
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO 

 

 

INSTRUKCJA                                                                

PROWADZENIA KURSÓW I EGZAMINÓW NA PATENTY 

STERNIKA I STARSZEGO STERNIKA MOTOROWODNEGO 

ORAZ NA LICENCJE MOTOROWODNE 

 
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu w sprawie uprawiania żeglarstwa   

(Dz. U. nr 105 poz. 712 z dnia 09.06.2006) ustala się co następuje: 
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1. Postanowienia ogólne. 

 

Zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej oraz wyżej wymienionym Rozporządzeniem 

Ministra Sportu, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego jest jedyną 

organizacją na terenie Rzeczpospolitej Polskiej upoważnioną do prowadzenia i 

organizacji egzaminów oraz wydawania uprawnień dotyczących prowadzenia i 

obsługi jachtów motorowych oraz holowania obiektów pływających i statków 

powietrznych. 

Na podstawie tych uprawnień Zarząd Polskiego Związku Motorowodnego i 

Narciarstwa Wodnego wydaje niniejszą instrukcję z programami szkolenia celem 

stosowania przez organizatorów szkolenia i instruktorów motorowodnych. 

 

KURSY MOTOROWODNE 

 
 

2. Uprawnieni do prowadzenia szkoleń (kursów). 

 

Prawo do prowadzenia szkoleń przewidzianych niniejszą instrukcją mają 

organizatorzy posiadający odpowiedni sprzęt i kadrę szkoleniową oraz uzyskali 

każdorazowo zgodę PZMWiNW lub OZMWiNW. 

Obowiązkiem organizatora kursu jest posiadanie i stosowanie niniejszej instrukcji. 

 

3. Sprzęt i pomoce naukowe. 

 

Organizator szkolenia musi dysponować w czasie prowadzonych zajęć 

pomocami naukowymi, sprzętem oraz urządzeniami gwarantującymi właściwe 

przekazanie kursantom wiadomości programowych. Zalecane pomoce 

audiowizualne i komputerowe programy interaktywne. 

Koniecznym wyposażeniem jest: 

a) zaplecze dydaktyczne z odpowiednio wyposażoną salą wykładową, 

b) akwen z pomostem manewrowym lub nabrzeżem, 

c) sprzęt pływający do szkolenia na odpowiednie patenty: 

- na sternika motorowodnego co najmniej dwa jachty motorowe z silnikami 

od 10 do 60 kW, 

- na starszego sternika motorowodnego, co najmniej dwa jachty motorowe z 

silnikiem o mocy ponad 60 kW w tym jeden jacht motorowy pozwalający 

płynąć w ślizgu. 

 

4. Obowiązki organizatora kursu. 

 

a) Organizator kursu zobowiązany jest zatrudniać instruktorów 

motorowodnych (wykładowców) znających aktualne przepisy szkoleniowe 

i aktualny program szkolenia na patenty i licencje motorowodne, oraz 

stosujących te przepisy przy organizacji kursów. 

b) Organizator kursu powinien przedstawić Przewodniczącemu KE lub 

upoważnionemu wizytatorowi, kserokopie zgłoszenia  kursu i egzaminu oraz 

harmonogramu kursu niezwłocznie po zatwierdzeniu przez PZMWiNW lub 

OZMWiNW celem umożliwienia przeprowadzenia hospitacji kursu. 
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c) Organizator po zakończonym kursie i egzaminie ma obowiązek 

przechowywać przez 5 lat dzienniki kursów i testy egzaminacyjne. 

d) Organizator wpłaca na konto Związku: 

- opłatę za egzamin przed egzaminem. 

- opłatę za patenty najpóźniej 3 dni od zakończenia egzaminu. 

 e) Organizator ma obowiązek powiadomić Komisję Egzaminacyjną oraz 

 PZMWiNW lub OZMWiNW (w formie pisemnej) o odwołaniu 

 zatwierdzonego egzaminu.  

f) W wyjątkowych przypadkach, nie później niż 5 dni przez egzaminem, 

organizator w formie pisemnej podając przyczynę może zwrócić się do 

PZMWiNW lub OZMWiNW z prośbą o zmianę terminu i miejsca 

przeprowadzenia egzaminu. 

