tecznie. 
Marek, któremu jest wszystko jedno co się wydarzy, idzie spać. Finalnie 
wkurzony tą sytuacją Piotr zostaje z Anią na wachcie zamiast Mateusza. 
Mateusz pojawia się na pokładzie z kubkiem kawy o godz. 6:00 i jak gdyby 
nigdy nic wita załogę słowami “Hej, rany ale mi się dobrze spało. Jak się 
macie?”.

Polecenie: Zastanówcie się jak rozwiążecie problem spóźnień na wachtach. 
Odegrajcie scenkę rozmowy załogi na ten temat. 
 

Case 2: 
Pływacie na żaglach po Jeziorach Mazurskich. Jest lipiec, słońce, dobry 
wiatr, warunki do relaksującej żeglugi. Każdego dnia inna dwójka z załogi 
ma wachtę kambuzową, w ramach której umówiliście się że dana para przy-
gotowuje jedzenie i zmywa po jedzeniu. Mimo to Aneta i Arnold po raz trzeci 
nie pozmywali po obiedzie. W konsekwencji Ala i Ola, by przygotować kolację 
muszą najpierw pozmywać górę naczyń. Przy trzecim razie Ola traci cierpli-
wość – ma dość zmywania za Anetę i Arnolda. Dzieli się tym z Alą. Ala tylko 
wzrusza ramionami. 
 
Polecenie: Zastanówcie się jak rozwiążecie sytuację. Odegrajcie scenkę 
rozmowy załogi na ten temat. 
 
Omówienie: Jakich argumentów użyto? Dlaczego i w jaki sposób zadziałały 
na rozmówcę? Jak przebiegała rozmowa? Jakiego rodzaju komunikaty 
pomogły w rozmowie?
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ĆWICZENIE 5: List do Szkutnika/Siebie/Organizatora 
Każdy za pomocą narzędzia https://www.futureme.org/letters/new pisze 
list na temat: Co powinno się wydarzyć żeby jeszcze lepiej czuć się w ze-
spole? który adresuje do siebie lub szkutnika lub organizatora projektu. 
Listy wysyłamy do siebie z datą dostarczenia za 7 dni. Po 7 dniach kiedy 
list ponownie do Ciebie trafi sprawdź czy nadal chcesz to powiedzieć? 
Czy nadal potrzebujesz zmiany, porozmawiania z kimś by lepiej czuć się 
w zespole?
 
podsumowanie warsztatów. Rozmowa na forum. Z czym kończysz blok 
warsztatowy? Co było dla Ciebie ciekawe? Przydatne? Inspirujące?
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