 

5. Skład, kwalifikacje i obowiązki kadry szkoleniowej. 

 

Kadrę szkoleniową stanowią Kierownik Wyszkolenia Motorowodnego (KWM)  oraz 

instruktorzy. 

5.1 Kierownictwo szkolenia. 

a) Kierownika Wyszkolenia Motorowodnego powołuje organizator szkolenia. 

Kierownik Wyszkolenia powinien posiadać patent nie niższy od patentu, na 

który prowadzony jest kurs.  

b) Kierownik Wyszkolenia Motorowodnego musi posiadać patent instruktora     

           motorowodnego PZMWiNW. 

c) Kierownik Wyszkolenia Motorowodnego zobowiązany jest do: 

- sporządzenia harmonogramu zajęć (zał. wzór nr 3a, 3b, 3c, 3d). 

- przeprowadzenia/zorganizowania zajęć teoretycznych i praktycznych 

prawidłowo, terminowo i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 

- kontroli pracy podległych mu instruktorów. 

5.2.Wykladowcy 

a) Skład osobowy wykładowców powołuje organizator szkolenia. 

b) Wykładowcy muszą posiadać patent instruktora motorowodnego 

 PZMWiNW. 

c) Wykładowcy muszą posiadać uprawnienie nie niższe od patentu na które    

           prowadzone jest szkolenie. 

d) W prowadzeniu szkolenia może brać udział wykładowca stażysta, który  

           musi posiadać minimum paten starszego sternika motorowodnego i średnie   

           wykształcenie. Wykładowca stażysta zajęcia prowadzi w obecności KWM i  

           pod jego nadzorem. Po zakończonym kursie KWM ma obowiązek wystawić  

           wykładowcy stażyście zaświadczenie o odbytym stażu. (zał. wzór nr 13) 

Do obowiązków wykładowców należy: 

a) prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych, na dany patent lub 

licencję motorowodną, zgodnie z harmonogramem, programem szkolenia 

oraz z zasadami bezpieczeństwa.  

b) bieżące prowadzenie dziennika kursu. 

5.3. Sekretarz kursu 

a) sprawdza prawidłowość wymaganych dokumentów, kompletuje je i 

przedstawia komisji egzaminacyjnej. 

b) Sekretarz kursu musi posiadać patent instruktora motorowodnego 

PZMWiNW. 
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6. Dokumentacja szkolenia (kursu).  

 

6.1. Organizator sporządza w dwóch egzemplarzach i składa w biurze PZMWiNW   

 (kluby zrzeszone w PZMWiNW co najmniej 14 dni) lub OZMWiNW (kluby 

zrzeszone w OZMWiNW co najmniej 3 dni)  

 przed rozpoczęciem szkolenia: 

a) zgłoszenie kursu (wzór nr 1)  

b) zgłoszenie egzaminu (wzór nr 2) do wyznaczenia przez PZMWiNW lub           

         OZMWiNW składu KE i nadania numeru egzaminu. 

c) harmonogram zajęć (wzór nr 3a, 3b, 3c, 3d). 

6.2. Po zakończeniu kursu sekretarz kursu przekazuje sekretarzowi komisji   

       egzaminacyjnej następujące dokumenty: 

a) wnioski o wydanie patentów lub licencji z danymi osobowymi. (nr 5a, 5b, 

5c, 5d). Podpisy w ramce i pod klauzulą o ochronie danych osobowych, 

kursant składa w obecności KE po okazaniu dokumentu tożsamości i 

sprawdzeniu zgodności danych podanych we wniosku egzaminacyjnym 

(dowód osobisty, legitymacja szkolna). 

b) kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (w przypadku osób 

powyżej 17 roku życia) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

sekretarza kursu. 

c) oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku 

niepełnoletniego(wzór nr 6).  

d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania 

żeglarstwa, ważne 1 rok od daty wystawienia(wzór nr 8). 

e) protokół Komisji Egzaminacyjnej(wzór nr 4a lub 4b). 

f) oświadczenie o odbyciu stażu (dot. egzaminu na patent  starszego sternika 

motorowodnego)( wzór nr 7). 

g) dowód wpłaty za egzamin. 

 

Sekretarz KE ma obowiązek przedstawienia dokumentacji szkolenia 

Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej do zatwierdzenia przed 

rozpoczęciem egzaminu.  

 

7. Nadzór nad przebiegiem szkolenia. 

 

a) PZMWiNW ma prawo do kontroli szkoleń na terenie całego kraju przez 

osoby posiadające upoważnienie Związku potwierdzone odpowiednim 

dokumentem(wzór nr 15). 

b) OZMWiNW ma prawo do kontroli szkoleń prowadzonych przez 

Kluby(organizacje) zrzeszone w swoim Okręgu. 

c) Kontrolujący ma każdorazowo obowiązek wpisu do dziennika zajęć. 

d) Kontrolujący ma obowiązek w przypadku stwierdzenia uchybienia i 

niezgodności w prowadzeniu szkolenia powiadomić pisemnie PZMWiNW 

lub OZMWiNW. 
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EGZAMINY NA PATENTY I LICENCJE MOTOROWODNE 
 

 

8. Komisja Egzaminacyjna i tryb jej powołania 

 

Skład osobowy Komisji Egzaminacyjnej (KE) powołuje PZMWiNW lub z jego 

upoważnienia OZMWiNW. W skład KE wchodzą wyłącznie instruktorzy 

motorowodni umieszczeni na liście egzaminatorów. 

Skład Komisji Egzaminacyjnej: 

a) Przewodniczący KE. 

b) Sekretarz KE. 

c) 2-4 członków. 

Komisja Egzaminacyjna musi stawić się na egzaminie w pełnym składzie oraz w 

miejscu i czasie wcześniej zatwierdzonym przez PZMWiNW lub OZMWiNW. 

Przewodniczącym KE nie może być : 

a) osoba będące wykładowcą/instruktorem na tym kursie, 

b) członkiem klubu w którym przeprowadzony jest kurs  

c) osobą zatrudnioną przez organizatora kursu. 

Natomiast sekretarzem oraz członkami KE może być wykładowca na kursie, 

członek klubu lub inna osoba będąca instruktorem motorowodnym zatrudniona 

przez organizatora kursu. 

Wypłaty dla KE za przeprowadzony egzamin pokrywa PZMWiNW. 

Komisja Egzaminacyjna w jednym dniu może przeegzaminować maksymalnie 35 

osób. 

 

9. Obowiązki Przewodniczącego KE. 

 

Przewodniczącego KE wyznacza PZMWiNW lub z jego upoważnienia OZMWiNW i 

jest on odpowiedzialny za prawidłowy przebieg egzaminu. 

a) Przed rozpoczęciem egzaminu sprawdza dowód wpłaty za egzamin. Bez 

dowodu wpłaty PKE nie może rozpocząć egzaminu. 

b) Po zakończonym egzaminie sprawdza, zatwierdza swoim podpisem i 

pieczątką karty egzaminacyjne(zał. wzór nr 5a,b,c,d), protokół 

egzaminacyjny (zał. wzór nr 4a lub 4b) oraz swoją umowę o dzieło(wzór nr 

11). 

c) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub innych czynników 

uniemożliwiających przeprowadzenie egzaminu(złe warunki atmosferyczne 

itp.)Przewodniczący KE ma obowiązek powtórzenia egzaminu, 

zawiadamiając w formie pisemnej PZMWiNW lub OZMWiNW o zmianie 

terminu i miejsca egzaminu podając przyczynę. Nowy termin i miejsce 

przeprowadzenia egzaminu musi zostać zatwierdzony przez PZMWiNW lub 

OZMWiNW(wzór nr 14). 

d) Pytania i zadania egzaminacyjne przygotowane przez Komisję 

 Egzaminacyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu Dz.U. Nr 105 

 Poz. 712 §9 pkt.1, 2 i 3. zatwierdza Przewodniczący KE. 
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e) Wskazanym jest aby przewodniczący KE posiadał patent wyższy niż ten na 

który przeprowadzany jest egzamin (dotyczy egzaminów na patent 

starszego sternika motorowodnego). 

 

10. Obowiązki Członków KE. 

 

a) Sprawdzanie wiadomości i umiejętności zdających egzamin oraz 

wystawienie oceny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu w sprawie 

uprawiania żeglarstwa z dnia 09.06.2006 r. 

b) Po zakończeniu egzaminu podpisanie kart egzaminacyjnych , protokołu 

egzaminacyjnego oraz wypełnienie i podpisanie umów o dzieło. 

 

11. Obowiązki Sekretarza KE. 

 

a) Sekretarz KE odpowiedzialny jest przed Przewodniczącym KE za właściwy 

obieg dokumentów egzaminacyjnych oraz prawidłowe ich wypełnianie.  

b) Po zakończeniu egzaminu Sekretarz KE sporządza i podpisuje protokół oraz 

przekazuje go pozostałej części Komisji Egzaminacyjnej do podpisania. 

Dokumentacja powinna być wypełniona czytelnie oraz starannie i 

przesłana przez organizatora na adres biura PZMWiNW w terminie do 3 dni 

od zakończenia egzaminu (obowiązuje data stempla pocztowego) listem 

poleconym lub przesyłką kurierską. 

c) Sekretarz KE sporządza i podpisuje rozliczenie Komisji Egzaminacyjnej . Jeżeli 

egzamin był rejestrowany przez OZMWiNW to jeden egzemplarz rozliczenia 

z kserokopią protokołu egzaminu dostarcza do biura właściwego 

OZMWiNW. 

 

 

12. Forma przeprowadzania egzaminu. 

 

a) egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. 

b) egzamin teoretyczny musi być przeprowadzony w formie pisemnej . 

 Kryteria punktowe muszą być przedstawione egzaminowanym.  

 - Egzamin teoretyczny jest zaliczony w sytuacji gdy egzaminowany  uzyska z 

 całego testu minimum 60% poprawnych odpowiedzi.  

 - W sytuacji gdy egzaminowany otrzyma od 40-59 % poprawnych 

 odpowiedzi KE może dodatkowo dopytać kursanta z odpowiednią 

 adnotacją na arkuszu egzaminacyjnym. 

 - W sytuacji gdy egzaminowany uzyska poniżej 40% poprawnych 

 odpowiedzi egzamin jest niezaliczony. 

 W karcie egzaminacyjnej oraz w protokole egzaminacyjnym muszą być 

 wpisane słowie i cyfrowo oceny pozytywne od 3 do 5 lub 2 ocena 

 negatywna.  (zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Sportu w sprawie 

 uprawniania żeglarstwa Dz.U.  Nr 105) 

c) Egzamin praktyczny powinien odbywać się na jachtach motorowych z 

silnikami o mocy nie przekraczającej uprawnień na które szkolono, i 

obejmować manewry objęte programem szkolenia na dany patent. 
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13.Egzamin poprawkowy 

 

a) W przypadku gdy uczestnik kursu nie zda egzaminu lub nie zgłosi się na 

egzamin organizator powinien wystawić zainteresowanemu zaświadczenie 

o ukończeniu szkolenia  (wzór nr 10). 

b) Kursant może odbyć egzamin poprawkowy w dowolnym klubie gdzie 

odbywa się egzamin powiadamiając organizatora 5 dni przez egzaminem. 

c) Każdorazowe przystąpienie do egzaminu pociąga za sobą obowiązek 

wniesienia odpowiednich opłat.  

d) Egzaminowany ma prawo powtórzyć egzamin tylko jeden raz bez 

konieczności ponownego odbycia szkolenia. 

     Egzamin powtarzany jest w całości. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

 Sportu w sprawienia uprawniania żeglarstwa Dz.U. Nr 105) 

 

14.Dokumentacja Egzaminacyjna 

 

      W celu otrzymania patentów organizator musi przesłać do biura Związku: 

a) Protokół Egzaminacyjny (wzór nr 4a,4b). 

b) Wnioski o wydanie patentu/ Kartę egzaminacyjną  (wzór nr 5a,b,c,d). 

c) Kserokopie dokumentu uprawniającego do zniżki (w przypadku osób 

powyżej 17 roku życia). 

d) Zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawniania 

żeglarstwa ważne 1 rok od daty wystawienia (wzór nr 8). 

e) Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych (dla niepełnoletnich-wzór nr 6). 

f) Osobiste oświadczenie o stażu (na patent starszego sternika 

 motorowodnego) (wzór nr7). 

g) Umowy o dzieło wypełnione i podpisane przez członków KE (wzór nr 11). 

h) Rozliczenie  KE (wzór nr 10). 

Egzaminatorzy rozliczani będą na podstawie umowy o dzieło, przesłanej do 

Związku w terminie najpóźniej do 2 tygodni po otrzymaniu przez biuro 

PZMWiNW pełnej dokumentacji egzaminu. 

i) Dowód wpłaty na konto PZMWiNW Bank Handlowy w Warszawie S.A.  

(Nr Konta: 23 1030 1582 0000 0008 0753 5005) za egzamin i patenty. Na 

dowodzie wpłaty należy podać nr egzaminu.  

           Za terminowe przesłanie opłat na konto Związku odpowiedzialny jest  

           organizator kursu. 

 

Numer egzaminu powinien posiadać skrót literowy powołującego KE, 

i kolejny nr egzaminu łamany przez rok. Np. WA 23/07  albo PZ 247/07. 

- PZ  - Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa wodnego 

- WA - Warszawski Okręgowy Związek Motorowodny i NW 

- PO -  Pomorski Okręgowy Związek Motorowodny i NW 

- ŚL -  Śląski Związek Motorowodny i NW 

- ŚP -  Środkowopomorski Związek Motorowodny i NW 

- MA - Małopolski Okręgowy Związek Motorowodny i NW 

- ZP -  Zachodniopomorski Okręgowy Związek Motorowodny i NW 

- LU -  Lubelski Okręgowy Związek Motorowodny i NW 

- PW-  Północno Wschodni Okręgowy Związek Motorowodny i NW 
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- WLKP – Wielkopolski Okręgowy Związek Motorowodny i NW 

- OP - Opolski Okręgowy Związek Motorowodny i NW 

- DLŚ – Dolnośląski Okręgowy Związek Motorowodny i NW 

 

Po otrzymaniu pełnej, poprawnie wypełnionej dokumentacji przesłanej w 

terminie 3 dni od zakończenia egzaminu, PZMWiNW wystawi patenty lub licencje 

motorowodne w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od otrzymania 

ww. dokumentacji. 

 

15.Postanowienia końcowe.  

 

Koszty związane z kontrolą szkoleń ponosi organ delegujący kontrolującego. 

PZMWiNW wydaje patenty i licencje motorowodne wyłącznie na podstawie  

oryginałów protokołu KE oraz wniosku o wydanie patentu/licencji. 

PZMWiNW prowadzi rejestr wydanych patentów i licencji motorowodnych. 

Uczestnicy szkoleń powinni być ubezpieczeni od NW, a wykładowcy dodatkowo 

od OC. (wzór nr 12). 

Dopuszcza się formy szkolenia stacjonarne, weekendowe lub w zorganizowanych 

rejsach.  

Kierownik Wyszkolenia Motorowodnego w zależności od potrzeb może zwiększyć 

ilość godzin nie przekraczając 20% czasu szkolenia. 

 

UWAGA!!! 

Na egzaminach, których liczba egzaminowanych jest mniejsza niż 10 osób koszty 

dojazdu KE pokrywa organizator kursu lub dopuszcza się przyłączenie do 

egzaminu u innego organizatora. 

 

PODSTAWĄ DO WYDANIA PATENTÓW JEST PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONA I 

PRZESŁANA DO BIURA ZWIĄZKU DOKUMENTACJA EGZAMINACYJNA I WPŁYNIĘCIE 

NA KONTO PZMWiNW OPŁAT  ZA EGZAMIN I PATENTY.  

 

Niestosowanie się Organizatora do w/w zasad spowoduje odesłanie Mu 

dokumentów z egzaminu a co za tym idzie wydłuży się termin wydania patentów. 

Wszelkie konsekwencje spowodowane wadliwym przeprowadzeniem kursu takie 

jak zwrot kosztów za kurs, konieczność przeprowadzenia powtórnego egzaminu 

itp. ponosi Organizator. Ponadto w przypadku wykrycia nie stosowania się do nin. 

Instrukcji a także udokumentowanych i uzasadnionych skarg na organizatora 

szkolenia Zarząd PZMWiNW ma prawo zawiesić dalsze prowadzenie szkolenia 

przez tegoż organizatora.  

Nieprawidłowości wynikające z prowadzenia egzaminów przez instruktorów 

pociągają za sobą sankcje dyscyplinarne, jak pozbawienie prawa do 

uczestnictwa w KE, a w szczególnie rażących wypadkach do pozbawienia 

winnego uprawnień instruktora PZMWiNW. 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Prezydium Zarządu w dniu 22.04.2010 r. 


